II Круглий стіл для органів сертифікації

Органічний Закон України № 2496-VIII:
1

Органічний Закон України та його
вимоги до органів сертифікації у
сфері органічного виробництва та
обігу органічної продукції
м.Нюрнберг, Німеччина: BIOFACH 2020
13 лютого з 16:00 до 17:30, зал Tokio – NCC Ost

(English – Ukrainian translation will be provided)

1

Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції» №2496-VIII від 10.07.2018

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ 13.02.2020
Модератори:
Елізабет Рюегг, керівник проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного
землеробства»
Торальф Ріхтер,с тарший експерт із розвитку органічного ринку, департамент
міжнародної співпраці, Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL,
Швейцарія)
Доповіді
●

Валентина Заєць, начальник відділу органічного виробництва та стандартів
якості, Директорат сільського розвитку,Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
Органічний Закон України та теперішній етап його впровадження.
●

Ольга Семенчук, заступник директора департаменту – начальник управління
безпечності харчових продуктів та кормів, Департамент безпечності харчових
продуктів та ветеринарії, Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів
Вимоги Органічного Закону України до органів сертифікації, що працюють в органічному
секторі України.
●

Д-р Штефан Дреесманн, начальник відділу управління поживними
речовинами, удобренням, агроекологічної політики, органічного сільського
господарства, Міністерство сільського господарства, продовольства та
захисту споживачів Нижньої Саксонії (Німеччина)
Елементи дорожньої карти для успішного впровадження Органічного Закону України
та його гармонізації із законодавством ЄС – досвід з Німеччини.

Модератори:
Наталія Прокопчук, координатор органічного компоненту, швейцарсько-українська
програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному
секторах України»
Олександр Каліберда,національний довгостроковий експерт, проект
«Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства»
Обговорення

● Д-р Йохен Нойєндорфф, член правління, Європейська спілка органічних
органів сертифікації (EOCC)
o Основні недоліки існуючої системи контролю та сертифікації в Україні (з
посиланням на додаткові заходи контролю ЄС, що застосовуються до імпорту
продуктів з України).
o Заходи EOCC щодо покращення якості роботи органічних органів сертифікації.
●

Сергій Галашевський, директор, ТОВ «Органік Стандарт»; член правління,
Європейська спілка органічних органів сертифікації (EOCC)
o Зміни, які слід очікувати від Органічного Закону України, для органічних органів
сертифікації, що працюють в Україні.

●

Ганспетер Шмідт, адвокат
o Виклики для України щодо Регламенту (ЄС) 848/2018: як буде забезпечено імпорт
після 2021 року?

●

Олена Березовська, президент, громадська спілка «Органічна Україна»

версія 28.01.2020

o Вплив Органічного Закону України на виробників та переробників органічних
продуктів: доступ до ринку, витрати на сертифікацію, імпорт / експорт тощо.

версія 28.01.2020

