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1. Въведение
Ръководството на WinEra за сертифициране на биологични и биодинамични вина е от
значение за нуждите на целевите групи в Европа, предимно в следните държави: България,
Хърватия, Кипър, Франция, Италия, Испания, където се провежда проектът. Ръководството
представя накратко основните аспекти на Регламент (EU) 2018/848 на Европейския парламент
и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетиране на
биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета. То представя
новите разпоредби в областта на биологичното сертифициране, които ще влязат в сила от 1
януари 2022 г.
Ръководството ще разгледа и основните аспекти на Регламент (ЕС) 2020/464 на Комисията от
26 март 2020 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на документи, необходими за обратното
признаване на периоди с цел конверсия, производството на биологични продукти и
информация, която се предоставя от държавите-членки. Регламентът също така посочва и кои
документи трябва да се предоставят, за да се съкрати периодът на преобразуване информация, която е важна за онези, които засаждат нови лози на девствена почва или са
отглеждани по биологичен начин, но не са били сертифицирани дотогава.
Освен това ще бъде направена и кратка препратка към Регламент (ЕС) № 203/2012 на
Комисията от 8 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета , по отношение на
подробните правила за биологичното вино. Представени са списъци с продукти, съгласувани
в ПРИЛОЖЕНИЕ VIIIa - Продукти и вещества, разрешени за употреба или добавяне в
биологични продукти от лозаро-винарския сектор.

Цели
Тъй като сертифицирането както на биологични, така и на биодинамични вина е строго
регламентирано, мениджърите на винарните трябва да положат значителни усилия и да
отделят доста време за да съберат цялата необходима информация. Ето защо партньорството
WinEra разработи отделно ръководство за процеса на сертифициране. Целта на
ръководството е да включи само необходимата информация и да опише целия процес стъпка
по стъпка, така че мениджърите на винарните да са наясно какво се очаква от тях във всяка
фаза на сертифицирането и след това. То включва информация и за основните изисквания,
стъпките за доказване на изискванията, както и за това как се поддържа сертифицирането
след това.
Целите на WinEra Ръководство за сертифициране на биологично и биодинамично вино:
да предостави на производителите на вино и новите инвеститори информация как да
сертифицират своето вино като биологично или биодинамично;
да насочва винарните, производителите на вино и новите инвеститори в процеса на
информирано вземане на решение дали да преминат процеса по сертифициране на
биологични или биодинамични вина - какви са предпоставките и изискванията:
последна информация, която ще им е необходима, за да навлязат на пазара
биологични и биодинамични вина;
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Структура на ръководството
Първият раздел от съдържанието на Ръководството има за цел да обясни процесите на
сертифициране, както биологични, така и биодинамични, и да очертае кои са ключовите
моменти за успеха. Също така, трябва да предостави обща информация за икономическите
аспекти на сертифицирането.
Раздел с връзки към национална информация относно списъци на допустими продукти,
списъци на национална организация за сертифициране и др. е достъпен в раздел 6. на
настоящия документ. Версията на английски език съдържа цялото национално съдържание
с препратка към държавата, където е приложима (т.е. цялата специфична информация за
всяка държава).
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2. Регламент (EU) 2018/848
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 30 май 2018 година
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
Правилата на Европейския съюз (ЕС) за биологично земеделие обхващат селскостопански
продукти, включително аквакултури и дрожди. Те обхващат всеки етап от производствения
процес, от семена до окончателно преработена храна. Правилата на ЕС за биологичното
производство (ОП), като се вземе предвид опитът от прилагането на Регламент (ЕО) №
834/2007, идентифицират няколко точки за подобрение, за да отговарят на високите
очаквания на потребителите и да изяснят продукти, засегнати от регламента. Следователно
Регламент (ЕО) № 834 ще бъде отменен и заменен от 1 януари 2022 г. с новия Регламент
(ЕО) № 2018/848
Новият регламент е в същия дух, но основните промени са:
Подробности за правилата за производство, целящи хармонизиране на
биологичните правила с един начин на действие, който е постепенно премахване на
някои изключения и дерогации, направени на много нива, съгласно предишния
Регламент 834/2007.
 Въвеждане на група оператори в ЕС - до 01/2022 в ЕС всеки малък производител
трябва да бъде сертифициран поотделно. Съгласно новия регламент груповото
сертифициране ще бъде разрешено навсякъде в рамките на ЕС.
 (Физическа) инспекция на операторите на всеки 2 години при определени условия
- Всички оператори и групи оператори ще бъдат обект на проверка за съответствие,
включително физическа, на място поне веднъж годишно съгласно новите правила,
освен когато спазването е било показано от оператори в продължение на поне три
последователни години или когато операторите са в състояние да докажат ниска
вероятност за неспазване. Проверката на съответствието ще се извършва на всеки
етап от производството, подготовката и разпространението.
 В трети държави (извън ЕС) преход от настоящото признаване на еквивалентност
към признаване на съответствие, т.е. признаване на съответствие за страни извън
ЕС - принципът на еквивалентност ще бъде заменен с новия регламент и
биологичните производители от трети страни ще трябва да спазват същите правила
като тези, определени в ЕС. Това позволява да се гарантира справедливост за
производителите и че всички биологични продукти, налични в ЕС, са с еднакво
качество. Държавите, които в момента се разглеждат като еквивалентни на ЕС, ще
трябва да предоговорят условията на своето търговско споразумение до 31
декември 2026 г., когато изтича настоящото признание.
Новият регламент за биологични продукти, обещаващ хармонизиране на правилата,
предоставя по-добро изясняване на биологичното и органичното производство на всички
оператори. Нов единен набор от правила, приложими за всички земеделски производители
в и извън ЕС, заместващи многото настоящи различни стандарти, ще осигурят честна
правила на игра за всички земеделски производители и оператори и че всички биологични
храни, предлагани на пазара в ЕС, са с едно и също високо качество. Опростяването на
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някои производствени правила може да доведе до тласък в биологичната индустрия,
като все повече и по-малки оператори ще могат да получат достъп до международния
пазар под групово сертифициране.
Поради горепосочените причини акредитациите, предоставени на контролни органи за
контрол на биологичното производство, се актуализират. След дискусии с Генерална
дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (ГД
„Земеделие и развитие на селските райони“), Работната група по храните (РГ) на Комитета
по сертифициране на ЕА предлага на Комитета по сертифициране на ЕА да хармонизира
разпоредбите, както следва прехода на акредитацията:
 Преход на национално ниво
Преди 1 януари 2022г. всеки национален орган по акредитация (НОА) се свързва с
компетентния си национален орган, за да определи оценките на акредитацията, извършени
преди актуализиране на сертификата за акредитация и датата за отказ на заявление за
Регламент (ЕО) № 834/2007.
Преход между подход за еквивалентност и съответствие
Ако сертифициращ орган е акредитиран за ОП в трети държави за признаване на
еквивалентност (във връзка с Регламент (ЕО) № 1235/2008), той може да приложи
прехвърляне на своята акредитация, за да бъде признат с цел съответствие. В този случай
НОА извършва преглед на документите и поне една оценка на място, преди да предостави
акредитация за съответствие. Свидетелстването не е задължително за преминаване.
Всяка акредитация, предоставена за настоящия подход на еквивалентност, се поддържа до
края на законовия преходен период на новия регламент.


