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КРАТКА ОБОСНОВКА

Биологичното земеделие обединява аспектите, свързани с устойчивостта на околната 
среда, защитата на биологичното разнообразие, здравословността и безопасността на 
храните, както и етичното отношение към животните в производството на храни. 
Етикетът за биологично производство носи ползи също за участващите 
селскостопански производители.

Популярността на биологичните продукти в Европа и по света расте. Секторът на 
биологичното производство в Европа днес е четири пъти по-голям, отколкото през 
1999 г., а годишният темп на растежа продължава да е висок, около 9 процента. За да се 
осигури растеж на сектора и в бъдеще, е необходимо да се гарантира, че етикетът за 
биологично производство остава поне толкова привлекателен и надежден, колкото и 
сега.

Предложението на Комисията за развитие на биологичното земеделие в Европа е 
съсредоточено върху три цели: премахване на пречките, гарантиране на лоялна 
конкуренция и увеличаване на доверието на потребителите. Комисията се стреми да 
премахне много от съществуващите дерогации, като по този начин се рационализират 
правилата и се намали административната тежест.

Предложението на Комисията съдържа ключови елементи за подобряване на 
жизнеспособността на сектора на биологичното производство. То следва да се подобри 
чрез добавяне на гъвкавост в онези точки, в които наличието на едни и същи правила за 
всички земеделски производители на практика води до положение, при което не могат 
да бъдат предоставени равнопоставени условия на конкуренция на някои 
производители. 

Такъв би бил случаят, например, ако се изискваше целият репродуктивен материал да 
бъде биологичен, без каквито и да било дерогации. Това правило би затруднило 
селскостопанските производители в Северна Европа да намират семена, устойчиви при 
зимни условия, тъй като наличността на такива семена все още е много ограничена. 
Различните географски условия също трябва да се вземат под внимание в правилата, 
отнасящи се до отглеждането в оранжерии, като се гарантира, че настоящото тълкуване 
на правилата за биологично отглеждане в оранжерии се прилага и в бъдеще.

От първостепенно значение за доверието на потребителите, за качеството на 
производството и за равнопоставените условия на конкуренция за производителите е да 
се разработи открит и справедлив качествен контрол върху вносните биологични 
продукти. Поради това следва да бъде въведена система на самоконтрол и външно 
одитиране за продуктите с произход от ЕС и за продуктите от внос. Одиторът следва да 
носи финансова отговорност в случай на неспазване.

Необходима е също така по-голяма гъвкавост в ситуации, при които в биологичните 
продукти са открити остатъчни вещества. В предложението на Комисията 
отговорността се носи единствено от земеделските стопани, независимо от това дали 
замърсителят е земеделският стопанин или трета страна. Важно е да се въведе 
принципът „замърсителят плаща“ за случаите, в които в близост до биологично 
земеделско производство бива установено съоръжение с повишен риск от замърсяване.
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Един от аргументите за избора да се произвежда биологична продукция е 
подобряването на хуманното отношение към животните. Поради това е необходимо 
предложението на Комисията да бъде допълнено с по-строги правила по отношение на 
стандартите за хуманно отношение към животните.

Извън този конкретен регламент биологичното земеделие следва да бъде засилено и в 
останалото законодателство на ЕС. При следващото преразглеждане на Общата 
селскостопанска политика следва да бъдат осигурени по-добри стимули и по-големи 
финансови ресурси за земеделските стопани, занимаващи се с биологично 
производство или такива с производство в преход. За да се увеличи наличието на 
биологичен репродуктивен материал, европейските бази данни следва да продължат да 
се развиват и следва да се осигури повече финансиране за изследвания и иновации с 
оглед на това да се увеличи производството и наличието на произведени по биологични 
методи семена и растителен репродуктивен материал.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Освен това биологичното 
производство е система, която 
допринася за интегрирането на 
изискванията за опазване на околната 
среда в ОСП и насърчава устойчивото 
земеделско производство. Поради това в 
рамките на ОСП, последно съгласно 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета14, 
са въведени мерки за финансово 
подпомагане на биологичното 
производство и по-специално те са 
засилени при неотдавнашната реформа 
на нормативната уредба на политиката 
за развитие на селските райони, 
установена с Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета15.

(4) Освен това биологичното 
производство е система, която 
допринася за интегрирането на 
изискванията за опазване на околната 
среда в ОСП и насърчава устойчивото 
земеделско производство и 
отглеждането на подходящите 
видове. По тази причина в рамките на 
ОСП, последно съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета14, са въведени мерки за 
финансово подпомагане на 
биологичното производство и по-
специално те са засилени при 
неотдавнашната реформа на 
нормативната уредба на политиката за 
развитие на селските райони, 
установена с Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета15. Въпреки това при 
следващия преглед на ОСП следва да 
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бъдат осигурени по-добри стимули и 
повече финансови средства за 
земеделските стопани, заети в 
биологично производство или в 
производство в процес на преход, за да 
се увеличи определената за 
биологичното земеделие площ в Съюза 
до 2030 г., така че да достигне поне 
20% от цялата използвана земеделска 
площ и да се съхрани и увеличи 
биологичното разнообразие наред с 
другото чрез прилагане на 
агролесовъдни практики.

___________________ ___________________
14 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 608).

14 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 608).

15 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

15 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) През последните години 
секторът на биологичното земеделие 
в Европа се разви бързо, не само по 
отношение на площта, използвана за 



PE549.119v02-00 6/6 AD\1060761BG.doc

BG

биологично земеделие, но и по 
отношение на броя на стопанствата 
и на общия брой биологични 
оператори, регистрирани в Съюза.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Научноизследователски проекти 
показаха, че доверието на 
потребителите е от решаващо значение 
на пазара за биологични храни. В 
дългосрочен план правила, които не са 
надеждни, могат да застрашат 
общественото доверие и да доведат до 
неефективност на пазара. Поради това 
устойчивото развитие на биологичното 
производство в Съюза следва да се 
основава на стабилни правила за 
производство, които са хармонизирани 
на равнището на Съюза. Освен това тези 
правила за производство следва да 
отговарят на очакванията на 
операторите и потребителите по 
отношение на качеството на 
биологичните продукти и 
съблюдаването на принципите и 
правилата, определени в настоящия 
регламент.

(13) Научноизследователски проекти 
показаха, че доверието на 
потребителите е от решаващо значение 
на пазара за биологични храни. В 
дългосрочен план правила, които не са 
надеждни, могат да застрашат 
общественото доверие и да доведат до 
неефективност на пазара. Поради това 
устойчивото развитие на биологичното 
производство в Съюза следва да се 
основава на стабилни и прозрачни
правила за производство, които са 
хармонизирани на равнището на Съюза
при надлежно отчитане на 
различните географски и климатични 
условия в рамките на Съюза. Освен 
това тези правила за производство 
следва да отговарят на очакванията на 
операторите и потребителите по 
отношение на безопасността и
качеството на биологичните продукти и 
съблюдаването на принципите и 
правилата, определени в настоящия 
регламент.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) По принцип общите правила за 
производство по настоящия регламент 
следва да включват забрана за 

(15) По принцип общите правила за 
производство, определени в настоящия 
регламент, следва да включват забрана 
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използване на йонизиращо лъчение и
генетично модифицирани организми
(ГМО), както и продукти получени от 
или чрез ГМО. Тъй като потребителите 
са все по-загрижени за въздействието на 
хранително-вкусовата промишленост и 
на транспорта върху околната среда, от 
биологичните оператори, различни от 
земеделски стопани и оператори, 
произвеждащи морски водорасли или 
аквакултурни животни, следва да се 
изисква да управляват екологичните 
аспекти на работата си в съответствие с 
хармонизирана система. С цел свеждане 
до минимум на тежестта на 
нормативната уредба за 
микропредприятията, както е 
определено в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията27, които са заети с 
биологично производство, е 
целесъобразно да бъдат изключени от 
това изискване. С цел да се гарантира 
правилното прилагане на общите 
правила за производство, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема някои актове по отношение на 
установяването на критерии, на които да 
отговаря системата за управление на 
околната среда.

за използване на йонизиращо лъчение,
генетично модифицирани организми
(ГМО), както и продукти получени от 
или чрез ГМО, клониране на животни, 
включително поколение на клонирани 
животни и продукти, получени от 
клонирани животни, както и 
изкуствено предизвиканата 
полиплоидия. Тъй като потребителите 
са все по-загрижени за въздействието на 
хранително-вкусовата промишленост и 
на транспорта върху околната среда, от 
биологичните оператори, различни от 
земеделски стопани и оператори, 
произвеждащи морски водорасли или 
аквакултурни животни, следва да се 
изисква да управляват екологичните 
аспекти на работата си в съответствие с 
хармонизирана система. С цел свеждане 
до минимум на тежестта на 
нормативната уредба за 
микропредприятията, както е 
определено в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията27, които са заети с 
биологично производство, е 
целесъобразно да бъдат изключени от 
това изискване за съответствие със 
системата на екологични 
характеристики. С цел да се гарантира 
правилното прилагане на общите 
правила за производство, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема някои актове по отношение на 
установяването на критерии, на които да 
отговаря системата за управление на 
околната среда.

___________________ ___________________

Препоръка 2003/361/EО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия
(OВ L 124, 20.5.2003, стр.36).

Препоръка 2003/361/EО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия
(OВ L 124, 20.5.2003 г., стр.36).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) С цел допълнително намаляване 
на екологичния отпечатък на 
биологичното земеделие държавите 
членки следва да насърчават 
потреблението на местни продукти, 
да намаляват опаковането, да 
улесняват използването на 
материали за опаковане за 
многократна употреба, които 
подлежат на рециклиране или са 
биоразградими, и да ограничават 
емисиите от транспорта.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В земеделски стопанства, които 
включват единици, които не се 
управляват съгласно правилата за 
биологично производство, рискът от 
неспазване на тези правила се счита за 
по-висок. Поради това след достатъчно 
дълъг преходен период към биологично 
производство всички земеделски 
стопанства в Съюза, които имат за цел 
да станат биологични, следва да се 
управляват напълно в съответствие с 
изискванията, приложими за 
биологичното производство. 
Стопанствата за биологично земеделие 
във всички държави членки следва да 
минат през един и същ преходен период 
към биологично производство, 
независимо от това дали преди това са 
спазвали агроекологичните мерки, 
подкрепяни от фондовете на Съюза. Не 
е необходим обаче преходен период за 
земя под угар.  За да се гарантира 
качеството, проследимостта и 
съответствието с настоящия регламент, 
както и адаптиране към техническото 

(16) В земеделски стопанства, които 
включват единици, които не се 
управляват съгласно правилата за 
биологично производство, рискът от 
неспазване на тези правила се счита за 
по-висок. Поради това след достатъчно 
дълъг преходен период към биологично 
производство всички земеделски 
стопанства в Съюза, които имат за цел 
да станат биологични, следва да се 
управляват напълно в съответствие с 
изискванията, приложими за 
биологичното производство. 
Смесените стопанства обаче, 
включващи единици, които не се 
управляват съгласно правилата за 
биологично производство, и единици, 
управлявани по тези правила, следва 
да бъдат разрешени в случаите, 
когато може да се направи ясно 
разграничение между единиците, 
управлявани съгласно правилата за 
биологично производство и 
единиците, управлявани съгласно 
правилата за конвенционално 
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развитие, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
някои актове във връзка с определянето 
на правила за допълнение на общите 
правила за преход към биологично 
производство или за допълнение и 
изменение на специалните правила за 
преход към биологично производство.

производство, при условие че 
конвенционалните селскостопански 
дейности са ясно разграничени от 
биологичните селскостопански 
дейности или конвенционалните 
селскостопански дейности се 
осъществяват в географски райони, 
които са отдалечени от 
биологичните селскостопански 
дейности. Смесени стопанства следва 
да бъдат разрешени и в случаите, 
когато земеделското стопанство или 
дейността на аквакултурата е в 
процес на преход. Стопанствата за 
биологично земеделие във всички 
държави членки следва да минат през 
един и същ преходен период към 
биологично производство, независимо 
от това дали преди това са спазвали 
агроекологичните мерки, подкрепяни от 
фондовете на Съюза. Не е необходим 
обаче преходен период за земя под угар. 
За да се гарантира качеството, 
проследимостта и съответствието с 
настоящия регламент, както и 
адаптиране към техническото развитие, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема някои актове 
във връзка с определянето на правила за 
допълнение на общите правила за 
преход към биологично производство 
или за допълнение и изменение на 
специалните правила за преход към 
биологично производство.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета1a в бъдеще 
следва да се разреши също 
биологичното производство в 
оранжерии и саксии.
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_____________
1a Регламент (ЕО) № 834/2007 на 
Съвета от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 
20.7.2007 г., стр. 1).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Употребата на пестициди следва да 
бъде значително ограничена. Следва да 
се отдаде предпочитание на прилагането 
на мерки, които предотвратяват 
нанасянето на щети от вредители и 
плевели, чрез техники, които не 
включват използването на продукти за 
растителна защита, като например 
сеитбооборот. Наличието на вредители 
и плевели следва да бъдат наблюдавано, 
за да се прецени дали дадена намеса да е 
икономически и екологично обоснована.
Използването на определени продукти 
за растителна защита следва да бъде 
разрешено, ако такива техники не 
предоставят достатъчна защита и само 
ако тези продукти за растителна защита 
са разрешени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на
Европейския парламент и на Съвета28, 
след като са оценени като съвместими с 
целите и принципите на биологичното 
производство, включително със 
съответните условия за употреба, а 
впоследствие — и разрешени в 
съответствие с настоящия регламент.

(20) Употребата на пестициди следва да 
бъде значително ограничена. Следва да 
се отдаде предпочитание на прилагането 
на мерки, които предотвратяват 
нанасянето на щети от вредители и 
плевели, чрез техники, които не 
включват използването на продукти за 
растителна защита, като например
последователно отглеждане и
сеитбооборот. Наличието на вредители 
и плевели следва да бъдат наблюдавано, 
за да се прецени дали дадена намеса да е 
икономически и екологично обоснована.
Използването на определени продукти 
за растителна защита следва да бъде 
разрешено, ако такива техники не 
предоставят достатъчна защита и само 
ако тези продукти за растителна защита 
са разрешени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета28, 
след като са оценени като съвместими с 
целите и принципите на биологичното 
производство, включително със 
съответните условия за употреба, а 
впоследствие — и разрешени в 
съответствие с настоящия регламент.

__________________ __________________
28 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 

28 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
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на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на 
Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на 
Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Комисията трябва да бъде 
насърчена да преразгледа Регламент 
(ЕО) № 1107/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета1a и да 
предприеме други необходими 
действия, така че да стимулира 
допълнително използването на 
биологично активни пестициди, 
които представляват по-малък риск 
за човешкото здраве в сравнение с 
другите пестициди.

_________________________
1aРегламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО 
на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., 
стр. 1).

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Предвид важността на това да 
се развие използването на семена и 
растения, подходящи за условията на 
почвата и климата и отговарящи на 
очакванията на потребителите, е 
необходимо да се насърчи 
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производството на биологични семена 
и растения, като същевременно се 
поддържа възможността за 
използване на семена и растения, 
отгледани по небиологичен метод, 
при липса на отгледани по биологичен 
метод или с цел да се осигури 
поддържането на достатъчна 
генетична база.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Предвид необходимостта за 
биологичното производство да се 
осигурят животни за разплод с добри 
генетични показатели и те да бъдат 
отглеждани съгласно правилата за 
биологично производство, е 
желателно при определени условия да 
се запази възможността за 
използване на животни за разплод, 
отглеждани по правила, различни от 
тези за биологично производство, за 
да се намали опасността от дефицит 
или да се осигури достатъчна 
генетична база, по-специално за по-
редките видове и породи.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Тъй като животновъдството 
естествено включва управлението на 
земеделски площи, когато за 
подхранването на растителните култури 
се използва оборски тор, отглеждането 
на животни без използване на земя 
следва да бъде забранено. При избора 

(22) Тъй като животновъдството 
естествено включва управлението на 
земеделски площи, когато за 
подхранването на растителните култури 
се използва оборски тор, отглеждането 
на животни без използване на земя 
следва да бъде санкционирано. 
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на породи следва да се взема предвид 
тяхната способност да се адаптират
към местните условия, тяхната 
жизнеспособност и устойчивостта 
им на заболявания и следва да се 
насърчава голямото биологично 
разнообразие.

