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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно забраната за 
продажба на биологични продукти, отглеждани в отопляеми оранжерии извън 
техния сезон на реколта

Европейският парламент,

– като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Регламент (ЕС) № 2018/8481 гласи, че биологичното 
производство е устойчива система за управление, която се основава на използване 
по отговорен начин на енергията и природните ресурси и трябва да се съобразява 
със „системите и циклите в природата“;

Б. като има предвид, че в доклад, публикуван през 2013 г.2, се препоръчва 
използването на колкото е възможно по-малко енергия при биологичните 
култури;

В. като има предвид, че доматите, произведени в отопляеми оранжерии излъчват 
седем пъти повече парников газ в сравнение с доматите, произведени в сезона;

Г. като има предвид, че продажбата на селскостопански продукти извън сезона 
насърчава използването на отопляеми оранжерии;

Д. като има предвид, че на френските производители на биологични плодове и 
зеленчуци е наложена забрана за предлагането на пазара на произведени в 
отопляеми оранжерии зеленчуци извън техния сезон на реколта;

1. призовава Европейската комисия да направи предложения за изменение на 
Регламент (ЕС) 2018/848, за да се забрани на равнището на Съюза предлагането 
на пазара на биологични плодове и зеленчуци, произведени в отопляеми 
оранжерии извън техния сезон на реколта;

2. призовава Европейската комисия да определи 2025 г. за годината, в която всички 
оранжерии вече ще трябва да бъдат отоплявани изключително от възобновяеми 
енергийни източници.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-
20180614&qid=1581341039194&from=BG [виж член 5, букви a) и в)].
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/final-report-etop-
greenhouse-production.pdf
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