 Изтичане на признаването на еквивалентност
Признаването на еквивалентност ще изтече на 31 декември 2023 г. Ще бъдат обсъдени
конкретни разпоредби за хармонизиране на практиките между НОА през този период.

Предмет, обхват и определения
С настоящия регламент се установяват принципите на биологичното производство и се
определят правилата за биологичното производство, свързаното с него сертифициране и
използването на обозначения, отнасящи се за биологичното производство при етикетиране
и реклама.
Настоящият регламент се прилага за следните продукти от земеделски произход,
включително аквакултури и пчеларство, изброени в приложение I към ДФЕС, и за продукти
с произход от такива продукти, когато тези продукти са или е предвидено да бъдат
произведени, обработени, етикетирани, разпространени, пуснати на пазара, внесени или
изнесени от Съюза: (a) живи или непреработени земеделски продукти, включително семена
и друг растителен репродуктивен материал; (b) преработени земеделски продукти,
предназначени за храна; (c) фуражи,.
Настоящият регламент се прилага за всеки оператор, участващ на всеки етап от
производството, обработката и разпространението в дейности, свързани с продуктите.
Биологичното производство е цялостна система за управление на селското стопанство и
производството на храни, в която се съчетават най-добри практики по отношение
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опазването на околната среда и действията в областта на климата, висока степен на
биологично разнообразие, опазване на природните ресурси и прилагане на високи
стандарти за хуманно отношение към животните и високи стандарти за производство,
съобразени с търсенето от все по-голям брой потребители на продукти, произведени чрез
използване на естествени вещества и процеси. По този начин биологичното производство
изпълнява двойна обществена роля, като, от една страна, обезпечава един специфичен
пазар, отговарящ на търсенето на потребителите на биологични продукти, а, от друга
страна, предоставя обществено достъпни блага, които допринасят за опазване на околната
среда и хуманно отношение към животните, както и за развитие на селските райони. За
целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
(1) „биологично производство“ означава използване, включително по време на прехода
към биологично производство, посочен в член 10, на методи на производство, които са в
съответствие с настоящия регламент, на всички етапи на производство, обработка и
разпространение;
(2) „биологичен продукт“ означава продукт, получен от биологично производство,
различен от продукт, произведен по време на прехода към биологично производство,
посочен в член 10. Продуктите от риболов или лов на диви животни не се считат за
биологични продукти;
(3) „земеделска суровина“ означава земеделски продукт, който не е подлаган на каквато и
да е операция за съхранение или преработка.