Препоръчително е да се насърчава 
използването на местни породи с цел 
гарантиране на оптимална
способност да се адаптират, като 
същевременно се полагат усилия за 
насърчаване на голямото биологично 
разнообразие.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Поради съществуващите 
изключения по отношение на по-
високите стандарти за хуманно 
отношение към животните в 
биологичното производство 
свързаните с това земеделски 
практики за животните се 
различават значително в рамките на 
Съюза.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Осакатявания, водещи до стрес, 
увреждания, болест или страдания у 
животните, следва да се забраняват.

(25) Осакатявания и всякакви други 
практики, водещи до стрес, 
увреждания, болест или страдания у 
животните, следва да се забраняват. 
Следва да се запази изключение за 
отстраняване на рогата в случаите, 
когато то може да бъде обосновано с 
хуманното отношение към 
животните и съображения, свързани 
с безопасността на труда. .Когато се 
прецени, че е необходима хирургична 
интервенция, тя следва да се 
извършва с анестезия и 
продължителна аналгезия.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Животните следва да бъдат хранени 
с фураж, произведен в съответствие с 
правилата за биологично производство, 
за предпочитане от собственото 
стопанство, като се вземат предвид 
физиологичните им нужди. Освен това, 
за да се осигури задоволяването на 
основните хранителни нужди на 
животните, може да има необходимост 
да бъдат използвани някои минерали, 
микроелементи и витамини, при добре 
определени условия.

(26) Животните следва да бъдат хранени 
с фураж, произведен в съответствие с 
правилата за биологично производство, 
за предпочитане от собственото 
стопанство, като се вземат предвид 
физиологичните им нужди. Освен това, 
за да се осигури задоволяването на 
основните хранителни нужди на 
животните, може да има необходимост 
да бъдат използвани някои минерали, 
микроелементи и витамини, при добре 
определени условия. В този контекст 
Комисията следва също така да 
осигури дерогация за използване в 
бъдеще на селен в биологичното 
земеделие. Тази дерогация следва да 
гарантира хуманното отношение към 
животните чрез висококачествено 
хранене, включително при географски 
условия, при които селенът не се 
среща естествено в почвата. Също 
така за целта Комисията следва да 
изготви положителен списък с 
разрешени фуражи, произведени по 
небиологичен метод, в случай че 
доставките на биологичните фуражи 
са недостатъчни, като гарантира, че 
секторът разполага с разумен период 
от време за адаптиране към 
развитието на пазара.

Обосновка

Недостигът на селен намалява развитието на антитела у добитъка. В европейските 
страни, в които пасищата не съдържат достатъчно количество селен, трябва да се 
осигури дерогация за неговото използване във фуражите.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 43 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Регламент (ЕО) № 834/2007 
предвижда различни изключения от 
правилата за биологично производство.
Натрупаният от прилагането на 
настоящия регламент опит показва, че 
такива изключения имат отрицателно 
въздействие върху биологичното 
производство. По-специално е било 
установено, че самото съществуване на 
такива изключения затруднява 
производството на суровини в 
биологична форма и не е гарантирано 
високото равнище на хуманно 
отношение към животните, свързано с 
биологичното производство. Освен това 
управлението и контролът на 
изключенията водят до значителна 
административна тежест както за 
администрациите, така и за операторите 
на национално равнище. И не на 
последно място, съществуването на 
изключения създава условия за 
нарушаване на конкуренцията и 
заплашва да подкопае доверието на 
потребителите. Поради това 
възможността да се разреши 
съществуването на изключения от 
правилата за биологично производство 
следва да бъде допълнително 
ограничена до случаите на бедствия.

(43) Регламент (ЕО) № 834/2007 
предвижда различни изключения от 
правилата за биологично производство.
Натрупаният от прилагането на 
настоящия регламент опит показва, че 
такива изключения имат отрицателно 
въздействие върху биологичното 
производство. По-специално е било 
установено, че в някои случаи самото 
съществуване на такива изключения 
затруднява производството на суровини 
в биологична форма и не е гарантирано 
високото равнище на хуманно 
отношение към животните, свързано с 
биологичното производство. Освен това 
управлението и контролът на 
изключенията водят до значителна 
административна тежест както за 
администрациите, така и за операторите 
на национално равнище. И не на 
последно място, съществуването на 
изключения създава условия за 
нарушаване на конкуренцията и 
заплашва да подкопае доверието на 
потребителите. Поради това 
възможността да се разреши 
съществуването на изключения от 
правилата за биологично производство 
следва да бъде допълнително 
ограничена.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 44 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) За да се позволи биологичното 
производство да бъде продължено или 
подновено в случаите на бедствия, на 

заличава се
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Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема някои 
актове във връзка с определянето на 
критериите за квалифициране на 
случаи на бедствия и за определяне на 
специални правила за справяне с 
такива случаи, както и за 
необходимите изисквания за 
наблюдение и докладване.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Биологичното производство се 
основава на общия принцип на 
ограничаване на използването на 
външни ресурси. От земеделските 
стопани се изисква да предприемат 
мерки за предотвратяване на риска 
от замърсяване с неразрешени 
продукти или вещества. Въпреки тези 
мерки може да има случаи, при които 
земеделските стопани са 
възпрепятствани от това да 
предлагат на пазара своите продукти 
като биологични поради 
неумишленото наличие на 
неразрешени продукти или вещества. 
Поради това е целесъобразно да се 
предвиди възможността в 
съответствие с член 42 от Договора
държавите членки да бъдат 
оправомощени от Комисията да 
отпуснат национални плащания за 
компенсиране на понесените в тези 
случаи загуби. Държавите членки 
могат да използват инструментите 
по общата селскостопанска 
политика, за да покрият изцяло или 
отчасти тези загуби.

(51) Държавите членки следва да 
гарантират, че загубите вследствие 
на неумишлени замърсявания, 
понасяни от земеделските стопани, 
които развиват биологично земеделие,
се покриват в достатъчна степен. 
Когато произходът на замърсяването 
може да се проследи, държавите 
членки трябва да прилагат принципа 
„замърсителят плаща“.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 55 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55a) В миналото не винаги се 
прилагаха на практика по-високите 
стандарти за хуманно отношение 
към животните, очаквани от 
биологичните продукти. Следва да се 
предприемат мерки, за да се 
гарантира, че потребителите в 
Съюза, които купуват продукти от 
животински произход, включително 
храна, ще могат да разчитат, че 
храната, етикетирана като 
биологична, отговаря на най-високите 
стандарти за производство, 
включително на тези за хуманно 
отношение към животните.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Биологичното производство е 
надеждно единствено ако е съпроводено 
от ефективна проверка и контрол на 
всички етапи на производството, 
обработката и разпространението.
Биологичното производство следва да 
подлежи на официален контрол или 
други официални дейности, извършени 
в съответствие с
Регламент (ЕС) № (XXX/XXXX) на 
Европейския парламент и на Съвета33 
за проверка на съответствието с 
правилата за биологично производство 
и етикетиране на биологични продукти.

(58) Биологичното производство е 
надеждно единствено ако е съпроводено 
от ефективна проверка и контрол на 
всички етапи от производствения 
процес. Биологичното производство 
следва да подлежи на официален 
контрол или други официални дейности, 
извършени в съответствие с настоящия 
Регламент.  След като Регламент 
(ЕС) № (XXX/XXXX) на Европейския 
парламент и на Съвета33 бъде приет, 
Комисията може, ако е уместно, да 
внесе предложение до Европейския 
парламент и до Съвета за включване
на биологичното производство в 
обхвата на настоящия регламент, 
така че да се проверява съответствието 
с правилата за биологично производство 
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и етикетиране на биологични продукти.

__________________ __________________
33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно официалния контрол и другите 
официални дейности, извършвани с 
оглед да се гарантира прилагането на 
законодателството в областта на 
храните и фуражите, правилата относно 
здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към тях, здравето 
на растенията и растителния 
репродуктивен материал, продуктите за 
растителна защита и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 999/2001, 1829/2003, 
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 
1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, 
регламенти (ЕС) № 1151/2012 и 
[….]/2013 [до Службата за публикации: 
моля, въведете номера на регламента за 
установяване на разпоредби за 
управлението на разходите във връзка с 
хранителната верига, здравеопазването 
на животните и хуманното отношение 
към тях и във връзка със здравето на 
растенията и растителния 
репродуктивен материал] и директиви 
98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 
2008/119/ЕО, 2008/120/ЕО и 
2009/128/ЕО (регламент относно 
официалния контрол) (ОВ L …).

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно официалния контрол и другите 
официални дейности, извършвани с 
оглед да се гарантира прилагането на 
законодателството в областта на 
храните и фуражите, правилата относно 
здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към тях, здравето 
на растенията и растителния 
репродуктивен материал, продуктите за 
растителна защита и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 999/2001, 1829/2003, 
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 
1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, 
регламенти (ЕС) № 1151/2012 и 
[….]/2013 [до Службата за публикации: 
моля, въведете номера на регламента за 
установяване на разпоредби за 
управлението на разходите във връзка с 
хранителната верига, здравеопазването 
на животните и хуманното отношение 
към тях и във връзка със здравето на 
растенията и растителния 
репродуктивен материал] и директиви 
98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 
2008/119/ЕО, 2008/120/ЕО и 
2009/128/ЕО (регламент относно 
официалния контрол) (ОВ L …).

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 58 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58a) Като се вземат предвид 
сериозните проблеми, свързани с 
контрола и съответствието на 
биологичното производство с 
произход от трети държави, 
Комисията следва да извърши 
проверка и да изготви оценка относно 
това дали и по какъв начин би могла 
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бъде въведена система за 
самоконтрол и външно одитиране до 
края на 2020 г. и когато е уместно, да 
предприема необходимите 
подготвителни и законодателни 
действия. При такава система 
операторите от трети държави, 
произвеждащи биологични продукти 
за внос в Съюза, трябва да въведат 
система за самоконтрол с цел 
проверка и контрол на качеството на 
процесите и продуктите. Такива 
независими системи за контрол 
трябва да бъдат одитирани от 
независим одитор, установен като 
упълномощен представител в Съюза. 
Одиторът следва да носи финансова 
отговорност в случай на 
несъответствие. 

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 62 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62a) С цел да се увеличат 
възможностите за малките 
земеделски стопани и да се насърчат 
отделните земеделски стопани да 
образуват групи от оператори, 
правилата относно групите от 
оператори следва да отчитат 
потребностите и ресурсния 
капацитет на всички малки 
земеделски стопани.

Обосновка

Определението за „малък земеделски стопанин“ се задава от всяка държава членка. 
За да се насърчи членството в групи от оператори, е важно правилата относно 
групите от оператори да отчитат потребностите на малките земеделски стопани 
във всички държави членки. Тези правила не следва да представляват 
административна тежест или да бъдат трудно приложими.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) За да се гарантират еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия във връзка с техническите 
подробности за създаването на база 
данни, съдържаща всички сортове, за 
които има произведени по метода на 
биологичното производство семена или 
посадъчен материал; по отношение на 
разрешаването или оттегляне на 
разрешаването на продукти и вещества, 
които могат да бъдат използвани в 
биологичното производство като цяло и 
по-специално в производството на 
преработени биологични храни, 
включително процедурите, които да 
бъдат следвани за получаване на 
разрешението, както и списъците на 
тези продукти и вещества, и, когато е 
целесъобразно, тяхното описание, 
изисквания за състав и условия за 
използване; по отношение на конкретни 
и практически аспекти относно 
представянето, състава и големината на 
обозначенията, като се прави позоваване 
на кодовите номера на контролните и 
надзорните органи и обозначението на 
мястото, където са отгледани 
земеделските суровини, определяне на 
кодови номера за контролните и 
надзорните органи и обозначението на 
мястото, където са отгледани 
земеделските суровини; по отношение 
на подробностите и спецификациите 
относно съдържанието, формата и 
начина за отправяне на уведомленията 
от страна на операторите и групи от 
оператори относно тяхната дейност до 
компетентните органи и начина на 
публикуване на таксите, които трябва да 
бъдат събрани за извършване на 

(75) За да се гарантират еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия във връзка с техническите 
подробности за създаването на единна
база данни, съдържаща всички сортове,
по специално традиционните и 
редките сортове, за които има 
произведени по метода на биологичното 
производство семена или посадъчен 
материал; по отношение на 
разрешаването или оттегляне на 
разрешаването на продукти и вещества, 
които могат да бъдат използвани в 
биологичното производство като цяло и 
по-специално в производството на 
преработени биологични храни, 
включително процедурите, които да 
бъдат следвани за получаване на 
разрешението, както и списъците на 
тези продукти и вещества, и, когато е 
целесъобразно, тяхното описание, 
изисквания за състав и условия за 
използване; по отношение на конкретни 
и практически аспекти относно 
представянето, състава и големината на 
обозначенията, като се прави позоваване 
на кодовите номера на контролните и 
надзорните органи и обозначението на 
мястото, където са отгледани 
земеделските суровини, определяне на 
кодови номера за контролните и 
надзорните органи и обозначението на 
мястото, където са отгледани 
земеделските суровини; по отношение 
на подробностите и спецификациите 
относно съдържанието, формата и 
начина за отправяне на уведомленията 
от страна на операторите и групи от 
оператори относно тяхната дейност до 
компетентните органи и начина на 
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контрола; по отношение на обмена на 
информация между групи от оператори 
и компетентните органи, контролните и 
надзорните органи и между държавите 
членки и Комисията; по отношение на 
признаване или оттегляне на 
признаването на контролните и 
надзорните органи, които са 
компетентни да извършват контрол в 
трети държави, и съставянето на списък 
на тези контролни и надзорни органи и 
правила за гарантиране на прилагането 
на мерки при случаи на неспазване или 
при съмнение за такова, засягащи 
неизменната същност на внесените 
биологични продукти; по отношение на 
съставянето на списък на трети 
държави, признати съгласно член 33, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
834/2007, и изменението на списъка, 
както и правила за гарантиране на 
прилагането на мерки при случаи на 
неспазване или при съмнение за такова, 
засягащи неизменната същност на 
биологичното производство, внесени от 
тези държави; по отношение на 
системата, която следва да се използва 
за предаването на необходимата за 
прилагането и наблюдението на 
настоящия регламент информация, 
както и по отношение на съставянето на 
списък на контролните и надзорните 
органи, признати съгласно член 33, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 
834/2007, и изменението на списъка.
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета34.

публикуване на таксите, които трябва да 
бъдат събрани за извършване на 
контрола; по отношение на обмена на 
информация между групи от оператори 
и компетентните органи, контролните и 
надзорните органи и между държавите 
членки и Комисията; по отношение на 
признаване или оттегляне на 
признаването на контролните и 
надзорните органи, които са 
компетентни да извършват контрол в 
трети държави, и съставянето на списък 
на тези контролни и надзорни органи и 
правила за гарантиране на прилагането 
на мерки при случаи на неспазване или 
при съмнение за такова, засягащи 
неизменната същност на внесените 
биологични продукти; по отношение на 
съставянето на списък на трети 
държави, признати съгласно член 33, 
параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 834/2007, и изменението на списъка, 
както и правила за гарантиране на 
прилагането на мерки при случаи на 
неспазване или при съмнение за такова, 
засягащи неизменната същност на 
биологичното производство, внесени от 
тези държави; по отношение на 
системата, която следва да се използва 
за предаването на необходимата за 
прилагането и наблюдението на 
настоящия регламент информация, 
както и по отношение на съставянето на 
списък на контролните и надзорните 
органи, признати съгласно член 33, 
параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 834/2007, и изменението на списъка.
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета34.

