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Органи державної влади, які відповідають за систему контролю в органічному
виробництві, можуть надати свої повноваження у сфері контролю одному або
кільком державним контролюючим органам та/або делегувати свої завдання з
контролю одному або кільком приватним контролюючим органам відповідно до
Статті 27(4) Регламенту Ради ЄС №837/2007 щодо органічного виробництва від 28
червня 2007 року.
Країни-члени ЄС повинні регулярно передавати Європейській Комісії інформацію
щодо назв, адрес та кодів визначених органів державної влади та затверджених
контролюючих органів відповідно до Статті 35 Регламенту Ради ЄС №837/2007.
Такий перелік складається на основі інформації, отриманої від компетентних
органів державної влади країн-членів ЄС. Він також містить інформацію, що
надається органами державної влади, які відповідають за систему контролю в
органічному секторі в країнах-не членах ЄС Європейського економічного простору
(Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії) та у Швейцарії.
В колонці «система» запроваджена система контролю вказується наступним
чином:
А. Система затверджених приватних контролюючих органів
B. Система визначених державних контролюючих органів
C. Змішана система, в якій є визначені державні контролюючі органи та
затверджені приватні контролюючі органи.

Date of update: 20/04/2018
The authorities in charge of the control system for organic production may
confer their control competences to one or more public control authorities
and/or delegate their control tasks to one or more private control bodies,
according to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June
2007 on organic production.
Member States shall regularly transmit to the Commission information on the
names, addresses and code numbers of the designated control authorities and
approved control bodies, according to Article 35 of Regulation (EC) No
834/2007.
This list is drawn up on the basis of information by the competent authorities in
the Member States. It includes as well information made available by the
authorities in charge of the organic control system in the non-EU members of
the European Economic Area (Iceland, Liechtenstein and Norway) and in
Switzerland.

За вищеподаними посиланнями можна знайти інформацію щодо кожної країни із
відповідними контактними даними.

Following abovementioned links you can find information about each country
with corresponding contact data.
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Under the column "system", the control system set up is indicated as follows:
A: System of approved private control bodies
B: System of designated public control authority(ies)
C: Mixed system, with designated public control authority(ies) and approved
private control bodies.
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Country

Назва країни

A: Система
затверджених
приватних
контролюючих
органів /System of
approved private
control bodies

B: Система
визначених
державного(их)
контролюючого
(их) органу(ів) /
System of
designated public
control
authority(ies)

C: Mixed system, with designated public
control authority(ies) and approved
private control bodies/

Last submission date/
Дата останнього подання
оновлення інформації

Змішана система, в якій є
визначений(і) державний(і)
контролюючий(і) орган(и) та
затверджені приватні
контролюючі органи

Austria

Австрія

Х

-

-

29/01/2018

Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia

Бельгія
Болгарія
Хорватія
Кіпр
Чехія
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція
Угорщина
Ірландія
Італія
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Польща
Португалія
Румунія
Словаччина

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
-

20/03/2018
30/03/2018
15/02/2018
06/06/2017
21/03/2018
16/01/2018
03/03/2017
29/05/2017
28/03/2017
15/08/2017
07/07/2017
20/06/2017
07/12/2017
16/03/2018
08/02/2018
10/01/2018
26/02/2018
18/04/2017
28/02/2018
26/03/2018
19/06/2017
18/04/2018
19/01/2018

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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Х
Х
-
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Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Iceland

Словенія
Іспанія
Швеція
Велика Британія
Ісландія

Norway
Switzerland and
Liechtenstein

Норвегія
Швейцарія та
Ліхтенштейн

Х
Х
Х
Не надано
інформації / No
information
submitted
Х
Х

Не надано
інформації / No
information
submitted
-

Х
Не надано інформації / No
information submitted

12/01/2017
27/03/2018
24/01/2018
31/03/2017
Не надано інформації / No
information submitted

-

28/03/2017
11/09/20141

Дана публікація розроблена в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», що фінансується Державним секретаріатом Швейцарії з
економічних питань (SECO) та впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія).
This publication is elaborated within the framework of the Swiss-Ukrainian project “Organic Market Development in Ukraine“ funded by the State Secretariat for Economic Affairs
(SECO, Switzerland) and implemented by the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL, Switzerland).
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