Принципи на биологичното земеделие
Биологичното производство е устойчива система за управление, която се основава на
следните общи принципи:
a) съобразяване със системите и циклите в природата и запазване и подобряване на
състоянието на почвата, водата и въздуха, на здравето на растенията и животните, и
на равновесието между тях;
b) използване по отговорен начин на енергията и природните ресурси като вода,
почва, органична материя и въздух;
c) производство на голямо разнообразие от висококачествени храни и други
селскостопански и аквакултурни продукти, които отговарят на потребителското
търсене на стоки, произведени чрез прилагане на процеси, които не вредят на
околната среда, човешкото здраве, здравето на растенията или здравеопазването
на животните и хуманното отношение към тях;
d) гарантиране на биологичния характер на производството на всички етапи на
производството, преработката и разпространението на храни и фуражи;
e) адекватно разработване и управление на биологични процеси, основани на
екологичните системи и използващи вътрешни за управленските системи природни
ресурси.
Биологичното производство се основава по-специално на следните специфични принципи:
a) поддържане и засилване на биологичната активност и естественото плодородие на
почвата, на нейната устойчивост, на задържането на водата в почвата и
биоразнообразието на почвата; предотвратяване и борба с изчезването на
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b)
c)
d)

e)
f)

органичните вещества от почвата, с уплътняването и ерозията на почвата; и хранене
на растенията основно чрез почвената екосистема;
ограничаване на използването на невъзобновяеми ресурси и външни ресурси;
рециклиране на отпадъците и страничните продукти от растителен и животински
произход като ресурс в растениевъдството и животновъдството;
запазване на здравето на растенията чрез превантивни мерки, по-специално избор
на подходящи видове, сортове или хетерогенен материал, устойчиви на вредители
и болести, подходящ сеитбооборот, механични и физически методи и защита на
естествените неприятели на вредителите;
използване на семена и животни с висока степен на генетично разнообразие,
устойчивост на заболявания и дълголетие;
производство на биологични сортове чрез естествената репродуктивна способност
и с акцент върху ограничаване в рамките на естествените пречки за кръстосване.

Правила за производство
Само продукти и вещества, разрешени в съответствие с тези разпоредби, могат да
се използват в биологичното производство, при условие че използването им в
небиологично производство е също така разрешено съгласно съответните разпоредби на
правото на Съюза и, когато е приложимо, съгласно националните разпоредби, основани на
правото на Съюза.
Следните продукти и вещества, посочени в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
1107/2009, са разрешени за използване в биологичното производство, при условие че са
разрешени съгласно посочения регламент:
(a) антидоти, синергисти и коформуланти в състава на продукти за растителна
защита;
(b) адюванти за смесване с продукти за растителна защита.
Употребата в биологичното производство на продукти и вещества за цели, които не
попадат в обхвата на настоящия регламент, са разрешени, при условие че при използването
им се спазват принципите, установени в глава II “Цели и принципи на биологичното
производство”.
Забранява се използването на йонизиращо лъчение за третиране на биологични
храни или фуражи и за третиране на суровини, използвани в биологичните храни или
фуражи.
Преход към биологично производство
Периодът на преход започва най-рано след като земеделският стопанин или операторът,
който произвежда водорасли или аквакултурни животни, е уведомил компетентните органи
за дейността си, в съответствие с член 34, параграф 1 в държавата членка, в която се
осъществява дейността и в която стопанството на този земеделски стопанин или оператор е
обект на системата за контрол.
Забрана за използване на ГМО
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В биологичното производство не се използват ГМО, продукти, произведени от ГМО и
продукти, произведени чрез ГМО, в храни или фуражи или за храни, фуражи, спомагателни
вещества, продукти за растителна защита, торове, подобрители на почвата, растителен
репродуктивен материал, микроорганизми или животни.
Операторите могат да приемат, че в производството на закупени храни и фуражи не са
използвани ГМО или произведени от ГМО продукти, когато такива продукти нямат
приложен или предоставен етикет или не са придружени от документ, показващ
съдържанието на ГМО. За тази цел, операторите, използващи небиологични продукти,
закупени от трети страни, изискват от продавача потвърждение, че тези продукти не са
произведени от ГМО или произведени чрез ГМО.
Правила относно растениевъдството (Анекс II, част I от Регламента)
Биологичните култури, включително лозята, които растат естествено във вода, се отглеждат
в жива почва или в жива почва, смесена или наторена с материали и продукти, разрешени
в биологичното производство, свързано с подпочвените пластове и основната скала.
Използваните техники за растениевъдство предотвратяват или свеждат до минимум всичко,
което допринася за замърсяване на околната среда.
За да се считат лозята и вината за биологични продукти, правилата за производство,
установени в регламента, следва да се прилагат по отношение на парцелите по време на
период на преобразуване от поне две години преди прибирането на гроздето. В случай на
обработка с продукт или вещество, които не са разрешени за използване в биологичното
производство, компетентният орган изисква нов период на преобразуване
Растителен репродуктивен материал
За производството в лозята се използва само биологичен растителен репродуктивен
материал
За получаването на биологичен растителен репродуктивен материал (лозя), който да се
използва за производството на продукти, различни от растителен репродуктивен материал,
майчиното растение и, когато е приложимо, други растения, предназначени за
производството на растителен репродуктивен материал, са отгледани в съответствие с
настоящия регламент от поне едно поколение или – при многогодишните култури – от поне
едно поколение в продължение на два вегетационни периода.
В биологичното растениевъдство се използват практики за обработка и отглеждане, които
поддържат или увеличават съдържанието на органични вещества в почвата, повишават
нейната устойчивост и биологично разнообразие и предотвратяват уплътняването и
ерозията ѝ.
Управление на почвата
Когато хранителните нужди на растенията не могат да се покрият с помощта на практики за
обработка, може да се използват само торове и подобрители на почвата, разрешени за
употреба в биологичното производство съгласно член 24, и само до необходимата степен.
Операторите водят документация за използването на тези продукти. Препарати от
микроорганизми могат да се използват за подобряване на цялостното състояние на почвата
или за подобряване на наличието на хранителни вещества в почвата или в растителните
култури
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За активиране на компост могат да се използват подходящи препарати от растения и от
микроорганизми. Не се използват минерални азотни торове. Могат да се използват
биодинамични препарати.
Борба с вредители и плевели
За предотвратяването на щети, причинени от вредители и плевели, се разчита предимно на
защита чрез естествени неприятели; избора на видовете, сортовете и хетерогенния
материал; сеитбооборот; агротехнически методи, като например биофумигация, механични
и физически методи, и термични процеси, като соларизация, а при защитените култури —
повърхностно пропарване на почвата (до максимум 10 cm дълбочина).
Когато растенията не могат да бъдат адекватно защитени от вредители посредством
мерките, предвидени в точка 1.10.1, или в случай на установена опасност за дадена култура,
се използват единствено продукти и вещества, разрешени за употреба в биологичното
производство съгласно членове 9 и 24, и само в рамките на необходимото. Операторите
водят документация, доказваща необходимостта от използването на тези продукти.
Операторите водят документация за съответните парцели и количеството реколта.
Правила за производство на вино (Анекс II, Част VI от Регламента)
По отношение на добавките в храните, спомагателните вещества и другите вещества и
съставки, използвани за преработка на храни, и на всички прилагани преработвателни
практики, като например опушване, се спазват принципите на добрата производствена
практика (GMPs).
Регламент на Комисията No 606/2009 и (EC) No 607/2009 се прилагат, освен ако изрично не
е предвидено друго в настоящия регламент.
Продуктите от лозаро-винарския сектор се произвеждат от органични суровини.
Само продукти и вещества, разрешени за употреба в биологичното производство съгласно
член 24, могат да се използват за производството на продукти от лозаро-винарския сектор,
включително по време на енологичните практики, процеси и обработки, при спазване на
условията и ограниченията, посочени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент (ЕО) №
606/2009, и по-специално в приложение I А към последния регламент (Приложение IA
Разрешени енологични практики и процеси – стр. 7 на документа от линка).
Разрешават се само тези енологични практики, процеси и обработки, включително
ограниченията, предвидени в член 80 и член 83, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013,
в член 3, членове 5—9 и членове 11—14 от Регламент (ЕО) № 606/2009 и в приложенията
към посочените регламенти, които са били използвани преди 1 август 2010 г.
Забранява се използването на следните енологични практики, процеси и обработки:
 частична концентрация посредством охлаждане;
 десулфитиране чрез физични методи;
 обработка с електродиализа за осигуряване на тартаратна стабилност на виното;
 частично намаляване на алкохолното съдържание на виното;
 обработка с катионообменители за осигуряване на тартаратна стабилност на виното.
Използването на следните енологични практики, процеси и обработки е разрешено при
посочените по-долу условия:
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термични обработки в съответствие с точка 2 от приложение I А към Регламент (ЕО)
№ 606/2009, при условие че температурата не превишава 75°C;
 центрофугиране и филтриране със или без спомагателен инертен материал в
съответствие с точка 3 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009, при
условие че големината на порите не е по-малка от 0,2 микрометра.
Всяко изменение, направено след 1 август 2010 г. по отношение на енологичните практики,
процеси и обработки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 или Регламент (ЕО) №
606/2009, може да се прилага за биологичното производство на вино единствено след като
въпросните мерки бъдат включени като разрешени в настоящия раздел и, ако е
необходимо, след оценка в съответствие с член 24 от настоящия регламент.


Член 24 определя процеса на разрешаване на продукти и вещества за употреба в
биологичното производство, а член 25 описва процеса на разрешаване на небиологични
селскостопански съставки за преработени биологични храни от държавите-членки.