__________________ __________________
34 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 

34 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
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упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13).

упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13).

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 75 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75a) С цел опазване на биологичното 
разнообразие на Съюза следва да се 
създаде европейска генетична банка, 
както и единна база данни, в 
сътрудничество с държавите членки 
и регионалните и местните органи.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 77 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77a) Планът за действие за 
бъдещето на биологичното 
производство в Европейския съюз 
следва да се използва, за да се 
подпомогне финансирането на 
научните изследвания и иновациите с 
оглед на това да се увеличи 
производството и наличието на 
биологични семена и растителен 
репродуктивен материал.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 77 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77б) За увеличаване на 
производството, наличието и 
използването на биологични семена и 
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растителен репродуктивен материал 
следва да се насърчават схемите за 
партньорство между 
производителите на семена, 
животновъдите и всички участници 
в биологичното земеделие. Освен това 
на експертната група за технически 
консултации в областта на 
биологичното производство (EGTOP) 
следва да се възложи задачата за 
разработване на нова система за 
ефективно и устойчиво използване на 
биологични семена, като се осигурят 
стимули за производителите на 
биологични семена и на 
животновъдите, отглеждащи 
животни по биологичен начин.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 78 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78a) Комисията и държавите членки 
следва да обмислят разработването 
на база данни за целия Съюз в 
областта на наличието на 
отглеждани по биологичен начин 
породи, която да включва тяхната 
способност за приспособяване към 
местните условия. Държавите 
членки следва също така да 
гарантират, че услугата по 
консултиране относно наличието и 
пригодността на тези породи е на 
достатъчно ниво.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се установяват С настоящия регламент се установяват 
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принципите на биологичното 
производство и се определят правилата 
за биологично производство и 
използването на обозначения, 
позоваващи се на него при етикетиране 
и рекламиране.

принципите на биологичното 
производство и се определят правилата 
за биологично производство и за 
контрола и сертифицирането на 
такова производство, както и 
използването на обозначения, указващи 
такова производство при етикетиране 
и рекламиране.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейности, свързани с обществено 
хранене, извършвани от заведения за 
обществено хранене съгласно 
определението в член 2, параграф 2, 
буква г) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 
на Европейския парламент и на
Съвета35, не попадат в приложното поле 
на настоящия регламент.

Дейности, свързани с обществено 
хранене, насочени към предлагане на 
биологични храни и продукти и 
извършвани от заведения за обществено 
хранене съгласно определението в 
член 2, параграф 2, буква г) от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета35, 
не попадат в приложното поле на 
настоящия регламент.

__________________ __________________
35 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. за предоставянето 
на информация за храните на 
потребителите, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) 
№ 1925/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на 
Директива 87/250/ЕИО на Комисията, 
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, 
Директива 1999/10/ЕО на Комисията, 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304,
22.11.2011 г., стр. 18).

35 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. за предоставянето 
на информация за храните на 
потребителите, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) 
№ 1925/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на 
Директива 87/250/ЕИО на Комисията,
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, 
Директива 1999/10/ЕО на Комисията, 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304,
22.11.2011 г., стр. 18).
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „земеделска суровина“ означава 
земеделски продукт, който не е бил 
подложен на каквито и да е действия, 
свързани със съхранение или 
преработка;

(3) „земеделска суровина“ означава 
земеделски продукт, който не е бил 
подложен на каквито и да е действия, 
свързани с преработка, подготовка 
или съхранение;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „превантивни мерки“ означава 
мерки, които трябва да бъдат взети, за 
да се гарантира качеството на почвата, 
както и предотвратяването и борбата с 
вредители, болести и плевели, и за 
предотвратяване на заразяването с 
продукти или вещества, които не са 
одобрени съгласно настоящия 
регламент;

(4) „превантивни мерки“ означава 
мерки, които трябва да бъдат взети, за 
да се гарантира качеството и 
плодородието на почвата, опазването 
на биологичното разнообразие, както и 
предотвратяването и борбата с 
вредители, болести и плевели, и за 
предотвратяване на заразяването с 
продукти или вещества, които не са 
одобрени съгласно настоящия 
регламент, на всички етапи на 
производството, подготовката и 
разпространението;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „преход“ означава преход от 
небиологично към биологично
производство в рамките на определен 
срок;

(5) „преход“ означава преход от 
небиологично към биологично
земеделие в рамките на определен срок, 
по време на който се прилагат 
правилата, управляващи 
биологичното производство;
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „група от оператори“ означава група, 
в която всеки оператор е земеделски
стопани, който притежава стопанство с 
големина до 5 хектара използвана 
земеделска площ и който може освен 
в производството на храни или 
фуражи да участва и в тяхната 
преработка;

(7) „група от оператори“ означава група, 
в която всеки оператор е земеделски
стопанин, който притежава стопанство 
с големина до 5 хектара или годишен 
оборот до 25 000 EUR. Стопанствата 
на отделните членове на групата са 
географски близо едно до друго.

Обосновка

Това изменение е свързано с член 26 (групово сертифициране). На дребните земеделски 
производители следва да се позволява да участват в групово сертифициране, по-
конкретно за да се намалят разходите по инспекциите и сертифицирането, както и 
свързаната с тях административна тежест. Що се отнася до условията за участие, 
следва да се въведе допълнителен критерий (максимален годишен оборот 25 000 €).

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 3 – точка 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) „растителен репродуктивен 
материал“означава всяко едно 
растение във всеки един етап от 
неговото развитие, включително 
семена, от които могат да се 
отгледат растения и които са 
предназначени за тази цел;

Обосновка

Необходимо е включването на определение за растителен репродуктивен материал, 
което да посочва, че този термин обхваща и семената, които в противен случай биха 
могли да се окажат изключени. 
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 3 – точка 16 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) „пряк екологичен аспект“ 
означава пряк екологичен аспект 
съгласно определението в член 2, 
точка 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1221/20091a.

_______________________________
1a Регламент (ЕО) № 1221/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2009 г. относно 
доброволното участие на организации 
в Схемата на Общността за 
управление по околна среда и одит 
(EMAS) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 761/2001 и на 
решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на 
Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., 
стр. 1).

Обосновка

Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в 
Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) определя „пряк 
екологичен аспект“ като „екологичен аспект, свързан с дейностите, продуктите и 
услугите на самата организация, върху които тя има пряк управленски контрол“. Това 
изменение е свързано с изменението на член 7, параграф 1, буква г).

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 3 – точка 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) „контролен орган“ означава 
контролен орган за биологични
продукти съгласно определението в 
член 2, точка 39 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX 
[регламент относно официалния 
контрол];

(33) „контролен орган“ означава 
контролен орган в областта на 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични
продукти съгласно определението в 
член 2, точка 39 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [Регламент относно 
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официалния контрол], на който даден 
компетентен орган е прехвърлил 
изцяло или отчасти отговорността 
си за контрола и сертифицирането 
на биологичното производство 
съгласно разпоредбите на настоящия 
регламент или, когато е уместно, 
равностоен орган, функциониращ в 
трета държава;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 3 – точка 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) „надзорен орган“ означава орган с 
делегирани правомощия съгласно 
определението в член 2, точка 38 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX 
[регламент относно официалния 
контрол], както и орган, признат от 
Комисията или от трета държава, 
призната от Комисията, да извършва 
контрол в трети държави на вноса на 
биологични продукти в Съюза;

(34) „надзорен орган“ означава орган с 
делегирани правомощия съгласно 
определението в член 2, точка 38 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX 
[регламент относно официалния 
контрол], който осъществява контрол 
и сертифициране в областта на 
биологичното производство съгласно 
разпоредбите на настоящия 
регламент, както и равностоен орган, 
признат от Комисията или от трета 
държава, призната от Комисията, да 
извършва контрол и сертифициране в 
трети държави на вноса на биологични 
продукти в Съюза;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3 – точка 40 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40a) „специално създаден 
наноматериал“ означава специално 
създаден наноматериал съгласно 
определението в член 2, параграф 2, 
буква у) от Регламент (ЕС) 
№ 1169/20111a;
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__________________________
1a Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 1999 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1924/2000 и (ЕО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО 
на Комисията, Директива 90/496/ЕИО 
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на 
Комисията, Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 18).

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – точка 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) „йонизиращо лъчение“ означава 
йонизиращо лъчение съгласно 
определението в член 1 от 
Директива 96/29/Евратом на Съвета47.

(43) „йонизиращо лъчение“ означава 
йонизиращо лъчение съгласно 
определението в член 1 от Директива 
96/29/Евратом на Съвета47 и съгласно 
разпоредбите на Директива 1999/2/EО 
на Европейския парламент и на 
Съвета47a.

__________________ __________________
47 Директива 96/29/Евратом на Съвета 
от 13 май 1996 г. относно постановяване 
на основните норми на безопасност за 
защита на здравето на работниците и 
населението срещу опасностите, 
произтичащи от йонизиращото лъчение
(OB L 159, 29.6.1996 г., стр. 1).

47 Директива 96/29/Евратом на Съвета 
от 13 май 1996 г. относно постановяване 
на основните норми на безопасност за 
защита на здравето на работниците и 
населението срещу опасностите, 
произтичащи от йонизиращото лъчение
(OB L 159, 29.6.1996 г., стр. 1).
47aДиректива 1999/2/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 февруари 1999 г. за сближаване 
на законодателствата на държавите 
членки относно храните и 
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хранителните съставки, които са 
обработени с йонизиращо лъчение 
(ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 16).

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – точка 43 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) „отглеждане на култури, 
обвързано с почвата“ означава 
производство в жива почва 
(минерални почви, смесени и/или 
наторени с материали и продукти, 
позволени в биологичното 
производство), свързано с 
подпочвените пластове и коренната 
скала;

Обосновка

Свързано с изменението на член 4, параграф 1, буква д), подточка ii).

Изменение 41

Предложение за регламент
Глава II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Принципи на биологичното 
производство

Цели и принципи на биологичното 
производство

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи принципи Общи цели и принципи 
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Биологичното производство е устойчива 
система за управление на земеделието, 
която се основава на следните общи 
принципи:

Биологичното производство е устойчива 
система за управление, която се стреми 
към следните общи цели и се основава 
на следните общи принципи:

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) използване по отговорен начин на 
енергията и природните ресурси като 
вода, почва, органична материя и 
въздух;

(c) използване по отговорен и 
благоприятен за околната среда начин 
на енергията и природните ресурси, 
като вода, почва, органична материя и 
въздух;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 – буква г а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) производство на продукти с високо 
качество;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 4 – буква гб) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) производство на голямо 
разнообразие от храни и други 
земеделски продукти, които 
отговарят на потребителското 
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търсене на стоки, произведени чрез 
използване на процеси, които не 
оказват неблагоприятно въздействие 
върху околната среда, човешкото 
здраве, здравето на растенията или 
върху здравето и хуманното 
отношение към животните;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 4 – буква д) – подточка ii) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) упражняват свързано със земята
отглеждане на култури и 
животновъдство или аквакултура, 
които съответстват на принципа за 
устойчива експлоатация на рибните 
ресурси;

ii) упражняват обвързано с почвата 
отглеждане на култури и/или
свързано със земята животновъдство в 
екосистемата на стопанството, 
които се извършват в съответствие с 
превантивни мерки като:

– опазване на почвите и защита от 
ерозия под въздействието на вятъра и 
водата,

– сеитбообръщение на културите,

– използване на семена и животни с 
висока степен на устойчивост на 
заболявания,

или отглеждане на устойчиви 
аквакултури;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 4 – буква ж а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) насърчаване на кратките вериги 
на дистрибуция и местното 
производство на територията на 
Съюза;
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Изменение 49

Предложение за регламент
Член 4 – буква ж б) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) използване на практики, които 
имат положително въздействие 
върху здравето на потребителите и 
земеделските стопани.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на земеделските дейности 
и аквакултурата, биологичното 
производство се основава по-специално
на следните специфични принципи:

Биологичното производство се основава 
на следните специфични принципи:

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 5 – буква e) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) спазване на високо равнище на 
хуманно отношение към животните,
като се отчитат специфичните за 
съответния вид потребности;

е) спазване на високо равнище на 
хуманно отношение към животните като 
се отчитат специфичните за съответния 
вид потребности на всеки етап от 
живота им, включително при 
транспортиране и клане;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 5 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(g) хранене на животните с биологичен ж) хранене на животните с биологичен 
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фураж, съставен от земеделски съставки 
от биологичното производство и 
естествени вещества от неземеделски 
произход;

фураж, съставен от земеделски съставки 
от биологичното производство и 
естествени вещества от неземеделски 
произход, които задоволяват 
хранителните потребности на 
животните. Когато не е възможно да 
се използват естествени продукти за 
задоволяване на хранителните 
потребности, могат да се приложат 
ограничени изключения в 
съответствие с член 19 при ясно 
определени условия;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 5 – буква з) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) изключване от цялата биологична 
хранителна верига на генното 
инженерство, клонирането на животни, 
изкуствено предизвиканата 
полиплоидия и йонизиращо лъчение;

з) изключване от цялата биологична 
хранителна верига на генното 
инженерство, включително генетично 
модифицираните организми и 
продукти, получени от тях,
клонирането на животни, включително 
поколението на клонирани животни 
и продуктите, получени от клонирани 
животни, изкуствено предизвиканата 
полиплоидия и йонизиращо лъчение;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 6 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) изключване на храни, съдържащи 
или състоящи се от специално 
създаден наноматериал;
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Изменение 55

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цялото земеделско стопанство или 
дейност на аквакултурата се управлява в 
съответствие с приложимите за 
биологичното производство изисквания;

а) цялото земеделско стопанство или 
дейност на аквакултурата се управлява в 
съответствие с приложимите за 
биологичното производство изисквания, 
с изключение на стопанства или 
дейности, при които може да се 
направи ясно разграничение между 
билогичните единици и единиците, 
управлявани по конвенционален начин, 
които отговарят на едно от 
следните условия: 

i) конвенционалните селскостопански 
дейности са ясно разграничени от 
биологичните селскостопански 
дейност, при условие че: 

– при животните са представени 
различни видове; 

– при растенията са представени 
различни, лесно разграничими 
сортове.

При аквакултурите могат да са 
представени едни и същи видове, при 
условие че обектите за производство 
са ясно обособени;

ii) конвенционалните 
селскостопански дейности се 
извършват на място, географски 
отдалечено от биологичните 
селскостопански дейности; или 

iii) земеделското стопанство или 
дейност на аквакултурата е в процес 
на преход.

Когато не всички единици в рамките 
на дадено стопанство се използват за 
биологично производство, 
операторът осигурява разделение 
между земята, животните и 
продуктите, използвани за или 
произведени от единици с билогично 
производство, от тези, използвани за 
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или произведени от единици с 
небиологично производство, и води 
съответната документация в 
доказателство на разделението.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) биологичните оператори, различни 
от микропредприятия, земеделски 
стопани и оператори, произвеждащи 
морски водорасли или аквакултурни 
животни, въвеждат системи за 
управление на околната среда с оглед 
подобряване на екологичния аспект от 
работата им.

(d) биологичните оператори, различни 
от микропредприятия, земеделски 
стопани, пчелари и оператори, 
произвеждащи морски водорасли или 
аквакултурни животни, въвеждат 
системи за управление на околната 
среда с оглед подобряване на 
екологичния аспект от работата им, 
включително методи за 
идентифициране и измерване на 
преките екологични аспекти на 
дейността на организацията, 
основаващи се на основните 
показатели, посочени в приложение 
IV към Регламент (ЕО) 
№ 1221/200911a. Определянето на 
годишни цели за непрекъснато 
подобряване на екологичните 
характеристики и прилагането на 
система за документация и 
докладване в това отношение се 
наблюдават в рамките на процеса на 
сертифициране на биологичното 
производство.

___________________________
1a Регламент (ЕО) № 1221/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2009 г. относно 
доброволното участие на организации 
в Схемата на Общността за 
управление по околна среда и одит 
(EMAS) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 761/2001 и на 
решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на 
Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., 
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стр. 1).

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Земеделските стопани, развиващи 
биологично земеделие, прилагат 
стратегии, които подобряват 
състоянието на природата, опазват 
биологичното разнообразие и 
ограничават отрицателните 
въздействия от изменението на 
климата. 

Операторите показват как 
допринасят за опазването и 
подобряването на природата и 
биологичното разнообразие. 
Държавите членки вземат решение 
относно начина или начините, по 
който/които да бъде осъществен 
приносът на практика и могат да 
определят минимални задачи и цели.

Операторите показват кои са 
инициативите, които те прилагат, в 
рамките на системата на 
земеделското си стопанство, с цел да 
допринесат за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата, например улавяне на 
въглерода, и определят цели за 
изпълнение в своите земеделски 
стопанства. Държавите членки 
могат да определят минимални 
задачи и цели, които трябва да се 
изпълняват, като се взема предвид 
положението в региона, включително 
структурата на регионалното 
земеделско стопанство.

Обосновка

Биологичното земеделие се отразява положително върху опазването на биологичното 
разнообразие поради забраната за използването на пестициди, поради използването 
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на биологични торове, зелено торене, пасища и разнообразяване на селскостопанските 
култури. Въпреки това са необходими активни инициативи за гарантиране на 
принципа, посочен в член 4, буква б). Изглежда целесъобразно да се въведе разпоредба, 
която да предвижда гаранция за минимално освобождаване в рамките на улавянето 
на CO2, което е важен и силен инструмент за опазване на климата, който може да 
бъде възприет на равнището на земеделското стопанство. Освен това 
потребителите на биологични продукти очакват приноса за опазване на климата и 
поради това той следва да бъде гарантиран от регламента.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация от член 7, 
параграф 1, буква а) по време на 
преходния период към биологично 
производство земеделското 
стопанство може да се раздели на 
ясно обособени единици, не всички от 
които се управляват съгласно 
принципите на биологичното 
производство. При животните през 
преходния период са представени 
различни видове в биологичното 
производство. При аквакултурите 
могат да са представени едни и същи 
видове, стига обектите за 
производство да са ясно обособени. 
При растенията през преходния 
период са представени различни 
сортове в биологичното 
производство.

заличава се

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В биологичното производство не се 
използват ГМО и продукти, 
произведени от или чрез ГМО, в храни 
или фуражи, или за храни, фуражи, 

1. В биологичното производство не се 
използват ГМО и продукти, 
произведени от или чрез ГМО, в храни 
или фуражи, или за храни, фуражи, 
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спомагателни вещества, продукти за 
растителна защита, торове, подобрители 
на почвата, растителен репродуктивен 
материал, микроорганизми и животни.

спомагателни вещества, продукти за 
растителна защита, торове, подобрители 
на почвата, растителен репродуктивен 
материал, включително семена,
микроорганизми и животни.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) управлението на производството 
на гъби и други специфични растения 
и системи за растениевъдство;

заличава се

Обосновка

Целта на това изменение е да ограничи делегираните правомощия, предоставени на 
Комисията по отношение на оранжериите и гъбите. Така Комисията не следва да 
има правомощието да приема делегирани актове в тези области.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(l) събирането на диворастящи 
растения.

заличава се

Обосновка

Целта на това изменение е да ограничи делегираните правомощия, предоставени на 
Комисията по отношение на диворастящите растения и билките. Така Комисията не 
следва да има правомощието да приема делегирани актове в тези области.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36 за 
установяване на специфични правила 
за отглеждането на зайци и 
копринени буби.

Обосновка

Посочването на тези категории е необходимо, тъй като става дума за много 
разпространени категории биологично производство, а все още няма налично 
законодателство в тази област.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки насърчават 
създаването на компютризирана база 
данни с опис на наличния зарибителен 
материал на аквакултурни животни 
с произход от биологични рибни 
запаси и стопанства в рамките на 
Съюза.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се даде възможност за 
продължаване и подновяване на 
биологичното производство в случай 
на бедствия и при условие, че са 
спазени принципите, заложени в
глава II, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 36, за да предвиди
критериите за определяне на тези 

При условие, че са спазени принципите, 
заложени в глава II, и в съответствие с 
приложение II Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36, за да 
предвиди допускането на изключения 
от правилата за производство, 
определени в глава III.
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ситуации като бедствия и за 
определяне на специалните правила за 
справяне в такива ситуации, както и 
за изискванията за наблюдение и 
докладване.

Такива изключения се допускат в 
минимален брой случаи и когато е 
уместно – за ограничено време. 
Делегираните актове, приети 
съгласно настоящия член и 
предвиждащи изключения от 
правилата за производство за 
растенията и растителните
продукти, животните и 
зарибителния материал на 
аквакултурни животни, при всички 
случаи спират да се прилагат на
31 декември 2021 г.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Транспортирането на биологично 
отглежданите животни 
съответства на изискванията, 
определени в Регламент (EО) 
№ 1/20051a, и гарантира спазването на 
по-високи стандарти за хуманно 
отношение към животните в 
съответствие с допълнителните 
правила, ограничаващи 
продължителността на 
транспортиране и определящи 
условията за транспортиране на 
биологично отглеждани животни, 
определени в приложение II към 
настоящия регламент.

_______________________
1a Регламент (EО) № 1/2005 на Съвета 
от 22 декември 2004 г. за защита на 
животните при транспортирането 
им и свързаните с това операции и за 
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изменение на Директиви 64/432/ЕИО 
и 93/119/ЕО и Регламент (EО) № 
1255/97 (ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1).

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1b. В съответствие с принципа на 
предпазливост Комисията изготвя 
списък на веществата, които не 
могат да бъдат употребявани в 
материали, използвани за пакетиране 
на биологични продукти.

Обосновка

Веществата могат да преминават от опаковката в храните. Тъй като 
потребителите логично очакват биологичните продукти да бъдат още по-безопасни 
от небиологичните, Комисията – в съответствие с принципа на предпазливост –
изготвя списък на веществата, които могат да окажат отрицателно въздействие 
върху здравето и поради това не следва да се употребяват в материала за 
пакетиране, използван за биологични продукти, или следа да се употребяват само в 
незначителни количества. 

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – буква e a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) като лекарства и продукти за 
нетерапевтични цели, за да се 
спомогне за гарантиране на здравето 
и хуманното отношение към 
животните.
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Изменение 68

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – подточка ii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) ако продуктите, посочени в 
параграф 1, буква a), са биологично 
активни пестициди с микробен 
произход и всички активни вещества, 
съдържащи се в тези продукти, са 
активни вещества с нисък риск 
съгласно посоченото в член 22 от 
Регламент (EО) № 1107/20091a, такива 
продукти се считат за продукти за 
растителна защита с нисък риск, 
освен ако оценката на Европейския 
орган за безопасност на храните или 
на докладчика на държавата членка е 
различна.

________________________
1aРегламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО 
на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., 
стр. 1).

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешаването на използването на 
синтезирани по химичен път продукти 
или вещества е строго ограничено до 
случаи, при които използването на 
външни ресурси, посочени в член 4,
буква б), ще допринесе за неприемливи 
въздействия върху околната среда.

Разрешаването на използването на 
синтезирани по химичен път продукти 
или вещества е строго ограничено до 
случаи, при които такива продукти 
или вещества са необходими като 
фуражна добавка за гарантиране на 
здравето и доброто състояние на 
животните в съответствие с алинея 
първа, буква д), подточка i) от 
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настоящия член и при които
използването на външни ресурси, 
посочени в член 4, буква е), ще 
допринесе за неприемливи въздействия 
върху околната среда.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема актове за
изпълнение за разрешаване или за 
оттегляне на разрешаването на продукти 
и вещества, които по принцип могат да 
се използват в биологично 
производство, и по-специално продукти 
и вещества, които могат да бъдат 
използвани в производството на 
преработени биологични храни, и за 
определяне на процедури, които да 
бъдат следвани за получаване на 
разрешението, както и на списъците на 
тези продукти и вещества, и, по 
целесъобразност, тяхното описание, 
изискванията към състава и условията за 
употреба. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 37, параграф 2.

5. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани
актове в съответствие с член 36 за 
разрешаване или за оттегляне на 
разрешаването на продукти и вещества, 
които по принцип могат да се използват 
в биологично производство, и по-
специално продукти и вещества, които 
могат да бъдат използвани в 
производството на преработени 
биологични храни, и за определяне на 
процедури, които да бъдат следвани за 
получаване на разрешението, както и на 
списъците на тези продукти и вещества, 
и, по целесъобразност, тяхното 
описание, изискванията към състава и 
условията за употреба.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 211, параграф 
1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и след 
одобрение от Комисията, прието, без да
се прилага процедурата, посочена в член 
37, параграф 2 или 3 от настоящия 
регламент, държавите членки могат да 
отпускат национални плащания за 

3. Чрез дерогация от член 211, параграф 
1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и след 
одобрение от Комисията, прието, без да 
се прилага процедурата, посочена в член 
37, параграф 2 или 3 от настоящия 
регламент, държавите членки могат да 
отпускат национални плащания за 
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компенсация на земеделските стопани 
за понесени от тях загуби поради 
замърсяване на земеделските им 
продукти с неразрешени продукти или 
вещества, което ги възпрепятства да 
предлагат на пазара продуктите си като 
биологични, при условие че 
земеделските стопани са взели всички 
целесъобразни мерки, за да избегнат 
риска от подобно замърсяване. 
Държавите членки могат да използват 
инструментите по общата 
селскостопанска политика, за да 
покрият изцяло или отчасти тези загуби.

компенсация на земеделските стопани 
за понесени от тях загуби поради 
замърсяване на земеделските им 
продукти с неразрешени продукти или 
вещества, което ги възпрепятства да 
предлагат на пазара продуктите си като 
биологични, при условие че 
земеделските стопани са взели всички 
целесъобразни мерки, за да избегна т 
риска от подобно замърсяване. 
Държавите членки могат да използват 
инструментите по общата 
селскостопанска политика, за да 
покрият изцяло или отчасти тези загуби. 
В случаите, когато в близост до 
биологично земеделско производство 
са установени оператори с повишен 
риск от замърсяване и когато 
произходът на замърсяването може 
да бъде проследен, държавите членки 
прилагат принципа „замърсителят 
плаща“ или заделят бюджетни 
ресурси за компенсиране на загубите, 
понесени от земеделските стопани, 
развиващи биологично земеделие.

Обосновка

Земеделските стопани, развиващи биологично земеделие, следва да получат 
компенсация за загубите, които са понесли вследствие на замърсяването на техните 
земеделски продукти с неразрешени продукти или вещества, което ги възпрепятства 
да предлагат тези продукти на пазара като биологични. Освен компенсациите на 
национално равнище/на равнището на ЕС земеделските стопани, развиващи 
биологично земеделие, следва да имат възможността да търсят отговорност от 
операторите, отговорни за такова замърсяване (принцип „замърсителят плаща“).

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Член 20a

Национални схеми за предпазни мерки 
и за компенсации при случайно 

замърсяване
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За да се избегнат ситуации на 
случайно замърсяване с неразрешени 
вещества в резултат на традиционни 
практики на земеделие или други 
небиологични практики за обработка, 
подготовка и разпространение, които 
са извън контрола на биологичните 
оператори, държавите членки 
установяват предпазни мерки, както 
и схеми за компенсация при случайно 
замърсяване. Държавите членки 
гарантират, че загубите, понесени от 
биологичните производители поради 
случайно замърсяване, се покриват в 
достатъчна степен. Когато 
произходът на замърсяването може 
да се проследи, държавите членки 
прилагат принципа „замърсителят 
плаща“.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Термините, посочени в параграф 1, и 
указаният процент в първа алинея, 
буква б) от настоящия параграф, са в 
един и същи цвят, големина и вид на 
шрифта като другите обозначения от 
списъка на съставките.

Без да се засягат разпоредбите на 
член 21 от Регламент (ЕС) 
№ 1169/20111a, термините, посочени в 
параграф 1, и указаният процент в първа 
алинея, буква б) от настоящия параграф,
се посочват в скоби след 
обозначението на биологичната 
съставка и са с цвят, големина и вид на 
шрифта, еднакви с тези на другите
обозначения от списъка на съставките.

______________________
1a Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 1999 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1924/2000 и (ЕО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО 
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на Комисията, Директива 90/496/ЕИО 
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на 
Комисията, Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 18).

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обозначенията, посочени в 
параграфи 1 и 2 от настоящия член и в 
член 23, параграф 3, се поставят на 
видно място по такъв начин, че да бъдат 
лесно забележими, ясно четливи и
незаличими.

3. Обозначенията, посочени в 
параграфи 1 и 2 от настоящия член и в 
член 23, параграф 3, се отпечатват на 
видно място по такъв начин, че да бъдат 
лесно забележими, ясно четливи и да не 
скриват задължителните 
обозначения съгласно член 9, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 1169/20111a.

_________________________
1a Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 1999 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1924/2000 и (ЕО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО 
на Комисията, Директива 90/496/ЕИО 
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на 
Комисията, Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 18).
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Изменение 75

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската комисия насърчава 
информационни кампании, имащи за 
цел по-добро познаване на логото за 
биологично производство на 
Европейския съюз, за да се позволи на 
потребителите да правят 
информиран избор;

Изменение 76

Предложение за регламент
Глава 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертифициране на биологично 
производство

Контрол и сертифициране на 
биологично производство

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24a

Система за контрол

1. Държавите членки създават 
система за контрол и определят един 
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или повече компетентни органи, 
които да отговарят за контрола във 
връзка със задълженията, определени 
с настоящия регламент в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ XX/XXXX (Регламент относно 
официалния контрол).

2. В допълнение към условията, 
определени в регламента относно 
официалния контрол, системата за 
контрол, създадена съгласно 
настоящия регламент, включва най-
малко прилагането на 
предохранителни и контролни мерки, 
които предстои да се приемат от 
Комисията в съответствие с 
процедурата за разглеждане, посочена 
в член 37, параграф 2.

3. В рамките на настоящия 
регламент характерът и честотата 
на контрола се определят въз основа 
на оценка на риска от възникване на 
нередности и нарушения по 
отношение на съответствието с 
изискванията, определени в 
настоящия регламент. При всички 
случаи всички оператори, с 
изключение на операторите, които 
продават продукти директно на 
крайния купувач или потребител, 
съгласно посоченото в член 24б, 
параграф 2, и на продавачите на 
дребно, които са микропредприятия 
съгласно определението в Препоръка 
2003/361/EО1a на Комисията, 
подлежат на проверка за 
съответствие най-малко веднъж 
годишно. При определянето на 
честотата на официалния контрол 
за смесените стопанства, 
включително за единиците, които не 
се управляват по правилата за 
биологично производство, и на 
единиците, които се управляват по 
тези правила, се взема предвид по-
специално рискът от 
несъответствие с правилата за 
биологично производство от страна 
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на такива стопанства.

4. Компетентният орган може:

а) да прехвърля компетенциите си за 
контрол на един или повече надзорни 
органи. Надзорните органи предлагат 
съответните гаранции за 
обективност и безпристрастност и 
разполагат с квалифициран персонал 
и ресурси, необходими за 
изпълнението на функциите им;

б) делегират контролни задачи на 
един или повече контролни органи. В 
този случай държавите членки 
определят органите, отговарящи за 
одобрението и надзора на такива 
органи.

5. Компетентният орган може да 
делегира контролни задачи на 
конкретен контролен орган само ако 
са изпълнени условията, посочени в 
член 5, параграф 2 от Регламента 
относно официалния контрол, и по-
конкретно, когато:

а) има точно описание на задачите, 
които контролният орган може да 
извършва, и на условията, при които 
може да ги извършва;

б) има доказателство, че 
контролният орган:

i) притежава опита, оборудването и 
инфраструктурата, необходими за 
извършването на възложените му 
задачи;

ii) притежава достатъчен брой 
подходящ квалифициран и опитен 
персонал; и

iii) е безпристрастен и незасегнат от 
какъвто и да било конфликт на 
интереси по отношение на 
изпълнението на делегираните му 
задачи;

в) контролният орган е акредитиран 
по най-актуалния вариант, огласен в 
Официален вестник на Европейския 
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съюз, серия С, на европейския 
стандарт EN 45011 или ISO Guide 65 
(„Общи изисквания за органи, които 
оперират със системи за 
сертификация на продукти“), и е 
одобрен от компетентните органи;

г) контролният орган съобщава на 
компетентния орган резултатите от 
извършения контрол редовно или при 
поискване от компетентния орган. 
Ако резултатите от контрола 
показват неизпълнение или 
вероятност за неизпълнение, 
контролният орган незабавно 
информира компетентния орган;

д) съществува ефективна 
координация между делегиращия 
компетентен орган и контролния 
орган.

6. В допълнение към разпоредбите от 
параграф 5 при одобряването на 
контролен орган компетентният 
орган взема под внимание следните 
критерии:

а) стандартната процедура за 
контрол, в която подробно се описват 
контролните и превантивни мерки, 
които контролният орган се 
задължава да наложи на 
подлежащите на контрола му 
оператори;

б) санкциите, които контролният 
орган възнамерява да наложи в случай 
на установени нередности и/или 
нарушения.

7. Компетентните органи не могат 
да делегират на контролните органи 
следните задачи:

а) надзора и одита на други 
контролни органи;

б) предоставянето на изключения 
съгласно посоченото в член 17.

8. В съответствие с член 5, параграф 
3 от Регламента относно 
официалния контрол компетентните 
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органи, делегиращи контролни задачи 
на контролните органи, организират 
одити или инспекции на 
контролните органи при 
необходимост. Ако в резултат на 
одит или инспекция се установи, че 
тези органи не изпълняват правилно 
делегираните им задачи, 
делегиращият компетентен орган 
може да отмени делегирането. Той го 
отменя незабавно, ако контролният 
орган не успее да вземе подходящи и 
навременни мерки за коригиране на 
положението.

9. В допълнение към разпоредбите на 
параграф 8 компетентният орган:

а) гарантира, че контролът, 
извършван от контролния орган, е 
обективен и независим;

б) проверява ефективността на 
своите проверки;

в) отбелязва всички установени 
нередности и нарушения, както и 
приложените корективни мерки;

г) оттегля одобрението на този 
орган, ако той не удовлетворява 
посочените в букви а) и б) изисквания 
или вече не отговаря на посочените в 
параграфи 5 и 6 критерии, или не 
удовлетворява изискванията, 
определени в параграфи 11, 12 и 14.

10. Държавите членки определят 
кодов номер за всеки надзорен или 
контролен орган, изпълняващ 
контролните задачи, посочени в 
параграф 4.

11. Надзорните и контролните органи 
предоставят достъп на 
компетентните органи до своите 
офиси и помещения и осигуряват 
информацията и съдействието, 
които компетентните органи 
счетат за необходими за 
изпълнението на своите задължения 
съгласно настоящия член.
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12. Надзорните и контролните органи 
гарантират прилагането на 
превантивните и контролни мерки по 
параграф 2 за оператори, попадащи 
под техен контрол.

13. Държавите членки гарантират, 
че създадената система за контрол 
осигурява проследяване на всеки 
продукт през всички етапи на 
производство, обработка и 
разпространение в съответствие с 
член 18 от Регламент (ЕО) 
№ 178/20021б, за да се гарантира по-
специално на потребителите, че 
биологичните продукти са 
произведени в съответствие с 
изискванията, посочени в настоящия 
регламент.

14. Всяка година най-късно до 
31 януари надзорните и контролните 
органи предават на компетентните 
органи списък на операторите, които 
са били обект на техния контрол към 
31 декември предходната година. 
Обобщен доклад на дейностите по 
контрол, извършени през предходната 
година, се представя ежегодно до 
31 март.

_____________________
1aПрепоръка 2003/361/EО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определянето на микро-, малките и 
средните предприятия (OВ L 124, 
20.5.2003 г., стр. 36).
1бРегламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 28 януари 2002 година за 
установяване на общите принципи и 
изисквания на законодателството в 
областта на храните, за създаване на 
Европейски орган за безопасност на 
храните и за определяне на процедури 
относно безопасността на храните 
(ОВ 31, 1.2.2002 г., стр. 1)
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Изменение 79

Предложение за регламент
Член 24 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24б

Придържане към системата за 
контрол

1. Всеки оператор, който произвежда, 
приготвя, складира или внася 
продукти от трета държава по 
смисъла на член 1, или който пуска на 
пазара такива продукти, преди 
пускането на пазара на биологични 
продукти или продукти в преход към
биологично производство следва да:

а) уведоми за своята дейност 
компетентните органи на 
държавата членка, в която се 
осъществява дейността;

б) подложи своето предприятие на 
посочената в член 24а система за 
контрол.

Първата алинея се прилага и за 
износители на продукти, произведени 
в съответствие с правилата за 
производство, определени в 
настоящия регламент.

Когато оператор възложи някоя от 
дейностите на трета страна, 
независимо от това този оператор 
спазва изискванията, посочени в 
букви а) и б), а възложените дейности 
са обект на системата за контрол.

2. Държавите членки могат да 
изключат от обхвата на настоящия 
параграф операторите, разполагащи 
със системи за проверка, които 
продават продукти директно на 
крайния купувач или потребител, при 
условие че не произвеждат, не 
приготвят, не складират другаде, 
освен в мястото на продажба, нито 
внасят продукти от трета страна, 
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нито са възложили тези дейности на 
трета страна.

3. Държавите членки посочват органа 
или одобряват структура за приемане 
на тези уведомления.

4. Държавите членки гарантират, че 
всеки оператор, който спазва 
разпоредбите на настоящия 
регламент и заплаща разумна такса 
като вноска за разходите по контрол, 
има право да бъде включен в обхвата 
на системата за контрол.

5. Надзорните и контролните органи 
водят актуализиран списък, 
съдържащ имената и адресите на 
операторите, обект на системата за 
контрол. Този списък се предоставя 
на разположение на 
заинтересованите страни.

6. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 37, параграф 2, 
Комисията приема правила за 
прилагане с подробна информация за 
процедурите на уведомление и 
предаване, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, по-специално по 
отношение на информацията, 
включена в уведомлението, посочено в 
параграф 1, буква а) от настоящия 
член.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите и групите от оператори, 
които са уведомили за своята дейност в 
съответствие с член 24, параграф 1 и 
които отговарят на изискванията на 
настоящия регламент, имат право да 
получат сертификат за биологично 
производство. Сертификатът за 
биологично производство, издаден в 

1. Операторите и групите от оператори, 
които са уведомили за своята дейност в 
съответствие с член 24б, параграф 1 и 
които отговарят на изискванията на 
настоящия регламент, имат право да 
получат сертификат за биологично 
производство. Сертификатът за 
биологично производство, издаден в 
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електронен вид, когато това е възможно, 
позволява поне идентификацията на 
оператора или групата от оператори, 
вида или гамата продукти, попадащи в 
обхвата на сертификата, и неговия 
период на валидност.

електронен вид, когато това е възможно, 
позволява поне идентификацията на 
оператора или групата от оператори, 
вида или гамата продукти, попадащи в 
обхвата на сертификата, и неговия 
период на валидност.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 26 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26a

Мерки в случаи на нарушения и 
нередности

1. Когато бъде установена нередност 
по отношение на съответствие с 
изискванията, определени в 
настоящия регламент, надзорният 
или контролният орган гарантира, че 
в етикетирането не се прави 
позоваване на биологичния метод на 
производство и че рекламата на 
цялата партида или продукция не е 
засегната от тази нередност, когато 
такава мярка е пропорционална на 
степента на нарушаване на 
съответното изискване и на
естеството и особените 
обстоятелства на нередовните 
дейности.

Когато бъде установено сериозно 
нарушение или нарушение с трайно 
въздействие, надзорният или 
контролният орган забранява на 
съответния оператор да извършва 
търговия на продукти с позоваване в
етикетирането и рекламата на 
биологичния метод на производство 
за период, който се съгласува с 
компетентния орган на държавата 
членка.

2. Информация относно случаи на 
нередности или нарушения, които 
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засягат биологичното състояние на 
продукта, се предава незабавно между 
съответните контролни органи, 
надзорни органи, компетентни 
органи, държавите членки и по 
целесъобразност на Комисията.

Равнището, на което се извършва 
такова информиране, зависи от 
сериозността и степента на 
установената нередност или 
нарушение.

В съответствие с процедурата за 
проверка, посочена в член 37, 
параграф 2, Комисията може да 
определи спецификации относно 
формата и процедурите на такова 
информиране.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 26 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26б

Обмен на информация

По искане, надлежно обосновано от 
необходимостта да се гарантира, че 
даден продукт е бил произведен в 
съответствие с настоящия 
регламент, компетентните, 
надзорните и контролните органи 
обменят съответната информация 
относно резултатите от техния 
контрол с други компетентни, 
надзорни и контролни органи. Те 
могат също да обменят такава 
информация и по своя собствена 
инициатива.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Разпоредбите, отнасящи се до 
надзора на Комисията в трети 
държави, следва да бъдат засилени. 
Важно е също така да бъдат засилени 
наблюдението и контролът в 
рамките на споразуменията за 
еквивалентност с трети държави.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Препоръчително е да се проверят 
разпоредбите, вече установени в 
европейското законодателство, 
което понастоящем е в сила, относно 
вноса на биологични продукти от 
трети държави (Регламент (ЕО) № 
1235/2008)1а, но са в процес на 
преразглеждане, с цел създаване на 
ефикасна връзка и гарантиране на 
цялостна съгласуваност.

____________________________
1а Регламент (ЕО) № 8/2008 на 
Комисията от 334 декември 2008 г. за 
определяне на подробни правила за 
прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 25/2007 на Съвета по отношение на 
режима за внос на биологични 
продукти от трети държави (ОВ 
L 334, 12.12.2008 г., стр. 25).

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 35 

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2021 г. Комисията До 31 декември 2021 г. Комисията 
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представя пред Европейския парламент 
и Съвета доклад за наличието на 
биологичен растителен репродуктивен 
материал и животни за разплод.

представя пред Европейския парламент 
и Съвета доклад за наличието на 
биологичен растителен репродуктивен 
материал, животни за разплод и 
зарибителен материал от 
аквакултурни животни. По 
целесъобразност докладът се 
придружава от законодателно 
предложение.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 40 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 заличава се

Преходни мерки, свързани с произхода 
на растителния репродуктивен 
материал, животните за разплод и 
зарибителен материал от 
аквакултурни животни

За да се гарантира плавен преход 
между правилата относно 
биологичния произход на 
растителния репродуктивен 
материал, предвидени в член 12, 
параграф 1, буква и) от Регламент 
(ЕО) № 834/2007, относно животните 
за разплод, предвидени в член 14, 
параграф 1, буква а), подточка ii) от 
посочения регламент, и относно 
зарибителния материал от 
аквакултурни животни, предвидени в 
член 15, параграф 1, буква а), точка ii), 
и изключението от разпоредбите за 
производството, което Комисията 
прие в съответствие с член 22 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007, както и 
новите правила за производство на 
растения и растителни продукти, на 
добитък и на морски водорасли и 
аквакултурни животни, предвидени 
съответно в член 10, параграф 1 и 
член 11, параграф 1 от настоящия 
регламент, Комисията се 
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оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36, в 
които се предвиждат изключения, 
когато предоставянето на 
изключения се счита за необходимо, 
за да се осигури достъп до растителен 
репродуктивен материал, живи 
животни за разплод и зарибителен 
материал от аквакултурни животни, 
които могат да бъдат използвани в 
биологичното производство. 
Делегираните актове, приети по 
настоящия член, престават да се 
прилагат на 31 декември 2021 г.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 44 

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Изменение 88

Предложение за регламент
Приложение І – тире 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

– морска сол, заличава се

Обосновка

Морската сол следва да бъде изключена от обхвата на регламента. Морската сол е 
минерал и следователно не следва да се счита за земеделски продукт. Досега не е 
дадено предложение относно правилата на производство и се опасяваме, че това ще 
предизвика объркване при работата с биологична морска сол и небиологична добита 
каменна сол. Ако солта бъде включена в обхвата на регламента, това значително ще 
увеличи административните тежести за хранително-вкусовата промишленост.

Изменение 89

Предложение за регламент
Приложение І – тире 19 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– ароматизирани лозаро-винарски 
продукти съгласно посоченото в 
Регламент (ЕС) № 251/2014 на 
Съвета1а.

______________________
1а Регламент (ЕС) № 26/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 84 февруари 2014 г. за определяне, 
описание, представяне, етикетиране 
и правна закрила на географските 
указания на ароматизирани лозаро-
винарски продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 14/91 на Съвета 
(ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).

Обосновка

Ароматизираните лозаро-винарски продукти се получават от продукти от лозаро-
винарския сектор, които съгласно съответните разпоредби трябва да присъстват в 
крайния продукт и да се съдържат в количество не по-малко от 75 % за 
ароматизираните вина и 50 % за ароматизирани напитки на винена основа и 
ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти. Тъй като обхватът на 
регламента за биологичното земеделие се разширява, така че да обхване преработени 
земеделски продукти, ароматизираните лозаро-винарски продукти следва да бъдат 
включени.

Изменение 90

Предложение за регламент
Приложение ІI – част І – точка 1.4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.1. За производството на растения и 
растителни продукти се използва само
растителен репродуктивен материал, 
произведен по биологичен начин. За 
тази цел растенията, които са 
предназначени за производство на 
растителен репродуктивен материал 
и когато е приложимо, майчиното 
растение, са произведени в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент от поне едно 

1.4.1. За производството на растения и 
растителни продукти се използва 
растителен репродуктивен материал, 
произведен по биологичен начин.
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поколение или, в случай на 
многогодишни култури, от поне едно 
поколение в продължение на два 
вегетационни периода.

Изменение 91

Предложение за регламент
Приложение ІI – част І – точка 1.4.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.2. Използване на растителен 
репродуктивен материал, който не е 
получен от биологично производство

1.4.2. Използване на семена или
растителен репродуктивен материал, 
който не е получен от биологично 
производство

Растителен репродуктивен материал,
който не е получен от биологично 
производство, може да се използва само
когато произхожда от 
производствена единица, която е в 
преход към биологично производство, 
или когато използването му е 
оправдано, тъй като служи за научни 
изследвания, за изпитвания при 
провеждане на полеви опити в малък 
мащаб или за целите на съхранението 
на генетичните ресурси със 
съгласието на компетентния орган 
на държавата членка.

Семена или растителен репродуктивен 
материал, които не са получени от 
биологично производство, може да се
използват само ако това е разрешено 
от Комисията в съответствие с 
член 17 и ако е изпълнено едно от 
следните условия:

– органичен материал не се предлага, 
като това е потвърдено от 
компетентен орган;

– ако използването му се счита за 
необходимо за регионалното опазване 
на биоразнообразието или на 
достатъчно широк генетичен фонд;

– ако произхожда от производствена 
единица, която е в процес на преход 
към биологично производство; или

– ако използването му е оправдано за 
научни изследвания или изпитвания в 
маломащабни полеви опити.
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Изменение 92

Предложение за регламент
Приложение ІI – част І – точка 1.5.8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5.8а. Биодинамични препарати

Разрешава се използването на 
биодинамични препарати.

