ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України
“Про внесення змін до розділу XI «Перехідні положення» Закону
України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції»”
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону
2 серпня 2019 року відбулося введення в дію Закону України “Про
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції” (далі – Закон), яким передбачено
поступовий перехід до функціонування нової системи сертифікації
органічного виробництва в України. Зазначеним Законом для суб’єктів
господарювання було передбачено поступовий перехід до нового
регулювання. Тривалість зазначеного вище перехідного періоду для суб’єктів
ринку органічної продукції була передбачена строком у 18 місяців і з
урахуванням того, що на дату набрання чинності Законом всі підзаконні
акти, які ним передбачені будуть діяти і суб’єкти господарювання зможуть
реалізувати свої права, які їм гарантовано перехідними положеннями.
Водночас, у зв’язку зі змінами у складі уряду та відповідних реформах
у рамках Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України, у тому числі ліквідацією Міністерство аграрної
політики та продовольства України, зазначені підзаконні акти не були
прийняті на дату введення в дію Закону. Як наслідок, суб’єкти ринку
органічної продукції в силу об’єктивних причин (відсутність акредитованих
за Законом органів сертифікації та відповідно функціонуючих державних
реєстрів) не можуть виконати норми Закону, які вимагають наявності
чинного сертифіката, виданого такими органами сертифікації, для
виробництва на території України, ввезення на митну територію України та
реалізації в її межах органічної продукції. За таких умов виробництво, імпорт
та подальша реалізація органічної продукції в Україні стають неможливими,
оскільки на сьогодні відсутні органи сертифікації, які можуть сертифікувати
виробництво та обіг такої продукції, а виробники та особи, що реалізують
таку продукцію як органічну, порушують вимоги Закону.
Така ситуація створює перешкоди для виробництва та обігу на
території України органічної продукції, та може стати причиною скорочення
пропозиції на ринку органічних харчових продуктів та кормів. У свою чергу,
це стане причиною значних економічних втрат операторів ринку та
зменшення надходжень до Державного бюджету України від діяльності,
пов’язаної з виробництвом і обігом органічних харчових продуктів та кормів.
Крім того, 4 грудня 2020 року набрав чинності Закон України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного
аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників
сільськогосподарської продукції», яким запроваджено державну підтримку
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виробників органічної сільськогосподарської продукції, і відповідні кошти
вже передбачені для підтримки органічного виробництва та обігу органічної
продукції в Україні. Однак, отримання українськими виробниками органічної
продукції унеможливлюється через те, що норми Закону України «Про
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції» не почали реалізовуватися на
підзаконному рівні, оскільки на сьогодні ще не розпочато процес акредитації
органів сертифікації та відповідно не запрацювали ані Державний реєстр
органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної
продукції, ані Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво
продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції (хоча їх
функціонування мало розпочатися ще з 02.08.2019). При цьому норма щодо
18 місяців перехідного періоду вже втратила свою чинність, що фактично
блокує для українських виробників органічної продукції можливість
реалізовувати свою продукцію на ринку як органічну та отримувати
державну підтримку як виробники органічної продукції.
Таким чином, для недопущення зупинення реалізації органічної
продукції в торгових мережах та задля створення належних законодавчих
умов для отримання українськими виробниками органічної продукції
державної підтримки, необхідно внести зміни, якими передбачити
відповідний перехідний період для виробництва та обігу органічної продукції
та створити можливість для отримання українськими виробниками державної
підтримки у цій сфері.
2. Мета прийняття та завдання законопроекту
Проект Закону України “Про внесення змін до розділу XI «Перехідні
положення» Закону України «Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»”
спрямований на недопущення зупинення торгівлі органічною продукцією на
території України, пов’язаного з неможливістю виконання вимог Закону, а
також усунення перешкод для отримання українськими виробниками
державної підтримки у сфері органічного виробництва та обігу органічної
продукції.
3. Загальна характеристика і основні положення акту
Законопроектом пропонується:
тимчасово, до 1 січня 2024 року, дозволити суб’єктам господарювання
реалізовувати
сільськогосподарську
продукцію
як
органічну
та
використовувати напис «органічний продукт» у власних назвах продуктів та
торговельних марках, а також – позначення та написи «органічний»,
«біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та/або будь-які
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однокореневі та/або похідні слова від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» у
разі наявності у них чинного сертифіката, виданого органом іноземної
сертифікації;
тимчасово, 1 січня 2022 року, визнати зазначених суб’єктів
господарювання виробниками органічної сільськогосподарської продукції
для цілей Закону України «Про державну підтримку сільського господарства
України».
4. Стан нормативно-правової бази
У цій сфері правового регулювання діють Закон України «Про
державну підтримку сільського господарства України» та Закон України
«Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація законопроекту не потребує додаткових
Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

видатків

із

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
акту
Прийняття законопроекту усуне загрозу колапсу на ринку органічної
продукції та кормів, який може мати негативні наслідки для економіки
держави та надасть можливість отримання українськими виробниками
державної підтримки у сфері органічного виробництва та обігу органічної
продукції. Закон сприятиме поступовому переходу до роботи органів
сертифікації та операторів ринку органічної продукції без невиправданих
витрат як з боку Державного бюджету України, так і з боку операторів ринку
та мінімізує ризики застосування штрафних санкцій за недотримання норм
Закону, які суб’єкти господарювання в силу об’єктивних причин не можуть
виконати.
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