Етикетиране
За целите на настоящия регламент даден продукт се смята, че съдържа термини, отнасящи
се до биологично производство, ако в етикетирането, рекламните материали или
търговските документи продуктът, неговите съставки или фуражни суровини, използвани за
производството му, са характеризирани с термини, които указват на купувача, че продуктът,
съставките или фуражните суровини са произведени в съответствие с настоящия регламент.
Продукти, произведени през периода на преход, не се етикетират или рекламират като
биологични продукти или като продукти при преход към биологично производство.
Етикетът на биологичните продукти трябва да включва:
кодовия номер на контролния орган, който е извършил последната операция по
производство или подготовка
 в случай на предварително опаковани храни (като вино), логото на биологичното
производство на Европейския съюз.
Когато се използва логото на Европейския съюз за биологично производство, се изписва и
обозначение за мястото, където са отгледани земеделските суровини в състава на продукта,
в същото зрително поле като логото, по един от следните начини:
а) „Земеделие от ЕС“, когато земеделските суровини са отгледани в Съюза;
б) „Земеделие извън ЕС“, когато земеделските суровини са отгледани в трети държави;
в) „Земеделие от/извън ЕС“, когато част от земеделските суровини са отгледани в Съюза и
част от тях са отгледани в трети държави.
Тези указания трябва да бъдат маркирани на видно място по такъв начин, че да бъдат лесно
видими и да бъдат ясно четливи и незаличими.


Лого на Европейския съюз за биологично производство
Логото на Европейския съюз за биологично производство може да се използва при
етикетирането, представянето и рекламирането на продукти, които са в съответствие с
настоящия регламент.
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Националните и частните лога могат също да се използват при етикетиране, представяне и
реклама на продукти, които отговарят на настоящия регламент.
Логото включва задължителното посочване на кода на държавата, в която се произвежда
продуктът, кодовия номер на сертифициращия орган, както и произхода на земеделския
продукт (или неговите съставки, ако продуктът е многокомпонентен) - независимо дали е
от ЕС, извън ЕС или съставки, произведени във и извън ЕС, както е много често при
многокомпонентните продукти.
Логото на Европейския съюз за биологично производство следва модела, посочен в
приложение V, и трябва да отговаря на правилата, посочени в това приложение.
Логото за биологично производство на Европейския съюз трябва да отговаря на модела подолу:



• в цвят: референтният цвят в Pantone е зелен Pantone № 376 и зелен (50% циан +
100% жълт), когато се използва четирицветен процес.
• в черно и бяло само там, където е невъзможно да се приложи в цвят

Логото на Европейския съюз за биологично производство трябва да има височина наймалко 9 mm и ширина най-малко 13,5 mm; съотношението съотношение височина / ширина
винаги трябва да бъде 1: 1,5. По изключение минималният размер може да бъде намален
до височина от 6 mm за много малки опаковки.

