Декларація Міжнародної конференції
«Підвищення рівня чесності органічних виробничо‐збутових ланцюгів»
21‐22 вересня 2017 р. 170 учасників, що представляють органи державної влади, компетентні
органи влади, контролюючі органи, виробників та покупців із 14 країн, зібралися разом у
м.Одеса (Україна) для обговорення прогресу, який відбувся як наслідок зобов’язань, що були
взяті раніше на семінарі з протидії шахрайству у м. Київ два роки тому. Цей семінар був
організований тоді, коли скандал, викликаний забрудненою органічною продукцією,
імпортованою з цього регіону, спричинив серйозний фінансовий та репутаційний збиток
органічній тваринницькій галузі в 15 країнах‐членах ЄС. Декларація цього семінару закликала
до підвищення вимог інспекції, сертифікації та нагляду, сумлінності, кращої комунікації та
співпраці, кращих практик сільського господарства для того, щоб відновити впевненість у
ринку та довіру споживача.

Ця конференція підтверджує, що прогрес є, але ще потрібно багато зробити для створення
надійних виробничо‐збутових ланцюгів.
1. Ми висловлюємо вдячність за відповідь Міністерства аграрної політики та продовольства
України та вітаємо початок спілкування між органами влади України, ЄС та США.
2. Ми знову підтверджуємо потенціал України як основного джерела якісної органічної
харчової продукції та кормових інгредієнтів для власного, західноєвропейського та
північноамериканського ринку.
3. Ми цінуємо участь органів влади ЄС, Швейцарії та США, що займаються питаннями
органічного виробництва, та їхнє бажання проводити консультації для учасників ринку
щодо додаткових настанов, що застосовуються для захисту своїх ринків, споживачів, від
повторення попередніх випадків шахрайства в галузі продовольства та виробництва
кормів, та захистити справжніх виробників органічної продукції від конкуренції з боку
шахраїв.
4. Ми зробили висновок, що існують серйозні проблеми, пов’язані з торгівлею органічними
продуктами, через розбіжне виконання настанов у різних країнах‐членах ЄС.
5. Ми наголошуємо, що ці додаткові заходи є обтяженням також і для серйозних органічних
виробників, переробників та комерційних підприємств, і хочемо, щоб ці виробничо‐
збутові ланцюги були звільнені від додаткових заходів, якщо вони вже
продемонстрували відповідне виконання.
6. Прозорість має ключове значення для моніторингу розвитку. Ми закликаємо всіх
виробників, переробників, комерційні підприємства та контролюючі органи надавати
Міністерству ключові дані.

Підтримка:

7. Для забезпечення чесної конкуренції ми закликаємо відповідальні органи влади
застосовувати однакові настанови у всіх країнах з ризикованими виробничо‐збутовими
ланцюгами.
8. Ми усвідомлюємо, що зміцнення комунікації та співпраці між виробниками,
переробниками, трейдерами, органами сертифікації, акредитаційними органами та
державними органами є надзвичайно важливим для переконання споживачів у якості
української органічної продукції, а також, що довіра споживача є вирішальним фактором
для зростання попиту на органічну продукцію.
9. Ми закликаємо усіх учасників виробничо‐збутових ланцюгів підтримати ці зусилля.
10. Ми схвалюємо подальше проведення семінарів на зразок Ініціативи з протидії
шахрайству, присвячених питанням шахрайства в галузі продовольства та виробництва
кормів.
11. Ми цінуємо підтримку Швейцарії для сприяння розвитку органічного сектору в Україні.
Ми дякуємо Міністерству аграрної політики та продовольства України за відмінну
співпрацю. Ми дякуємо FіBL і українським партнерам за організацію конференції.

Підтримка:

