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Органічній продукції допоможуть «топтати» дорогу в ЄС
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За останні декілька років Україна стала надійним постачальником органічної продукції до країн ЄС
завдяки своєї якості та конкурентоспроможності.
Про це розповіла заступник міністра з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева під час конференції «Постачання
органіки з України 2016», яка відбулася наприкінці жовтня в в Німеччині, повідомляє Мінагропрод.
«Майже 300 фермерів займаються виробництвом органічної продукції, обсяги якої перевищують внутрішнє
споживання. Близько 400 тис. га землі в Україні сертифіковано для органічного сільського господарства. Більше 80%
загального експорту даної продукції йде до ЄС. Українська органічна продукція має великий попит у іноземних
споживачів. Але сьогодні українські експортери та європейські дистриб’ютори стикаються з низкою проблем у своїй
роботі», — зазначила Ольга Трофімцева.
Вона розповіла, що Мінагропрод буде працювати над тим, щоб регуляторні бар’єри для імпорту української органічної
продукції до країн ЄС були знижені.
«Сьогодні триває дискусія щодо доцільності існування подвійної перевірки органічної продукції з України та ще 9 країн
при експорті до ЄС. Перша перевірка продукції відбувається перед перетином кордону нашими національними
контролюючими органами, а потім перевірка має проводитись і в країні призначення. Ці «добровільні директиви»,
введені Єврокомісією, додають зайвої роботи та витрат не тільки вітчизняним експортерам, але й іноземним покупцям.
Імпортери втрачають час і гроші через додаткові аналізи, а це впливає на конкурентоспроможність наших
продуктів», — пояснила Ольга Трофімцева.
Основним «домашнім завданням» міністерства буде створення повноцінного реєстру виробників органічної продукції в
Україні, який допоможе мати чітку і прозору картину органічного сектору країни. За словами Ольги Трофімцевої,
команда Мінагропроду активно опрацьовує цей напрямок.
Також Ольга Трофімцева розповіла, що зараз європейські колеги готують до запуску нову електрону систему
сертифікації для імпорту продукції.
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«Європейська комісія запропонувала створити нову електрону систему сертифікації для імпортної органічної продукції.
Це допоможе простежувати продукцію під час транспортування для прозорості торгівлі та зниження ризиків
шахрайства. Мінагропрод активно підтримує цю пропозицію, тому що це надасть можливість підвищити рівень довіри
іноземних споживачів до якості української органічної продукції, а також значно знизить рівень витрат для наших
контролюючих органів», — зазначила заступник та додала, що постанова ЄК про перехід на електронну систему
сертифікації вступить у силу протягом 6 місяців, а запуск планується вже у квітні 2017 року.

Для довідки: виробництво органічних продуктів в останні роки в Україні продовжує активно розвиватися. За 12
років (2003-2014 рр.) кількість українських виробників органіки зросла в 6 разів.

Ольга Трофімцева

органічне виробництво

Європейський Союз

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ

Агросектор вибрав 6 квот на безмитний експорт до ЄС
Україна за підсумками першого кварталу 2017 р. повністю вибрала річну квоту на
безмитний експорт до ЄС за 6 категоріями товарів: мед, цукор, крупи та борошно,
оброблені томати, виноградний і яблучний сік та кукурудза.
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Україна вибрала євроквоту на
оброблені томати
Україна станом на початок квітня 2017 р.
вибрала квоту на безмитний експорт
оброблених томатів до країн
Європейського союзу.
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Трофімцева: АПК — в пріоритеті
експортної стратегії України на
5 років
Стратегічне значення аграрного та
переробного секторів нашої економіки
обумовлено як об’єктивними
конкурентними перевагами, які ми маємо
використовувати вже сьогодні, так і
неймовірно швидким розвитком галузі.
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В Україні стартував найбільший
проект з вирощування квасолі
В Україні стартував найбільший в
Центральній Європі проект по
вирощуванню квасолі.

22 березня 2017. 08:00 h
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Українська молочка підкорює
Європу: квоту на масло вибрано
на 50%

ФАО допоможе Мінагропроду
написати стратегію адаптації до
зміни клімату

Українські виробники станом на
середину березня 2017 р. використали
14% квоти на безмитний експорт в країни
Європейського союзу сухого молока і
50% квоти на експорт масла.

Для України як великого аграрного
виробника питання пристосування
сільського господарства до змін клімату
та природніх умов виробництва є одним
з важливих напрямків формування
аграрної політики.
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Нова філософія: як перетворити
органіку на вигідний бізнес
Міжнародні партнери запевняють
Україну, що навіть попри закритість для
імпорту своїх ринків вони готові
приймати органічну продукцію. Такий
оптимістичний прогноз не варто
ігнорувати, що, власне, українські
агровиробники і роблять: об’єм експорту
органічної продукції з 2010 по 2016 рік
зріс у 200 разів.
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