Сертификация
Системата за сертифициране е дефинирана в член 34 от регламента.
Преди пускането на пазара на продукти като „биологични“ или като продукти,
„произведени при преход към биологично производство“, или преди периода на преход
към биологично производство операторите и групите от оператори, посочени в член 36,
които произвеждат, обработват, разпространяват или складират биологични продукти или
продукти, произведени при преход към биологично производство, които внасят такива
продукти от трета държава или изнасят такива продукти за трета държава или които пускат
на пазара такива продукти, уведомяват за своята дейност компетентните органи на
държавата членка, в която се осъществява дейността им и в която стопанството им е обект
на системата за контрол.
Когато оператор или групи от оператори възлагат за подизпълнение някоя от своите
дейности на трети страни, както операторът или групите от оператори, така и третите страни,
на които са възложени дейностите, спазват условията по параграф 1, освен в случаите,
когато операторът или групите от оператори заявят в уведомлението съгласно параграф 1,
че отговорността по отношение на биологичното производство продължава да се носи от
оператора или групите от оператори и не е прехвърлена на подизпълнителя. В такива случаи
компетентният орган, или когато е целесъобразно контролния или надзорния орган,
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проверява дали възложените дейности съответстват на настоящия регламент в контекста на
контрола на операторите или групите от оператори, които са възложили своите дейности..
Продуктите се класифицират съгласно следните категории:
а) непреработени растения и растителни продукти, включително семена и друг растителен
репродуктивен материал;
б) домашни животни и непреработени животновъдни продукти;
в) водорасли и непреработени продукти от аквакултури;
г) преработени селскостопански продукти, включително аквакултурни продукти,
предназначени за ядене;
д) фуражи;
е) вина;
ж) други продукти, изброени в приложение I към настоящия регламент или необхванати от
посочените по-горе категории.
Официалният контрол за проверка на съответствието с настоящия регламент се извършва
по време на целия процес на всички етапи на производство, подготовка и разпространение
въз основа на вероятността от несъответствие, който се определя, като се вземат предвид
следните елементи:
а) видът, размерът и структурата на операторите и групите от оператори;
б) периодът, през който операторите и групите оператори осъществяват биологично
производство, обработка и разпространение;
в) резултатите от контрола, извършен в съответствие с настоящия член;
г) периодът във времето, който е от значение за извършваните дейности;
д) категориите продукти;
е) видът, количеството и стойността на продуктите и развитието на продуктите във
времето;
ж) възможността за смесване на продукти или замърсяване с неразрешени продукти
или вещества;
з) прилагането на дерогации или изключения от правилата от страна на оператори и
групи от оператори;
и) критичните точки по отношение на несъответствието и вероятността за
несъответствие на всеки етап от производството, обработката и разпространението;
й) подизпълнителските дейности.
Във всеки случай, всички оператори и групи от оператори подлежат на проверка на
съответствието най-малко веднъж годишно. Проверката на съответствието включва
физическа инспекция на място, освен когато са спазени следните условия:
а) предишният контрол на съответните оператори или групи оператори не е разкрил
несъответствие, което засяга биологичния характер на биологичните продукти или
продуктите, произведени при преход към биологично производство, в рамките на наймалко три поредни години; и
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б) съответният оператор или група от оператори са били оценени въз основа на елементите,
посочени в параграф 2 от настоящия член и в член 9 от Регламент (ЕС) 2017/625 като
характеризиращи се с ниска вероятност за несъответствие.
В този случай периодът между две физически инспекции на място не надвишава 24 месеца.
Официалният контрол, извършван за проверката на съответствието с настоящия регламент:
се извършва в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/625, като
същевременно гарантира, че минимален процент от всички официални проверки на
оператори или група от оператори се извършват без предварително уведомление;
 гарантира извършването на минимален процент допълнителни проверки, освен
посочените в параграф 3 от настоящия член;
 се извършва въз основа на минимален брой проби, взети в съответствие с член 14,
буква з) от Регламент (ЕС) 2017/625;
 гарантира, че минимален брой оператори, които са членове на група от оператори,
са обект на контрол във връзка с проверката на съответствието с разпоредбите,
посочена в параграф 3 от настоящия член
Издаването или подновяването на сертификата се основава на резултатите от проверката
на съответствието.
Писменият протокол, който трябва да се изготвя за всеки официален контрол, извършван с
цел да се провери съответствието с настоящия регламент се приподписва от оператора или
групата от оператори за потвърждаване на получаването на този писмен протокол.


Сертификат
Компетентните органи или, когато е уместно, контролните или надзорните органи, издават
сертификат на всеки оператор или група от оператори, които са подали уведомление за
дейността си в съответствие с член 34, параграф 1 и спазват настоящия регламент.
Сертификатът:
се издава в електронен вид, когато това е възможно;
позволява най-малкото да бъдат идентифицирани операторът или групата от
оператори, като включва списък на членовете ѝ, категорията продукти, попадащи в
обхвата на сертификата, и неговия срок на валидност;
 удостоверява, че дейността, за която е постъпило уведомление, съответства на
настоящия регламент; и
 се издава съгласно образеца, посочен в приложение VI.
Операторът не може да пуска продукти на пазара като биологични продукти или продукти
в процес на преобразуване, освен ако вече не притежават сертификат.
Членовете на група от оператори нямат право да им се предоставя отделен сертификат за
нито една от дейностите, обхванати от сертификата на групата от оператори, към която
принадлежат.
Операторите проверяват сертификатите на тези оператори, които са техни доставчици.
Държавите членки могат да освободят от задължението за притежание на сертификат,
предвидено в параграф 2, операторите, които продават директно на крайния потребител
непакетирани биологични продукти, различни от фуражи, при условие че тези оператори не
произвеждат, обработват, складират, освен във връзка с мястото на продажба, или внасят
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такива продукти от трета държава или възлагат тези дейности на трета страна, и при условие
че:




такива продажба не надвишават до 5 000 kg годишно;
такива продажба, които представляват годишен оборот по отношение на
непакетирани биологични продукти, не надхвърлят 20 000 EUR; или
потенциалните разходи за сертифициране на оператора, превишават 2 % от общия
оборот на непакетирани биологични продукти, продадени от оператора.

Анекс VI от Регламента
Модел на сертификата
Образец на сертификата съгласно член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
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3. Регламент (ЕС) 2020/464
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/464 НА КОМИСИЯТА
от 26 март 2020 година за установяване на определени правила за прилагането на
Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
необходимите документи за признаване със задна дата на периоди за целите на прехода
към биологично производство, производството на биологични продукти и информацията,
която е необходимо да бъде предоставяна от държавите членки

