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Відповідність органічного виробництва між Канадою та 
Швейцарією – Директивний документ для канадських 

імпортерів та експортерів  

Вимоги до канадської органічної сільськогосподарської 
продукції, що експортується до Швейцарії  

Станом на 18 грудня 2012 року Канаду внесено до переліку визнаних третіх країн, 

зазначеного в Додатку 4 Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique – PDF (292 kb) 

(переклад з неофіційної назви документу англійською мовою – Закон про органічне 

сільськогосподарське виробництво та маркування органічної продукції та продуктів 

харчування (Закон про органічне виробництво)). 

Відповідно до Закону Швейцарії про органічне виробництво, наступна продукція, 

сертифікована згідно Канадського органічного стандарту (Canada Organic Regime) 

сертифікаційними органами, акредитованими Канадською агенцією контролю за якістю 
харчової продукції (CFIA), приймаються в Швейцарії в якості органічної продукції:   

a. Жива та неперероблена сільськогосподарська продукція, вегетативний посадковий 

матеріал та насіннєвий матеріал; 

b. Перероблена сільськогосподарська продукція, призначена для використання в якості 

продуктів харчування та кормів. 

Продукція категорії (a) повинна бути вирощена в, а інгредієнти, що входять до складу 

продукції  категорії (b), повинні походити з Канади, Швейцарії чи Європейського Союзу (ЄС).   

Канадська органічна продукція, що експортується до Швейцарії за Угодою про відповідність 

органічного виробництва між Канадою та Швейцарією, повинна супроводжуватися 

Сертифікатом про інспекцію – (у форматі Word), згідно Статті 24 (a) Закону Швейцарії про 
органічне сільськогосподарське виробництво – PDF (311 kb). 

Сертифікат про інспекцію складає сертифікаційний орган, акредитований CFIA. Сертифікат 

про інспекцію повинен супроводжувати товари. Інструкція заповнення сертифікату про 

інспекцію знаходиться на сайті: 
www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en. 

Органічна продукція, що експортується з Канади до Швейцарії за цією Угодою, може 

маркуватися канадським органічним логотипом та/або будь-яким логотипом, визнаним  

Швейцарським федеральним управлінням, при виконанні умов, викладених в листі про 

визнання відповідності (натисніть тут), та згідно вимог до маркування, що містяться в Розділ  

1, Стаття 2 та Розділі 3, Статті 17-21 Закону Швейцарії про органічне сільськогосподарське 

виробництво – PDF (311 kb). 

Щоб гарантувати спрощений потік органічної продукції між ЄС та Швейцарією, 

застосовуються такі самі вимоги до маркування, як і в ЄС, для ідентифікації кодових номерів 
сертифікаційних органів.   

Продукція, яка не підпадає під дію Угоди про відповідність (вино чи багатоінгредієнтні 

продукти, до складу яких входять інгредієнти, що не походять з Канади, Швейцарії чи ЄС) 

можуть і надалі експортуватися до Швейцарії за Статтею 24 Закону про органічне 
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виробництво. Компетентний орган Швейцарії може надати імпортерам Дозвіл на імпорт 
(окремий дозвіл) на вимогу.  

Окрім цього, продукція, що не охоплюється Угодою, може інспектуватися та сертифікуватися 

визнаним сертифікаційним органом. Федеральне управління веде перелік визнаних органів – 
PDF (141 kb) і оновлює його кожного року.    

Прикладами продукції, на яку не розповсюджується Угода, є: багатоінгредієнтні продукти,  

до складу яких входять інгредієнти, що не походять з Канади, Швейцарії чи ЄС, їжа для 

домашніх тварин, продукція аквакультури, косметика, текстиль та меблі.  

Більш детальна інформація щодо вимог до імпорту органічної продукції до Швейцарії 
міститься в документі: Рекомендації щодо імпорту органічної продукції – PDF (260 kb). 

Вся органічна продукція, що імпортується до Швейцарії, повинна відповідати вимогам 
Швейцарії до маркування.   

Вимоги до швейцарської органічної сільськогосподарської 
продукції, що імпортується до Канади 

Згідно з Актом Канадської агенції контролю за якістю харчової продукції та Актом про 

канадську сільськогосподарську продукцію, CFIA визначила, що сільськогосподарська 
продукція рослинного та/чи тваринного походження, яка: 

a. була вироблена та перероблена в Швейцарії, та/або;  

b. перероблена в Швейцарії і містить інгредієнти, що походять з країн-учасниць ЄС і 

сертифіковані згідно Постанови Європейської Комісії (EC) № 834/2007 та/або; 

c. перероблена в Швейцарії та містить інгредієнти, що походять з Канади і 
сертифіковані відповідно Постанови Канади про органічну продукцію (OPR 2009), 

вироблена та перероблена згідно системи органічної сертифікації, яка забезпечує захист та 

встановлює правила, що регулюють виробництво та переробку продукції, що відповідає 
вимогам OPR 2009. 

Інгредієнти переробленої продукції повинні походити з Канади, Швейцарії чи ЄС.   

Органічна продукція повинна супроводжуватися органічним сертифікатом, виданим 
швейцарським інспекційним/сертифікаційним органом.   

Що стосується швейцарської продукції, на яку не розповсюджується угода (вино чи 

багатоінгредієнтні продукти,  до складу яких входять інгредієнти, що не походять з Канади, 

Швейцарії чи ЄС), то така продукція може імпортуватися до Канади, якщо вона 

сертифікована відповідно до OPR 2009. 

Органічна продукція, яка сертифікована відповідно до швейцарського органічного 

законодавства та експортується до Канади, може маркуватися канадським органічним 

логотипом. Необхідно отримати копію логотипу у швейцарського 
сертифікаційного/інспекційного органу, який відповідає за сертифікацію.   

Органічна продукція, що імпортується до Канади, повинна відповідати вимогам Канади до 
маркування такої продукції.   
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