Чесність органічного
виробництва та Органік 3.0
Забезпечення чесності на світових ринках органічної
продукції, що зростають

21 вересня 2017 року
Одеса, Україна
Пеггі Майєрс, Всесвітня рада Міжнародної федерації
органічних сільськогосподарських рухів IFOAM

філіалів
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40 років
очолюємо,

об’єднуємо та
допомагаємо
світовому

органічному
руху

Стань частиною світового
органічного руху. Приєднуйся2
сьогодні

Інститут перевірки органічних
матеріалів (OMRI)
OMRI – це
громадська/неприбуткова
організація, що базується в США,
яка перевіряє матеріали, такі як

добрива, кормові добавки та
технологічні добавки, на їх
відповідність органічним
стандартам. Сертифікаційні
органи всього світу користуються

нашими переліками продукції.
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Чесність органічного виробництва
та Органік 3.0
Зміст
• Органік 1.0 → Органік 2.0 → Органік 3.0
• Імпорт органічної продукції до США
• Органік 3.0 Характеристика №3: Різні

способи забезпечення простежуваності та
чесності
• bioC
• Перехід від Органік 2.0 до 3.0: заклик до дії
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Органік 3.0 Світогляд
Культура інновацій

Загальна мета Органік 3,0 –
широке розповсюдження
систем справжнього
сталого землеробства та
ринків на основі принципів
органічного землеробства
та наповнених культурою
інновацій, прогресивного
удосконалення з метою
досягнення кращих
практик, прозорістю та
чесністю, широкою
взаємодією комплексних
систем та справедливим
ціноутворенням

Постійне удосконалення з метою досягнення кращих практик
Різні способи забезпечення прозорості і чесності
Широка взаємодія інтересів сталості
Всебічне розширення прав від фермера до кінцевого споживача
Справедлива вартість та розрахунок собівартості

Системи сталого
продовольства та
землеробства
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Історія, Органік 1.0

Сер Альберт Ховард(† 1947) Леді Ів Балфур(†1990)

Ханс († 1988) і Марія Мюллери († 1969)

Башкар Сейв

Жером Ірвінг Родаль († 1971)

М. Фукуока

Рудольф Штайнер († 19
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Органік 2.0
Світова мапа органічного сільського господарства (га)

Стандарти та сертифікація
– головні рушії зростання
органіки.
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Що таке Органік 3.0?
Це третя фаза світового органічного руху

СХЕМА 1 | Масштабний перехід до справжнього повного прийняття сталості

ОРГАНІК 1.0
Засновники
Візіонери

ОРГАНІК 2.0

Приватні
стандарти
Національне
законодавство
Світове визнання

ОРГАНІК 3.0

Масштабний перехід до
справжнього повного
прийняття сталості
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Associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici

AN ORGANIC FRAUD IN ITALY

Казахстан

A considerable fraud in the organic sector came to light in Italy.
7 people (5 owners or directors of a dozen companies, 2 employees of a control body) with a vortex of
false invoices and certification documents have magically transformed into organic conventional broad
beans, field beans, soybeans and corn (for animal feed) and lesser amounts of wheat.
Most of producst were imported from Bulgaria and Romania.
AssoBio, the Italian association of organic processors and wholesalers says “It's all true, unfortunately”.
It add that it is also true:
- that the fraud dates back to a period between 2007 and 2009;
- the inspection body has fired and reported to authorities its two unfaithful workers as soon as its
internal audits showed their behaviour (as happens to people who do these things);
- that the five "entrepreneurs" and the two inspectors are now in prison (where go people who do these
things);
- that for over a year, all certification bodies have worked closely with the Guardia di Finanza (Italian
Revenue Guard Corps), providing support for documentation and data that has allowed to deepen and
broaden the investigation.

Україна

Італія

It is also true that the Italian organic industry calls for a long time the Ministry of Agriculture to start a
database in which all transactions of organic products are promptly recorded, thus avoiding possible
fraud even with complex architectures. It is also true that last month FederBio, the Italian federation of
the organic sector decided, if the ministry does not provide, to start itself its own database, combining
those of all control bodies, allowing immediate cross-checks.

Молдова

The organic sector was informed about the investigation for two years, and actively co-operated with
the investigators.
Guardia di Finanza confiscated 2,500 tons of products.
FederBio confirms its full support for the work of the Guardia di Finanza and the Court of Verona and in
the case other additional responsibilities were to emerge, calls for the immediate intervention of the
Ministry of Agriculture, which authorizes and supervises control bodies.
FederBio confirms its intention to bring civil proceedings against those who acted in a dishonest way
and has thus contributed to cause damage to the entire industry.