Преобразуване: Документи, които е необходимо да бъдат представени с цел
признаване със задна дата на предишен период
За целите на член 10 от Регламент (ЕС) 2018/848 - Предишни периоди не могат да бъдат
признати със задна дата като част от периода на преход към биологично производство,
освен когато:
а) земеделските парцели на оператора са били обект на мерки, определени в програма,
изпълнявана в съответствие с Регламент (ЕС) № 1305/2013, с цел да се гарантира, че никакви
продукти или вещества освен разрешените за употреба в биологично производство, не са
използвани на тези земеделски парцели; или
б) операторът може да представи доказателство, че земеделските парцели са били
природни или земеделски площи и, че най-малко през последните три години, не са
третирани с продукти или вещества, неразрешени за употреба в биологично производство.
За под-точка (a) - операторът представя на компетентните органи в държавата членка, в
която се осъществява дейността и в която стопанството на оператора е обект на системата
за контрол, официалните документи, издадени от съответните компетентни органи, които
доказват, че земеделските парцели, за които се иска признаване със задна дата на
предишен период, са били обект на мерки, определени в програма, изпълнявана в
съответствие с Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета(6), както
и че на тези парцели не са използвани други продукти или вещества освен разрешените за
употреба в биологично производство
За под-точка (b) - операторът представя на компетентните органи в държавата членка, в
която се осъществява дейността и в която стопанството на оператора е обект на системата
за контрол, следните документи, които доказват, че земеделските парцели са били
природни или земеделски площи и че най-малко през последните три години не са
третирани с продукти или вещества, неразрешени за употреба в биологично производство,
в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848:
a) карти, в които ясно е определен всеки земеделски парцел, включен в искането за
признаване със задна дата, както и информация относно общата площ на тези
парцели и, ако е приложимо, информация относно естеството и обема на текущото
производство, както и, когато е възможно, техните геолокационни координати;
b) подробен анализ на риска, направен от контролен или надзорен орган, за да се
оцени дали някой земеделски парцел, включен в искането за признаване със задна
дата, е бил третиран с продукти или вещества, неразрешени за употреба в
биологично производство, най-малко през последните три години, като се вземат
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предвид по-специално размерът на общата площ, за която се отнася искането, както
и агрономическите практики, прилагани през този период върху всеки парцел, който
е предмет на искането;
c) резултатите от лабораторните анализи, извършени от акредитирани лаборатории,
на почвени и/или растителни проби, взети от контролния или надзорния орган от
всеки земеделски парцел, идентифициран като рисков по отношение на
замърсяване в резултат на третиране с продукти и вещества, неразрешени за
употреба в биологично производство, въз основа на подробния анализ на риска,
посочен в буква б);
d) доклад от инспекция, извършена от контролния или надзорния орган, изготвен след
физическа инспекция на оператора с цел проверка на изрядността на събраната
информация относно земеделските парцели, включени в искането за признаване
със задна дата;
e) всички други релевантни документи, считани за необходими от контролния или
надзорния орган във връзка с оценката на искането за признаване със задна дата;
f) окончателно писмено изявление на контролния или надзорния орган, в което се
посочва дали е оправдано признаването със задна дата на предишен период като
част от преходния период и се уточнява периодът, от който се счита за биологичен
всеки въпросен земеделски парцел, както и общата площ на земеделските парцели,
които се ползват от признаването със задна дата на даден период
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4. Регламент (ЕС) No 203/2012
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 203/2012 НА КОМИСИЯТА
от 8 март 2012 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка с подробни правила
относно биологичното вино

