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1. 1. Органіка в ЄС – від маргінальності до 
мейнстриму 

• Виробництво в 2015 році: 11 млн. га, + 21 % за 5 років 

 

• Споживання: 28 млрд. €, німецький ринок x 4 за 15 років 

 

• Нові рушійні сили ринку: мережі супермаркетів та 
харчова і аграрна промисловість 

 

• Ринок ЄС зростає швидше, ніж виробництво в ЄС  - 
збільшення імпорту  
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2. Посилення контролю і боротьба з 
шахрайством 

 

• Мінімальні правила щодо відбору зразків та додаткових 
інспекцій 

 

• Обов’язкова співпраця серед контролюючих органів  

 

• Запровадження електронного сертифікату про інспекцію 

 

• Спонтанний нагляд за контролюючим органом та річна звітність 

 

• Моніторинг і співпраця щодо невідповідностей (OFIS) 

 

• Додаткові правила 
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3. Офіційний контроль і органіка  

Новий Регламент (ЄС) № 2017/625 щодо здійснення 
офіційного контролю, що заміняє Регламент (ЄС) № 
882/2004:  

• Органіка з точки зору офіційного контролю – немає більше 
двозначності 

• Оцінювання ризиків шахрайства в рамках офіційного контролю 

• Неоголошені офіційні перевірки щодо шахрайства  

• Покращення співпраці між міністерствами 

• Фінансові санкції 

• Довідкові центри ЄС  

• Інтегрований підхід до імпорту 
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4. Інші дії та ініціативи 

• Мережа попередження шахрайства в харчовій 
галузі ЄС і Система адміністративної підтримки та 
шахрайства в харчовій галузі 

• План дій для майбутнього органічного 
виробництва в ЄС (2014-2020) 

 

• Дослідження ЄС: наприклад, Проект «Чесність 
в харчовій галузі» (Food Integrity Project) (2014-
2018)  
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5. Перегляд органічного законодавства ЄС– 
контроль та сертифікація 

• Роз’яснено та посилено зв’язок з офіційним контролем 

• Додаткові правила Регламенту для задоволення специфічних потреб:  

• Спеціальні критерії ризику та частота контролю 

• Делегування завдань контролюючим органам 

• Дії у випадку виникнення підозри щодо порушення та його виявлення та 
положення щодо обміну інформацією  

• Гармонізація органічного сертифікату, в тому числі в електронній формі  

• Обмеження винятку для нефасованої продукції   

• Заборона подвійної сертифікації 

• Спеціальні зобов’язання у випадку залучення підрядних організацій 

• Контроль ринку 

• Впровадження/підзаконні акти  
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5. Перегляд органічного законодавства ЄС - 
торгівля 

• Створення однакового конкурентного середовища для 
операторів ЄС та операторів третіх країн 

 

• Контролюючі органи: правила виробництва та заходи 
контролю повинні повністю відповідати законодавству ЄС, 
на відміну від  еквівалентного законодавства 

 

• Треті країни: повномасштабні угоди про міжнародну 
торгівлю повинні визнавати еквівалентність третіх країн  
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5. Перегляд органічного законодавства ЄС – 
правила виробництва 

• Розширено обсяг продукції 

•  сіль, коркова пробка, ефірні олії, що використовуються в 
косметиці… 

•  можливість додавати нові продукти 

 

• Додаткові правила тваринництва 

• Птиця, кролі, олені 

 

•  Подальша гармонізація правил виробництва 

• Винятки та гнучкість для всіх виробників без винятку 

• Обмеження відступів від законодавства  

 

• Роз’яснення та удосконалення правових заходів безпеки  
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5. Перегляд органічного законодавства ЄС 

• Текст погоджено під час тріалогу 28 червня 2017  

• Постійне роз’яснення 

• Ухвалення Європейським Парламентом та Радою в 
наступні місяці 

• Передбачається, що новий Регламент набере чинності до 
2020 року 
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• Дякую за увагу 
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