Аграрний союз України
Аналітичний центр

Проект
"Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і
розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції"
Звіт за 1 етап
Пункт 1.5.
1.5.12 Аналітична нотатка про засади контролю за дотриманням. саморегулівних стандартів у
сфері фітосанітарії.
Базові засади. Основним засадничим документом у сфері організації саморегулівного
контролю за дотриманням саморегулівних стандартів у сфері фітосанітарії є стандарт ISО/IEC
17020:2012 "Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що
здійснюють інспектування".
Відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня
2014 року № 1494 "Про прийняття європейських та міжнародних нормативних документів як
національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування
національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні" європейські та
міжнародні нормативні документи як національні стандарти України були прийняті методом
підтвердження та оприлюдненні у «Переліку національних стандартів України та змін до
національних стандартів України» з набранням чинності з 01.01.2016 року. До цих стандартів
відноситься і стандарт EN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment – Requirements for the
operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012) , який є
еквівалентом національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 «Оцінка відповідності.
Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування».
ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 використовується уповноваженими органами для акредитації
інспекційних органів, описуючи вимоги до них, та дозволяє таким інспекційним органам
підтримувати ефективну діяльності та якість наданих послуг, які будуть однаково оцінені та
прийняті у більшості країн світу.
Особливості саморегулівного контролю. Оскільки створений нами стандарт знаходиться поза
межею національного реєстру стандартів, контроль за його виконанням теж проводиться
незалежно від стандартів системи ДСТУ, EN , ISO/IEC і дії по контролю за стандартом
виконуються без акредитації НААУ.
Контроль за Настановою з фумігації ВГО ФА проводиться в рамках Фумігаційної асоціації
особами, призначеними дирекцією асоціації.
Параметрами, які контролюються, є:
- організаційні вимоги до діяльності з фумігації
- технологічні вимоги
- кваліфікаційні вимоги
На сьогодні організація вивчає можливості створення свого інспекційного органу та його
акредитацію зі стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 (ISО/IEC 17020:2012 "Оцінювання
відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування ").
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