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 203/2012 регламентира специфичните правила за биологичното
производство на продукти от лозаро-винарския сектор, включително разрешения списък на
продукти и вещества, даден в приложение VIIIa към регламента, които могат да се използват
за производството на продукти от виното сектор, включително по време на процесите и
енологичните практики.
Продуктите и веществата, изброени в приложение VIIIа към настоящия регламент и
маркирани със звездичка, получени от органични суровини, се използват, ако са налични.
Пълната версия на регламента може да бъде намерена на следната връзка:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0203&from=EN
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5. Описание на процеса на преобразуване и сертифициране
Как да преминете от конвенционално към биологично земеделие?
Процесът на преход от конвенционално към биологично земеделие отнема няколко
години. Той включва три страни - производител, контролен орган / контролер и
сертифициращ орган. В следващите няколко реда можете да се запознаете със стъпките,
които са включени в процеса на преход:
Първа стъпка: Избор на контролен орган и определяне на срокове.
Съответният земеделски производител избира контролен орган. След това има контакт и
обмен на информация вкл. договаряне на цената, местоположение и това, което
съответният фермер иска да направи и т.н.
След постигане на споразумение двете страни сключват договор, плащането се извършва и
фермерът започва период на преобразуване. По време на периода на преобразуване
продуктите не могат да се продават като биологични продукти. Само следните продукти,
произведени по време на периода на преобразуване, могат да се предлагат на пазара като
продукти при преобразуване:
а) растителен репродуктивен материал, при условие че е спазен период на конверсия от
най-малко 12 месеца;
б) хранителни продукти от растителен произход и фуражни продукти от растителен
произход, при условие че продуктът съдържа само една селскостопанска съставка и при
условие, че е спазен период на преобразуване от най-малко 12 месеца преди прибирането
на реколтата.
Продължителността на периода на преобразуване зависи от съответните култури. Съгласно
Регламент (ЕС) 2018/848 периодът на преобразуване е най-малко две години преди
сеитбата; в случай на пасища или многогодишни фуражи - най-малко две години преди
използването им като органичен фураж; в случай на многогодишни култури, различни от
фураж - най-малко три години преди първата реколта от органични продукти.
По време на периода на преобразуване инспекциите се извършват поне веднъж годишно.
Проби могат да се вземат и от почвата или растителния материал след съгласие между
фермера и контролера. Целта е да се наблюдават потоците от входящи и изходящи
суровини и продукти, получени от фермата.
Стъпка втора: Отделен контрол и сертифициране
Контролът на производството се извършва от лица / организации, регистрирани в
Министерството на земеделието и храните. Те могат да бъдат местни и международни
организации. Въпреки това, за да могат да изпълняват ролята си, те трябва да бъдат
упълномощени от министерството, вписани в регистъра и да имат договор с лаборатория.
Хората, които упражняват контрол, не участват в сертифицирането, така че да няма влияние.
На този етап се приключва доклад за проверка. Изготвя се от инспектор на място, който
проверява действителното състояние на фермата и водената документация. Това се прави
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за проследяване на потоците от входящи и изходящи суровини и продукти, получени от
фермата.
Биологичните полета трябва да бъдат отделени от конвенционалните с буферни зони. По
време на производството и съхранението се поставя подходяща маркировка, за да се
разделят биологичните от конвенционалните продукти.
Изчислява се и се описва продуктовият поток - от реколтата до продадените продукти. При
откриване на несъответствия инспекторът предписва коригиращи действия и срокове за
тяхното отстраняване.
Стъпка трета: Издаване на сертификат.
След проверка на документацията и действителното състояние във фермата, включително
помещенията, складовете и нивите, се попълва доклад за проверка, който се подписва от
двете страни. В същото време мениджърът по сертифициране изготвя мотивирано
предложение до съответния издаващ орган.
Сертификатът трябва да съдържа номера на документа, името и адреса на земеделския
производител, името, адреса и кодовия номер на контролния орган, вида на
производството - растение, добитък или преработка и стандарта, за който се отнася
получения документ. Сертификатът има период на валидност, който е точно споменат.
Цена на сертифициране
„В моята ферма всичко е органично, но не е сертифицирано, защото е много скъпо“, е
реплика, която можете да чуете много често от различни фермери / производители. Не
вярвайте на това. Органичните продукти имат по-висока цена не поради сумата, платена за
сертифициране (което обикновено е по-малко от една средна месечна заплата за
едногодишно сертифициране), а поради по-ниските добиви при този метод на отглеждане.
Още една полза от биологичното сертифициране
В допълнение към добре познатите ползи от производството на биологични продукти както за хората, така и за природата, техният контрол и гаранциите за съответствие са много
по-високи. Когато има най-малко съмнение относно биологичния произход на суровина или
продукт, той незабавно се изтегля от пазара и в зависимост от степента на нарушението или
се унищожава, или се предлага на пазара по конвенционален начин. Съществува
изключително надеждна система за комуникация между различните органи по веригата в
подкрепа на по-високото доверие на потребителите към биологичните продукти.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +. Тази публикация [съобщение]
отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на
съдържащата се в нея информация.

2018-1-FR01-KA202-047886

6. Списък на националните контролни органи
Франция:
За да се продават продукти от биологично земеделие, всеки оператор (независимо дали е
производител, дистрибутор или вносител) трябва да е бил проверен от сертифициращ
орган, одобрен от Националния институт за произход и качество (INAO) и да има
съответните сертификати.
Списъкът на одобрените органи за сертифициране е достъпен на следната връзка:
https://www.agencebio.org/profil/pages-communes/les-organismes-certificateurs-en-france/
Испания:
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccioneco/listadoautoridadesyorganismosdecontrolecosept2020_tcm30-379438.pdf
Италия:
Националните контролни органи за процеса на сертифициране за Италия можете да
намерите тук:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/113
Кипър:
За да управлявате Контролен и сертифициращ орган за биологично производство в
Република Кипър, трябва да получите разрешение за частен контролен и сертифициращ
орган от Департамента по земеделие към Министерството на земеделието, развитието на
селските райони и околната среда.
Списъкът на наличните органи за контрол и сертифициране в Кипър може да намерите тук:
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/61924303978C6EEBC225828D00226B5E?OpenDocu
ment
Хърватска:
Списъкът на одобрените органи за сертифициране е достъпен тук:
https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/poljoprivreda-173/poljoprivreda175/ekoloska/popis-ovlastenih-kontrolnih-tijela/3671
България:
Информационният регистър на организации, упълномощени от министъра на земеделието
и храните да осъществяват контрола за съответствие за биологично земеделие и
биологично производство:
http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers
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