Обосновка

Използването на биодинамични препарати следва да се разреши.

Изменение 93

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част II – точка 1.3.3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) прави се подходящ избор на породи, 
който допринася за предотвратяването 
на страдания и за избягването на 
необходимостта от осакатяване на 
животните.

г) прави се подходящ избор на породи, 
който осигурява висок стандарт на 
хуманно отношение към животните 
и допринася за предотвратяването на 
страдания и за избягването на 
необходимостта от осакатяване на 
животните.

Изменение 94

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 1.3.3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилното прилагане и изпълнение 
на правилата за разплод се улесняват, 
ако е целесъобразно, чрез подпомагане, 
насочено към развитие на селските 
райони, и чрез плана за действие за 
бъдещето на биологичното 
производство в Европейския съюз.
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Изменение 95

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 1.3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.4. При избора на породи или 
генетични линии се вземат предвид 
възможностите на животните да се 
приспособяват към местните условия, 
без това да вреди на доброто им 
състояние, жизнеността им, както и 
устойчивостта им на заболявания. Освен 
това породите или генетичните линии 
животни се подбират така, че да се 
избягват определени заболявания или 
здравни проблеми, свързани с 
конкретни породи или генетични линии, 
които се използват често в интензивното 
производство, например стрес синдром 
при свинете, PSE синдром („бледо-меко-
воднисто месо“), внезапна смърт, 
спонтанен аборт и трудни раждания, 
изискващи цезарово сечение. 
Предимство се дава на местни породи и 
генетични линии.

1.3.4. При избора на породи или 
генетични линии се вземат предвид 
възможностите на животните да се 
приспособяват към местните условия, 
без това да вреди на доброто им 
състояние, жизнеността им, както и 
устойчивостта им на заболявания. Освен 
това породите или генетичните линии 
животни се подбират така, че да се 
избягват определени заболявания или 
здравни проблеми, свързани с 
конкретни породи или генетични линии, 
които се използват често в интензивното 
производство, например стрес синдром 
при свинете, PSE синдром („бледо-меко-
воднисто месо“), внезапна смърт, 
спонтанен аборт и трудни раждания, 
изискващи цезарово сечение. 
Предимство се дава на местни породи и 
генетични линии.

Средните равнища на растеж и 
производство се определят от 
Комисията в съответствие с член 11, 
параграф 2 за всички животни за 
угояване, включително бройлерите и 
пуйките. Показателите се използват 
по целесъобразност за оценка и 
потвърждаване на надеждността и 
годността на породите в 
биологичното земеделие. Тези 
показатели включват средните 
равнища на растеж на всички породи 
и средните равнища на производство 
за всички породи, използвани за 
производство на яйца и мляко, които 
са съвместими с правилата за 
продължителност на отглеждането 
на всеки вид (т.е. брой дни до клането 
на птици). 
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Изменение 96

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 1.3.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.5. За целите на развъждането в 
земеделските стопанства може да се 
въвеждат отгледани по небиологичен 
начин животни, когато съществува 
опасност от изчезване на породата, 
както е определено в приложение ІV 
към Регламент (ЕО) № 1974/20062 на 
Комисията, като в този случай за 
животните от тези породи не е 
задължително да не са раждали.

1.3.5. За целите на развъждането в 
земеделските стопанства може да се 
въвеждат отгледани по небиологичен 
начин животни, ако това е разрешено 
от Комисията в съответствие с 
член 17 и ако е изпълнено едно от 
следните условия:

– когато съществува опасност от 
изчезване на породата, както е 
определено в приложение ІV към 
Регламент (ЕО) № 1974/20062 на 
Комисията, като в този случай за 
животните от тези породи не е 
необходимо да не са раждали.

– когато в конкретен регион няма на 
разположение отгледани по 
биологичен начин животни, като 
това е потвърдено от компетентен 
орган.

Тези животни и получените от тях 
продукти може да се считат за 
биологични след изтичането на 
преходен период съгласно точка 1.2. 
Домашни птици, отглеждани по 
небиологичен начин, може да бъдат 
въведени в стопанство и да преминат 
към биологичен начин на отглеждане, 
преди да навършат три дни.

Изменение 97

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 1.4.1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) животните се хранят с биологични б) животните се хранят с биологични 
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фуражи, които удовлетворяват 
хранителните потребности на 
животните по време на различните 
етапи от развитието им. Не се разрешава 
използването на ограничено хранене в 
животновъдството;

или произведени при преход към 
биологично производство фуражи, 
както е посочено в точка 1.4.3, които 
удовлетворяват хранителните 
потребности на животните по време на 
различните етапи от развитието им. Не 
се разрешава използването на 
ограничено хранене в 
животновъдството;

Обосновка

Необходимо е да се запази статуквото, тъй като на пазара няма достатъчно 
количество биологични фуражи.

Изменение 98

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 1.4.1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) не се използват растежни 
стимулатори и синтетични 
аминокиселини;

е) не се използват растежни 
стимулатори, а използването на 
химически синтезирани продукти или 
вещества е строго ограничено до 
случаите, когато те са необходими 
като фуражна добавка, за да се 
гарантира здравето и доброто 
състояние на животните съгласно 
член 19, параграф 2, буква д), 
подточка i) от настоящия 
регламент;

Изменение 99

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 1.4.2.1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общата мера се стопанисва изцяло в 
съответствие с настоящия регламент;

а) общата мера не е обработвана с 
неразрешени в биологичното 
производство продукти в 
продължение на поне три години и се 
стопанисва изцяло в съответствие с 
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настоящия регламент;

Обосновка

Изменението запазва статуквото.

Изменение 100

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 1.4.2.1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички животни, отглеждани по 
небиологичен начин, които използват 
съответната мера, произхождат от 
производствена система, 
равностойна на една от системите, 
предвидени в членове 28 и 30 от 
Регламент (ЕС) № 1305/20133;

заличава се

__________________
3 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

Обосновка

Специфичните изисквания по отношение на животни, отглеждани по небиологичен 
начин, които пасат на обща мера с животни, отглеждани по биологичен начин, 
намалява гъвкавостта и следователно възможността за преобразуване на общите 
селскостопански площи за паша. Управлението на конвенционалните стопанства в 
съответствие с изискванията на членове 28 и 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 не
засяга качеството на оборския тор в зоните за паша. По-важно е животните да се 
отглеждат в съответствие с нормативните изисквания в областта на биологичното 
земеделие, когато се използват биологични площи за обща паша.

Изменение 101

Предложение за регламент
Приложение ІI – част II – точка 1.4.3.1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.3.1. За земеделските стопанства, 
които се намират в преходен период, до
15 % от общото средно количество на 
фуража, използван за храна на 
селскостопанските животни, може да 
произхожда от паша или коситба на 
постоянни пасища, парцели с 
многогодишни фуражни култури или 
протеинови култури, засети съгласно 
принципите на биологичното 
управление върху земи, намиращи се в 
първата година от своя преход, при 
условие че те представляват част от 
самото земеделско стопанство.
Фуражите в първата година на преход 
не могат да бъдат използвани за 
производството на преработени 
биологични фуражи. В случай че се 
използва едновременно както фураж, 
произведен при преход към биологично 
производство, така и фураж от парцели 
в първата година на преход, общият 
комбиниран процентен дял на тези два 
вида фураж не надвишава максимално 
допустимите процентни дялове, 
определени в точка 1.4.3.2.

1.4.3.1. За земеделските стопанства, 
които се намират в преходен период, до
20 % от общото средно количество на 
фуража, използван за храна на 
селскостопанските животни, може да 
произхожда от паша или коситба на 
постоянни пасища, парцели с 
многогодишни фуражни култури или 
протеинови култури, засети съгласно 
принципите на биологичното 
управление върху земи, намиращи се в 
първата година от своя преход, при 
условие че те представляват част от 
самото земеделско стопанство.
Фуражите в първата година на преход 
не могат да бъдат използвани за 
производството на преработени 
биологични фуражи. В случай че за 
хранене се използва едновременно 
както фураж, произведен при преход 
към биологично производство, така и 
фураж от парцели в първата и втората
година на преход, общият комбиниран 
процентен дял на тези два вида фураж 
не надвишава максимално допустимите 
процентни дялове, определени в 
точка 1.4.3.2. Фуражите в първата 
година на преход не могат да бъдат 
използвани за производството на 
преработени биологични фуражи.

Обосновка

Изменението запазва статуквото.

Изменение 102

Предложение за регламент
Приложение ІI – част II – точка 1.4.3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.3.2. За биологичните земеделски 
стопанства средно до 20 % от 
фуражната смеска за дажбите може да 

1.4.3.2. За биологичните земеделски 
стопанства средно до 30 % от 
фуражната смеска за дажбите може да 
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съдържа фураж, произведен в преход 
към биологично производство, а именно 
фуражи от втората година на преход. За 
земеделските стопанства в преход към 
биологично производство този процент 
може да бъде увеличен на 100, когато 
фуражът произхожда от самото 
стопанство.

съдържа фураж, произведен в преход
към биологично производство, а именно 
фуражи от втората година на преход. За 
земеделските стопанства в преход към 
биологично производство този процент 
може да бъде увеличен на 100, когато 
фуражът от втората година на преход
произхожда от самото стопанство.

Обосновка

Изменението запазва статуквото.

Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 1.5.2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5.2.2. Заболяванията се лекуват 
незабавно с цел предотвратяване на 
страданието на животното; при 
необходимост, когато употребата на 
фитотерапевтични, хомеопатични и 
други продукти е неподходяща, може да 
се използват синтезирани по химически 
път алопатични 
ветеринарномедицински продукти, 
включително антибиотици, при спазване 
на строги условия и на отговорността на 
ветеринарния лекар. По-специално 
следва да бъдат определени 
ограниченията по отношение на 
курсовете на лечение и карентните 
срокове.

1.5.2.2. Заболяванията се лекуват 
незабавно с цел предотвратяване на 
страданието на животното; при 
необходимост, когато употребата на 
фитотерапевтични, хомеопатични и 
други продукти е неподходяща, може да 
се използват синтезирани по химически 
път алопатични 
ветеринарномедицински продукти, 
включително антибиотици, при спазване 
на строги условия и на отговорността на 
ветеринарния лекар. По-специално 
следва да бъдат определени 
ограниченията по отношение на 
курсовете на лечение и карентните 
срокове. Алопатични 
ветеринарномедицински продукти, 
които са разрешени за употреба в 
биологичното производство съгласно 
член 19, може да се използват без 
консултация с ветеринар.

Обосновка

За да се гарантира хуманното отношение към животните и подходящи действия при 
специфични заболявания, следва да се въведе списък на разрешените алопатични 
ветеринарномедицински продукти. Някои продукти, подходящи при биологично 
производство, са забранени, защото са категоризирани като алопатични 
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ветеринарномедицински продукти, или употребата им е ограничена заради 
изискването за консултация с ветеринар, напр. Orbeseal, който представлява 
стерилна интрамамарна инфузия без антибиотично съдържание под формата на 
гъста паста, хормонът окситоцин за отелване при кравите, интравенозният прием 
на разтвор на калциеви соли за лечение на млечна треска или съхранението на 
аналгетични продукти, използвани при кастрация на малки прасета.

Изменение 104

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.6.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.2. Осигуряването на помещения за 
отглеждането на животните не е 
задължително в районите, където 
благоприятните климатични условия 
позволяват на животните да живеят на 
открито. Животните имат постоянен 
достъп до открити пространства, по 
възможност пасища, винаги когато 
метеорологичните условия и 
състоянието на почвата го позволяват, 
освен ако не са наложени ограничения и 
задължения, свързани с опазването на 
човешкото здраве и здравето на 
животните, въз основа на 
законодателството на Съюза. 
Животните имат достъп до заслони или 
сенчести места, за да се предпазват от 
неблагоприятни атмосферни условия. 

1.6.2. Осигуряването на помещения за 
отглеждането на животните не е 
задължително в районите, където 
благоприятните климатични условия 
позволяват на животните да живеят на 
открито. Животните имат постоянен 
достъп до открити пространства, по 
възможност пасища, винаги когато 
метеорологичните условия и 
състоянието на почвата го позволяват, 
освен ако не са наложени ограничения и 
задължения, свързани с опазването на 
човешкото здраве и здравето на 
животните, въз основа на 
законодателството на Съюза. 
Животните имат достъп до заслони или 
сенчести места, за да се предпазват от 
неблагоприятни атмосферни условия. В 
биологичното земеделие не се 
разрешават затворени задържащи 
системи.

Изменение 105

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.1. Всички лица, които участват в 
грижите за животните, притежават 
необходимите основни знания и умения 
за задоволяване на потребностите, 

1.7.1. Всички лица, които участват в 
грижите за животните, притежават 
необходимите знания и умения за 
задоволяване на потребностите, 
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свързани със здравето и доброто 
състояние на животните.

свързани със здравето и доброто 
състояние на животните.

Изменение 106

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.2. Животновъдните практики, 
включително гъстотата на животните, и 
условията в помещенията гарантират 
удовлетворяване на потребностите, 
свързани с развитието, физиологичните 
и етологичните потребности на 
животните.

1.7.2. Животновъдните практики, 
включително гъстотата на животните, и 
условията в помещенията гарантират 
удовлетворяване на потребностите, 
свързани с развитието, физиологичните 
и етологичните потребности на 
животните през целия живот на 
съответното животно. Свеждането 
до минимум на стреса на животните 
е водещ принцип в 
животновъдството.

Изменение 107

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.3. Животните имат постоянен 
достъп до открити пространства, по 
възможност пасища, винаги когато 
метеорологичните условия и 
състоянието на почвата го позволяват, 
освен ако не са наложени ограничения и 
задължения, свързани с опазването на 
човешкото здраве и здравето на 
животните, въз основа на 
законодателството на Съюза.

1.7.3. Тревопасните животни имат 
постоянен достъп до пасища, винаги 
когато метеорологичните условия и
състоянието на почвата го позволяват, 
освен ако не са наложени ограничения и 
задължения, свързани с опазването на 
човешкото здраве и здравето на 
животните, въз основа на 
законодателството на Съюза. Когато 
метеорологичните и сезонните 
условия и състоянието на почвата не 
позволяват достъп до пасища, 
тревопасните животни имат, 
когато е подходящо, постоянен 
достъп до открити площи, 
позволяващи достатъчно движение, 
освен в случаите, когато това не 
допринася за хуманното отношение 
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към съответното животно или 
животни или когато въз основа на 
законодателството на Съюза са 
наложени временни ограничения и 
задължения, свързани с опазването на 
човешкото здраве и здравето на 
животните.

Изменение 108

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.6. Забранява се връзване или 
изолиране на животните, освен на 
отделни животни за ограничен период 
от време и доколкото това е обосновано 
по причини от ветеринарно естество. 
Компетентните органи могат да 
разрешат връзване на едрия рогат 
добитък в микропредприятия, ако не е 
възможно животните да бъдат държани 
на групи, отговарящи на поведенческите 
им изисквания, при условие че 
животните имат достъп до пасища през 
периода на паша и поне два пъти 
седмично имат достъп до открити 
пространства, когато пашата не е 
възможна.

1.7.6. Забранява се връзване или 
изолиране на животните, освен на 
отделни животни за ограничен период 
от време и доколкото това е обосновано 
по причини от ветеринарно естество. 
През период с продължителност до 
[15 години от датата на влизане в 
сила на регламента] компетентните 
органи могат да разрешат връзване на 
едрия рогат добитък в 
микропредприятия, ако не е възможно 
животните да бъдат държани на групи, 
отговарящи на поведенческите им 
изисквания, при условие че животните 
имат достъп до пасища през периода на 
паша и поне два пъти седмично имат 
достъп до открити пространства, когато 
пашата не е възможна.