Мальта

Obviously the crime leaves the sector with a bad taste, as conventional pulses and grains passed off as
organic went in some feeds, cheating farmers, wholesalers who have purchased their products,
retailers and consumers, and as the hunger for easy money of seven outlaws compromises the image,
the hard work and passion of the other 47,658 companies that make the Italian organic an excellence
that all the world envies.

Шахрайство в сфері імпорту зерна для переробки та виготовлення продуктів
харчування і кормів для тварин зареєстровано в декількох країнах: Молдові,
Україні і Казахстані; здійснювався прямий імпорт до Італії чи через Мальту,
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Словенію та Румунію.
Here the names of the indicted persons and companies:

1) Caterina Albiero, 47, CEO of Bioagri sas and La Spiga srl
2) Andrea Grassi, broker and CEO of società agricola Fattoria della Speranza
3) Angela Nazaria Siena, 39, CEO of Bioecoitalia srl, Terrasana sas, Centro cereali srl, Agridea
SA (Switzerland), Life Group Holding sa (Switzerland), Agripoint società agricola srl
4) Luigi Marinucci, 63 yo, CEO of Sunny Land Spa and of Società Agricola Marinucci;
5) Davide Scapini, 43 yo, sales manager of Sunny Land and of Terre del sole.

socio
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Органік 3.0 Характеристика №3:

Різні способи забезпечення простежуваності та
чесності
• Практикуватимуться різні та нові схеми
перевірки, залежно від довжини та
складності виробничо-збутових ланцюгів.

• Для довгих ланцюгів документообіг може
бути доповнений чи скорочений за
допомогою сучасних рішень, таких як
технології відстеження, які широко
застосовуватимуться, коли стануть
доступними.
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Органік 3.0 Характеристика №3:

Різні способи забезпечення простежуваності та
чесності
• Краща прозорість усього виробничозбутового ланцюга та всіх відносин дозволить
забезпечити, щоб сторони розкривали
потенційні конфлікти інтересів з більшою
готовністю.
• Системи комунікації Органік 3.0 дозволять
сторонам взаємовідносин визначити
проблеми та вирішити їх.
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Що таке bioC?
•

Онлайн платформа даних про органічну сертифікацію
(www.bioc.info)

•

Джерело прозорих та достовірних даних про сертифікацію

•

Інструмент перевірки та моніторингу справжності статусу
сертифікації

•

Наразі пошук включає:
o Дані від 42 сертифікаційних органів
o Операторів органічного виробництва в 20 країнах
o 100,000 сертифікатів від 80,000 органічних операторів
o Обговорення з Національною органічною програмою
Міністерства сільського господарства США

•

ЇЇ намір – захищати походження та чесність органічної продукції

•

У співпраці з Міжнародним підрозділом IFOAM – Organics
International платформу bioC буде розширено до статусу
всесвітнього довідника
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Моніторинг продукції за допомогою послуги
повідомлення

Продукція з
сертифікату

Пошук продукції в
сертифікатах
Кнопка активації моніторингу продукту за
стандартом та статусом
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Перехід від Органік 2.0 до 3.0: заклик
до дії
• Парасолькові організації: роз’яснення елементів
органічних стандартів, які є основними для
досягнення необхідних результатів. Створення
культури постійного удосконалення для досягнення
кращих практик.
• Дослідження та розвиток: Підтримка прагнення
операторів та сертифікаційних органів до
постійного вдосконалення шляхом розвитку
кращої раціоналізації діяльності, останніх
технологій відстеження (GPS, веб-камери, тощо),
звітування та інших інструментів.
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Перехід від Органік 2.0 до 3.0:
заклик до дії
• Органічні оператори: Переоцінка своїх
існуючих схем гарантій органічного
виробництва. Зробити прозорість основним
організаційним принципом систем гарантій.
• Урядові та міжнародні організації: Перегляд
політики в сфері органічного виробництва та
ухвалення оновлених стратегій органічного
виробництва. Підтримка розвитку ініціатив
відповідальності та прозорості.
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Необхідність Органік 3.0 підкреслюють деякі
виклики Органік 2.0
• Виклик: Органічні стандарти встановлюють
мінімальні вимоги, а не високу мету. У
певних випадках це призводить до того, що
оператори дотримуються стандартів, але не
принципів органічного виробництва, і не
розвиваються для досягнення справжньої
сталості.
• Виклик: Не всі технології виробництва,
дозволені стандартами та сертифікацією,
повністю відповідають принципам
органічного виробництва (наприклад,
соціальні вимоги, чесна торгівля, переробка
поживних речовин, тощо).

• Виклик: Сертифікаційна система не
дозволяє повністю уникнути шахрайства,
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особливо в довгих виробничо-збутових
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Працюємо над досягненням впливу!

Thank you
forзаyour
attention
Дякую
увагу!
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