Изменение 109

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.7. Продължителността на 
транспортирането на животните се 
свежда до минимум.

1.7.7. Продължителността на 
транспортирането на животните не 
надвишава осем часа за бозайниците и 
четири часа за птиците и зайците, 
като се допускат някои изключения, 
при които се вземат предвид 
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географските условия в най-
отдалечените региони, недостатъчно 
гъсти пътни мрежи, отдалечено 
местоположение или потвърдена от 
научни изследвания възможност за 
по-дълго транспортиране на някои 
видове, при условие че се спазват 
правилата за хуманно отношение към 
животните; За целта се подкрепят 
местните кланици.

Изменение 110

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.7a. Правилата относно 
максималната продължителност на 
транспортирането, посочени в 
точка 1.7.7, се привеждат в 
съответствие с нуждите, присъщи 
на конкретните видове, определени в 
настоящото приложение. Спазват се 
и останалите условия за 
транспортиране, определени в 
настоящото приложение, като 
допустима площ в камионите, подови 
настилки, контрол на 
температурата, достъп до вода, 
социални изисквания и условия за 
настаняване в съответствие с 
потребностите на всеки вид. 
Специално внимание се обръща на 
транспортирането на крехки или 
бракувани животни.

Изменение 111

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.8

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.8. Всяко страдание се свежда до 
минимум по време на целия живот на 

1.7.8. Всяко страдание, което може да
се избегне, се предотвратява през
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животното, включително при 
умъртвяване.

целия живот на животното, 
включително при транспортиране и
умъртвяване.

Изменение 112

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.8a. При клане за всички животни е 
задължително подходящо и хуманно 
предварително зашеметяване. 
Забраняват се неподходящите 
методи за зашеметяване и/или клане, 
като например окачване на живи 
птици и използване на електрически 
ток във водна баня за бройлерите и 
пуйките, задушаване и обезкървяване 
без зашеметяване. 

Всички работещи с биологично 
отглеждани животни по време на 
транспортиране и клане преминават 
подходящо обучение, за да се 
гарантира правилното прилагане на 
правилата, определени в настоящия 
регламент, като се извършват 
редовни проверки с цел гарантиране 
спазването на тези правила.

Изменение 113

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.9a. При биологичното земеделие по 
правило не се извършва отстраняване 
на рогата и роговите израстъци. 
Въпреки това тази операция може да 
бъде разрешена в отделни случаи от 
компетентния орган поради причини 
от ветеринарно естество или 
свързани с хуманното отношение към 
животните, или за да се гарантира 
безопасността на работещите.
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Изменение 114

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.9 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.11. Физическата кастрация на 
животните с цел запазване на 
качеството на продуктите и 
съхранение на традиционните 
производствени практики се 
разрешава, но само при подходяща 
анестезия или аналгезия и при условие 
че операцията се извършва само на 
най-подходящата възраст от 
квалифициран персонал.

1.7.9б. Хирургическата кастрация на 
животните се забранява, освен в 
отделни случаи, в които е неизбежна.
Ако са неизбежни, интервенциите се 
извършват с прилагане на анестезия и 
продължителна аналгезия. 

Допуска се използването на 
съществуващите алтернативни 
нехормонални продукти и методи, с
които се избягва или намалява 
използването на хирургическа 
кастрация, включително 
имунологична превенция на 
характерната за нерезите миризма 
чрез използване на специфични 
генетични селекции със занижени 
белези за миризма на нерез, както и 
хранителни добавки.

Комисията разглежда възможността 
за забрана на кастрацията на 
прасенца в съответствие с 
резултатите от извършена оценка на 
въздействието и съответно предлага 
законодателно действие до 2020 г.

Изменение 115

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.10

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.10. Всяко страдание у животните
се намалява до минимум, като се 

1.7.10. Когато поради някое от 
съображенията, посочени в точка 
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употребява адекватна анестезия и/или
аналгезия и като операцията се 
извършва само на най-подходящата 
възраст от квалифициран персонал.

1.7.9а, се прецени, че е необходима 
хирургическа интервенция, всяко 
страдание на съответните животни
се предотвратява, като се прилагат 
добри ветеринарни практики, 
включително адекватна анестезия и 
продължителна аналгезия и като 
операцията се извършва само на най-
подходящата възраст на съответното 
животно от притежаващ разрешение 
и квалифициран персонал.
Облекчаването на болката на 
животното продължава, докато се 
счете за уместно след всяка операция, 
която го изисква.

Изменение 116

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.10a. Всички хирургически 
процедури, за които може да се 
прецени, че са необходими, се 
извършват от ветеринарен хирург. 
Когато е практически осъществимо, 
се прилагат нехирургически 
алтернативи и консултации относно 
използването на подходящи породи и 
поддържането на практики за 
решаване на специфичните проблеми 
във връзка с отглеждането на 
некастрирани (нескопени) мъжки 
животни и рогати животни.

Изменение 117

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 1.7.12

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7.12. Животните се товарят и 
разтоварват без използване на 
електрически стимулатори за 

1.7.12. Животните се товарят и 
разтоварват без използване на 
електрически стимулатори за 
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придвижването им със сила. Забранява 
се употребата на всякакви алопатични 
успокоителни преди или по време на 
транспорт на животни.

придвижването им със сила, освен при 
извънредни обстоятелства и в
съответствие с приложение ІІІ, 
точка 1.9. към Регламент (ЕО) № 
1099/20091а. Избягва се смесването на 
непознати животни по време на 
транспортиране или настаняване и 
ненужното настаняване през нощта. 
Социалните животни се държат на 
групи и имат възможност да се 
движат и да се обръщат в 
огражденията. Забранява се 
употребата на всякакви алопатични 
успокоителни преди или по време на 
транспорт на животни.

__________________________

1а Регламент (ЕО) № 24/2009 на 
Съвета от 303 септември 2009 г. 
относно защитата на животните по 
време на умъртвяване (ОВ L 303, 
18.11.2009 г., стр. 1).

Изменение 118

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.1.2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) едрият рогат добитък, овцете и козите 
имат достъп до пасище, за да пасат 
винаги когато условията позволяват 
това;

а) едрият рогат добитък, овцете и козите 
имат постоянен достъп до пасище, за 
да пасат винаги когато условията 
позволяват това;

Изменение 119

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.1.2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) независимо от буква а) мъжките 
животни при едрия рогат добитък, по-
възрастни от една година, имат достъп 

б) независимо от буква а) мъжките 
животни при едрия рогат добитък, по-
възрастни от една година, имат достъп 
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до пасище или до открито пространство; до пасище или до открито пространство.

В случаите, когато съществуващите 
съоръжения за биологично земеделие 
трябва да бъдат приспособени, за да 
отговарят на критериите, посочени в 
буква а) и в настоящата буква, 
такова приспособяване се извършва в 
преходен период от 15 години, 
считано от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Изменение 120

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.1.2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в случаите, когато едрият рогат 
добитък, овцете и козите имат 
достъп до пасища през периода на 
паша и когато организацията на 
отглеждането през зимата позволява 
свободно движение на животните, 
задължението да се осигури открито 
пространство през зимните месеци 
може да не се прилага;

заличава се

Изменение 121

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.1.2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) освен през периода, в който всяка 
година животните сменят пасището, 
посочен в точка 1.4.2.2., най-малко 90 % 
от фуража е произведен от самата 
стопанска единица или в случаите,
когато това е невъзможно – произведен 
в сътрудничество с други практикуващи 
биологично земеделие стопанства от 
същия регион;

г) освен през периода, в който всяка 
година животните сменят пасището, 
посочен в точка 1.4.2.2., най-малко 60 % 
от фуража се произвежда от самата 
стопанска единица или когато това е 
невъзможно – се произвежда в 
сътрудничество с други практикуващи 
биологично земеделие стопанства от 
същия регион;



AD\1060761BG.doc 79/79 PE549.119v02-00

BG

Изменение 122

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.1.2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) системите за отглеждане на говеда, 
овце и кози са основани върху 
максималното използване на паша от 
пасищата, в съответствие с 
климатичните възможности през 
различните периоди в годината. Най-
малко 60 % от сухата маса в дневните 
дажби на говедата, овцете и козите 
трябва да се състои от груб фураж, 
пресен или изсушен фураж или силаж. 
Разрешава се намаление на грубия 
фураж до 50 % при животните за 
производство на мляко, за максимален 
период от три месеца в началния период 
на лактация;

д) системите за отглеждане на говеда, 
овце и кози са основани върху 
максималното използване на паша от 
пасищата, в съответствие с 
климатичните възможности през 
различните периоди в годината. 
Породите се избират въз основа на 
тяхната приспособимост към 
местните условия на паша и тяхната 
пригодност по отношение на други 
хранителни разпоредби, включително 
изискванията по отношение на грубия 
фураж, пресния или изсушения фураж 
или силажа. Когато не е възможно да 
се постигнат по-високи проценти 
груб фураж, се прилагат следните 
минимални правила, при спазване на 
хранителните и здравните 
изисквания, както и на изискванията 
за хуманно отношение към 
съответните породи: най-малко 60 % 
от сухата маса в дневните дажби на 
говедата, овцете и козите трябва да се 
състои от груб фураж, пресен или 
изсушен фураж или силаж. Разрешава се 
намаление на грубия фураж до 50 % при 
животните за производство на мляко, за 
максимален период от три месеца в 
началния период на лактация;

Изменение 123

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.1.3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) независимо от член 3, параграф 1, 
първа алинея, буква а) и член 3, 
параграф 1, втора алинея от Директива 
2008/119/ЕО на Съвета4, разполагането 

в) независимо от член 3, параграф 1, 
първа алинея, буква а) и член 3, 
параграф 1, втора алинея от Директива 
2008/119/ЕО на Съвета4, всякаква 
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на телета в индивидуални боксове е 
забранено след навършването на една 
седмица, освен на отделни животни за 
ограничен период от време и доколкото 
това е обосновано по причини от 
ветеринарно естество.

форма на изолирано държане, 
включително разполагането на телета в 
индивидуални боксове е забранено след 
навършването на една седмица, освен на 
отделни животни за ограничен период 
от време и доколкото това е обосновано 
по причини от ветеринарно естество.

_______________ _______________
4 Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 
18 декември 2008 г. за определяне на 
минимални стандарти за защита на 
телетата (ОВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7)

4 Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 
18 декември 2008 г. за определяне на 
минимални стандарти за защита на 
телетата (ОВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7)

Изменение 124

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.1.3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато телетата се лекуват 
индивидуално поради причини от 
ветеринарно естество, те се държат 
на места с твърд под и им се 
осигурява постелка от слама. Всяко 
отделно теле следва да може да се 
обръща лесно, да лежи в цял ръст 
(удобно) и да може да осъществява 
визуален контакт с други телета. Ако 
телето не се отглежда заедно с 
майката, груповото отглеждане на
малки телета се разрешава само след 
едноседмична възраст;

Изменение 125

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.1.3 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) всички помещения предоставят 
достъп до пространство на открито, 
което позволява на животните да се 
движат.



AD\1060761BG.doc 81/81 PE549.119v02-00

BG

Изменение 126

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.2.2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) еднокопитните животни имат достъп 
до пасища винаги когато условията 
позволяват това;

а) конете имат достъп до пасища винаги 
когато условията позволяват това. При 
всички други случаи конете имат 
достъп до груб фураж;

Изменение 127

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.2.2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случаите, когато еднокопитните 
имат достъп до пасища по време на 
паша и когато организацията на 
отглеждането през зимата позволява 
свободно движение на животните, 
задължението да се осигури открито 
пространство през зимните месеци 
може да не се прилага;

заличава се

Изменение 128

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.2.2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 90 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 60 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или когато това е 
невъзможно – се произвежда в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, от същия 
регион;
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Изменение 129

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.2.2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) системите за отглеждане на коне са 
основани върху максималното 
използване на паша от пасищата, в 
съответствие с климатичните 
възможности през различните периоди в 
годината. Най-малко 60 % от сухата 
маса в дневните дажби на конете трябва 
да се състои от груб фураж, пресен или 
изсушен фураж или силаж;

г) системите за отглеждане на коне са 
основани върху максималното 
използване на паша от пасищата, в 
съответствие с климатичните 
възможности през различните периоди в 
годината. Когато не е възможно да се 
постигнат по-високи проценти груб 
фураж, се прилагат следните 
минимални правила, при спазване на 
хранителните и здравните 
изисквания и на изискванията за 
хуманно отношение към 
съответните породи: най-малко 60 % 
от сухата маса в дневните дажби на 
конете трябва да се състои от груб 
фураж, пресен или изсушен фураж или 
силаж;

Изменение 130

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.2.3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) помещенията за конете трябва да 
имат гладки, но не хлъзгави подове. 
Най-малко половината от площта на 
закритите помещения, както е посочено
в таблицата за минимална площ на 
помещенията за еднокопитни животни, 
посочена в точка 2.2.4., е здрава и 
плътна конструкция, т.е. не се състои от 
летви или решетки;

а) помещенията за конете трябва да 
имат гладки, но не хлъзгави подове. 
Цялата площ на закритите помещения, 
както е определено в таблицата за 
минимална площ на помещенията за 
еднокопитни животни, посочена в точка 
2.2.4., е здрава и плътна конструкция, 
т.е. не се състои от летви или решетки;
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Изменение 131

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.3.2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или 
когато това е невъзможно – се 
произвежда в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

Изменение 132

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.3.2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) винаги има чиста и прясна вода в 
достатъчни количества.

Изменение 133

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.3.3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) помещенията за отглеждане на свине 
са с гладки, но не хлъзгави подове. Най-
малко половината от площта на 
закритото помещение, както е посочено 
в таблицата за минимална площ на 
помещенията за свинете, посочена в 
точка 2.3.4., е здрава и плътна 
конструкция, т.е. не се състои от летви 
или решетки;

а) помещенията за отглеждане на свине 
са с гладки, но не хлъзгави подове.
Цялата площ на закритото 
помещение/пода, както е посочено в 
таблицата за минимална площ на 
помещенията за свинете, посочена в 
точка 2.3.4., е здрава и плътна 
конструкция, т.е. не се състои от летви 
или решетки;
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Изменение 134

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.3.3 – буква в а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) винаги има сламена постеля, 
достатъчно голяма, за да се осигури 
възможността всички свине в една 
кочина да могат да лежат 
едновременно по най-неограничен 
начин;

Изменение 135

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.3.3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) женските свине са държани на групи, 
освен в последните стадии на 
бременността и по време на периода на 
кърмене;

в) женските свине се държат на групи, 
освен в последните стадии на 
бременността и по време на периода на 
кърмене, през което време женските 
свине могат да се движат свободно в 
своите заграждения и свободата им 
на движение бива ограничавана за 
кратко време само когато е 
абсолютно необходимо.

Независимо от допълнителните 
изисквания за слама, няколко дни 
преди очакваното раждане на 
женските свине се осигурява 
достатъчно количество слама или 
други подходящи естествени 
материали, за да имат те 
възможност за изграждане на гнезда;
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Изменение 136

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.3.3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) площите за раздвижване позволяват 
на свинете да отделят изпражнения и да 
ровят. С оглед на ровенето могат да 
бъдат използвани различни видове 
субстрат.

д) площите за раздвижване позволяват 
на свинете да отделят изпражнения и да 
ровят. С оглед на ровенето могат да 
бъдат използвани различни видове 
субстрат. В използваната от тях 
среда се осигуряват материали за 
обогатяване, тъй като това 
допринася положително за доброто 
състояние на свинете.

Изменение 137

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.3.4 – таблица 2

Текст, предложен от Комисията

Площ на закрито Площ на открито 

(чиста площ на разположение на 
животните)

(площ за раздвижване, без 
пасбища)

Минимално 
живо тегло (kg)

M2/глава M2/глава

Свине майки с прасенца 
до 40 дни

7,5 на женско 
животно

2,5

Свине за угояване до 50 0,8 0,6

до 85 1,1 0,8

до 110 1,3 1

Прасенца над 40 дни и 
под 30 кг

0,6 0,4

Свине за разплод 2,5 на женско 
животно

1,9

6 за мъжко 
животно 

8,0

Ако кочините се 
използват за 
естествено 
заплождане: 10 
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m2/на нерез

Изменение

Площ на закрито Площ на открито 

(чиста площ на разположение на 
животните)

(площ за раздвижване, без 
пасбища)

Минимално 
живо тегло (kg)

M2/глава M2/глава

Свине майки с прасенца 
до 40 дни

7,5 на свиня 2,5

Свине за угояване до 50 0,8 0,6

до 85 1,1 0,8

до 110 1,3 1

над 110 1,5 1,2

Прасенца над 40 дни и 
под 30 кг

0,6 0,4

Свине за разплод 2,5 на женско 
животно

1,9

Свине за разплод 2,5 на женско 
животно

1,9

6 за мъжко 
животно 

8,0

Ако кочините се 
използват за 
естествено 
заплождане: 10 
m2/на нерез

Обосновка

Целесъобразно е възстановяването на категорията над 110 кг – площ на закрито 1,5 –
площ на открито: 1,2 – вече фигурираща в Регламент (ЕО) № 889/2008.

Изменение 138

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 2.4.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4.2. Произход на домашните птици 2.4.2. Произход на домашните птици

Бързорастящите генетични линии 
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домашни птици са забранени.

Домашните птици са отгледани до 
достигане на определена минимална 
възраст или произхождат от 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, както е определено от 
компетентния орган.

Домашните птици произхождат от 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, които отговарят на 
определените ограничени дневни 
норми на угояване, съвместими с 
минималната възраст на отглеждане 
за всеки вид. Комисията определя 
тези норми на угояване в 
съответствие с член 11, параграф 2.

Когато земеделският стопанин не 
използва бавнорастящи генетични 
линии домашни птици, минималната 
възраст за клане е, както следва:

Когато земеделският стопанин не 
използва бавнорастящи генетични 
линии домашни птици, минималната 
възраст за клане е, както следва:

а) 81 дни за пилета; а) 81 дни за пилета;

б) 150 дни за скопени петли; б) 150 дни за скопени петли;

в) 49 дни за пекински патици; в) 49 дни за пекински патици;

г) 70 дни за женски мускусни патици; г) 70 дни за женски мускусни патици;

д) 84 дни за мъжки мускусни патици; д) 84 дни за мъжки мускусни патици;

е) 92 дни за зеленоглави патици; е) 92 дни за зеленоглави патици;

ж) 94 дни за токачки; ж) 94 дни за токачки;

з) 140 дни за мъжки пуйки и за гъски, 
предназначени за печене; както и

з) 140 дни за мъжки пуйки и за гъски, 
предназначени за печене; както и

и) 100 дни за женски пуйки. и) 100 дни за женски пуйки.

Изменение 139

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.4.3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или 
когато това е невъзможно – се 
произвежда в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;
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Изменение 140

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.4.4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една 
трета от живота си. Откритите 
пространства за домашни птици са 
покрити основно с растителност, 
оборудвани са със защитни съоръжения 
и позволяват на птиците лесен достъп 
до достатъчен брой поилки;

в) домашните птици имат достъп до 
открито пространство, включително 
пасища и/или залесени площи, поне 
през половината от живота си и 
постоянно от момента, в който са 
напълно оперени. Откритите 
пространства за домашни птици са 
покрити основно с едногодишна или 
многогодишна растителност и са 
оборудвани със защитни съоръжения, 
позволяващи на животните да се 
крият и да ровят, и позволяват на 
птиците лесен достъп до достатъчен 
брой поилки;

Изменение 141

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІI – точка 2.4.4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато домашните птици са държани 
в затворени помещения поради 
ограничения или задължения, наложени 
въз основа на законодателството на 
Съюза, птиците имат постоянен достъп 
до достатъчно количество груб фураж и 
до материал, подходящ за задоволяване 
на етологичните им потребности;

г) когато домашните птици са държани 
в затворени помещения, включително
поради ограничения или задължения, 
наложени въз основа на 
законодателството на Съюза, птиците 
имат достъп до веранда (открита 
заградена площ), както и постоянен 
достъп до достатъчно количество груб 
фураж и до материал, подходящ за 
задоволяване на етологичните им 
потребности;

Изменение 142

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.4.4 – буква д) – подточка vi
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Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) при системите с няколко нива на 
отглеждане използваемата площ е 
разположена на не повече от три 
нива, включително нивото на пода. 
Разстоянието между отделните нива 
или междинните зони, като напр. 
местата за гнездене, е не повече от 
1 m. За по-високите нива е предвидена 
автоматизирана система за 
отстраняване на тор;

заличава се

Обосновка

Системата с няколко нива на отглеждане не е в съответствие с принципите на 
биологичното селско стопанство и следва да бъде забранена.
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Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.4.4 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) в сградите не трябва да има птици в 
периодите между отглеждането на всяка 
една партида птици. През тези периоди 
сградите и оборудването се почистват и 
дезинфекцират. Освен това, когато 
отглеждането на всяка партида птици 
приключи, откритите заградени площи 
се оставят празни за период, определян 
от държавите членки, за да се 
възстанови растителността. Тези 
изисквания не се прилагат за местата, 
където птиците не се отглеждат на 
партиди, не се гледат в открити 
заградени площи и могат да се движат 
свободно през целия ден.

ж) в сградите не трябва да има птици в 
периодите между отглеждането на всяка 
една партида птици. През тези периоди 
сградите и оборудването се почистват и 
дезинфекцират. Освен това, когато 
отглеждането на всяка партида птици 
приключи, откритите заградени площи 
се оставят празни за период, определян 
от държавите членки, за да се 
възстанови растителността. Тези 
изисквания не се прилагат за местата, 
където птиците не се отглеждат на 
партиди, не се гледат в открити 
заградени площи и могат да се движат 
свободно през целия ден. Домашните 
птици могат да се държат в 
открити пространства с най-малко 
50 % покритие от едногодишна или 
многогодишна растителност. 
Разрешава се комбинация от дървета 
и открити пространства.
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Изменение 144

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.4.5 – таблица 2

Текст, предложен от Комисията

Птици за 
разплод/родители

Подрастващи птици Птици за угояване Скопен
и петли

Носачки

Възраст Птици за разплод  Ярки 0 – 8 
седмици

Ярки 9 –
18 
седмици

В 
началния 
период 0 
– 21 дни

В крайния 
период 22 
– 81 дни

22 – 150 
дни

Кокошки 
носачки 
от 19 
седмици

Гъстота на 
животните 
в 
помещение
то (брой 
птици за 
m2 
използваем
а площ) за 
фиксирани 
и мобилни 
птичарници

6 птици 24 птици 
с 
максимум
21 kg 
живо 
тегло/m²

15 птици 
с 
максимум
21 kg живо 
тегло/m²

20 птици 
с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 
птици с 
максиму
м 21 kg 
живо 
тегло/m²

6 птици

Пространст
во на 
кацалката 
(cm)

18

Допълните
лни 
ограничени
я при 
системите с 
няколко 
нива на 
отглеждане
/ m2 на 
подовата 
площ 
(включител
но 
верандата, 
ако е 
осигурен 24 
часов 
достъп) 9 
птици 

9 36 птици, 
като се 
изключва 
площта на 
верандата 

22 птици Обикновено не е приложимо 9 птици

Максимале
н размер на 
стадото

3 000, включително 
мъжките птици

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Гъстота на 
животните 
в 

4 1 4 1 4 4 4
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ограденото 
място на 
открито 
(m2/птица), 
при 
условие че 
лимитът от 
170 kg 
азот/ha/год
ина не е 
надвишен

* допустимо разделяне за производство на 3 партиди от по 3000 птици или 2 партиди от по 4800 птици 

Изменение

Птици за 
разплод/родители

Подрастващи птици Птици за угояване Скопен
и петли

Носачки

Възраст Птици за разплод Ярки 0 – 8 
седмици

Ярки 9 –
18 
седмици

В 
началния 
период 0 
– 21 дни

В крайния 
период 22 
– 81 дни

22 – 150 
дни

Кокошки 
носачки 
от 19 
седмици

Гъстота на 
животните 
в 
помещение
то (брой 
птици за 
m2 
използваем
а площ) за 
фиксирани 
и мобилни 
птичарници

6 птици максимум
14 kg/жив
о тегло/m2

максимум
14 kg/живо 
тегло/m2

20 птици 
с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 
птици с 
максиму
м 21 kg 
живо 
тегло/m²

6 птици

Пространст
во на 
кацалката 
(cm)

18

Допълните
лни 
ограничени
я при 
системите с 
няколко 
нива на 
отглеждане
/ m2 на 
подовата 
площ 
(включител
но 
верандата, 
ако е 
осигурен 24 
часов 
достъп)  

9 птици 36 птици, 
като се 
изключва 
площта на 
верандата 

22 птици Обикновено не е приложимо 9 птици
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„Производс
твена 
единица“

3 000, включително 
мъжките птици

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Гъстота на 
животните 
в 
ограденото 
място на 
открито 
(m2/птица), 
при 
условие че 
лимитът от 
170 kg 
азот/ha/год
ина не е 
надвишен

4 1 4 1 4 4 4

* допустимо разделяне за производство на 3 партиди от по 3000 птици или 2 партиди от по 4800 птици 

Обосновка

Позоваването на „производствена единица“ служи за избягване на риска дадена 
производствена единица да бъде разделена на няколко звена, като се позволи 
създаването на големи индустриални стопанства, което би се оказало несъвместимо 
с принципите на биологичното животновъдство.  

Изменение 145

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.4.6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една 
трета от живота си. По-специално през 
деня се предоставя непрекъснат достъп 
до открити пространства от толкова 
ранна възраст, колкото е практически 
възможно, когато физиологичните и 
физическите условия позволяват това 
освен в случаите на временни 
ограничения, наложени въз основа на 
законодателството на Съюза;

а) домашните птици имат достъп до 
открито пространство, включително 
пасища и/или залесени площи, поне 
през половината от живота си. По-
специално през деня се предоставя 
непрекъснат достъп до открити 
пространства от толкова ранна възраст, 
колкото е практически възможно, когато 
физиологичните и физическите условия 
позволяват това освен в случаите на 
временни ограничения, наложени въз 
основа на законодателството на Съюза;
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Изменение 146

Предложение за регламент
Приложение II - част II – точка 2.4.6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) откритите пространства за домашни 
птици са покрити основно с 
растителност, състояща се от различни 
видове растения, оборудвани са със 
защитни съоръжения и позволяват на 
птиците лесен достъп до достатъчен 
брой поилки. Растителността на открито 
пространство трябва да се прибира и 
отстранява на редовни интервали, за да 
се намали възможността за излишъци на 
хранителни вещества. Откритите 
пространства не трябва да се простират 
извън радиус от 150 m от най-близкия 
отвор на птичарника. При все това е 
допустимо разширение до 350 m от най-
близкия отвор на птичарника, при 
условие че на територията на цялото 
открито пространство има равномерно 
разположени достатъчен брой заслони и 
поилки, като заслоните са най-малко 
четири на хектар;

б) откритите пространства за домашни 
птици са покрити основно с 
растителност, състояща се от различни 
видове растения, оборудвани са със 
защитни съоръжения и позволяват на 
птиците лесен достъп до достатъчен 
брой поилки. Осигуряват се също така 
подходящ брой защитни съоръжения, 
които позволяват на животните да 
се прислоняват и да се крият.
Растителността на открито пространство 
трябва да се прибира и отстранява на 
редовни интервали, за да се намали 
възможността за излишъци на 
хранителни вещества. Откритите 
пространства не трябва да се простират 
извън радиус от 150 m от най-близкия 
отвор на птичарника. При все това е 
допустимо разширение до 350 m от най-
близкия отвор на птичарника, при 
условие че на територията на цялото 
открито пространство има равномерно 
разположени достатъчен брой заслони и 
поилки, като заслоните са най-малко 
четири на хектар;

Изменение 147

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 2.4.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4.7. Хуманно отношение към 
животните 

2.4.7. Хуманно отношение към 
животните

Забранява се оскубване на живи 
домашни птици.

Забранява се принудителното хранене
и оскубването на живи домашни птици.
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Изменение 148

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 2.4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4a. Производство на зайци

Всички тревопасни животни, 
включително зайците, имат 
постоянен достъп до пасища винаги 
когато метеорологичните условия и 
състоянието на земята позволяват 
това. Винаги когато 
метеорологичните условия и 
състоянието на почвата позволяват 
това, животните имат постоянен 
достъп до открити пространства, по 
възможност пасища, освен ако въз 
основа на законодателството на 
Съюза не са наложени временни 
ограничения и задължения, свързани с 
опазването на човешкото здраве и 
здравето на животните. Зайците 
разполагат винаги с достатъчно 
пространство, за да се изправят на 
задните крака до пълната си 
височина и да осъществяват форми 
на естественото си поведение, като 
например подскачане, без да се удрят в 
тавана на заграждението. На 
Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на подробни 
правила в съответствие с член 11, 
параграф 2, относно производството 
на зайци.

Изменение 149

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правила за производство на морски
водорасли и аквакултурни животни

Правила за производство на водорасли и 
отглеждане на аквакултурни животни
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Изменение 150

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част III – точка 4.1.3.3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) във фуражната дажба за сьомга и 
пъстърва може да се използва 
астаксантин, получен предимно от 
биологични източници, като 
например черупки от отгледани по 
биологичен начин ракообразни, в 
границите на физиологичните 
потребности на рибите. При липса на 
биологични източници могат да се 
използват естествени източници на 
астаксантин (като дрожди Phaffia).

Обосновка

За да се отговори на физиологичните потребности най-вече на хищните аквакултурни 
животни, естествено полученият астаксантин следва да бъде разрешен при 
определени условия. Съществуващата разпоредба в тази област следва да се запази.

Изменение 151

Предложение за регламент
Приложение ІI – част III – точка 4.1.4.2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) прилагането на алопатично лечение се 
ограничава до два курса на лечение 
годишно, с изключение на ваксинациите 
и задължителните схеми за 
ликвидиране. При производствен цикъл, 
по-кратък от една година, се прилага 
ограничение на алопатичното лечение 
до един курс. При надвишаване на 
посочените ограничения на 
алопатичното лечение съответните 
аквакултурни животни не могат да 
бъдат продавани като биологични 
продукти;

г) прилагането на алопатично лечение се 
ограничава до два курса на лечение 
годишно, с изключение на 
ваксинациите, обработките срещу 
паразити и задължителните схеми за 
ликвидиране. Независимо от това, в 
случай на производствен цикъл, по-
кратък от една година, се прилага 
ограничение на алопатичното лечение 
до един курс. При надвишаване на 
посочените ограничения на 
алопатичното лечение съответните 
аквакултурни животни не могат да 
бъдат продавани като биологични 
продукти;
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Обосновка

Паразитите често са обработвани с препарати, категоризирани като алопатично 
лечение. Поради тази причина и за да се гарантира съгласуваност с параграф 4.1.4.2., 
буква д), е необходимо изключение в параграф 4.1.4.2, буква г).

Изменение 152

Предложение за регламент
Приложение II – част III – точка - 4.1.5.-1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.5.-1. Биологичната аквакултура се 
ограничава до видовете, които са 
годни да бъдат отглеждани в 
аквакултура и за които има 
достатъчно познания, за да бъдат 
определени стандарти за видовете и 
да се осигури прилагането на тези 
стандарти. 

При всички случаи се използват само 
най-подходящите видове и породи. 
Забранява се отглеждането на 
самотни и хищни видове риби, за 
които в условия на плен не могат да 
бъдат изпълнени изискванията по 
отношение на уединение и лов.

Изменение 153

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІI – точка 4.1.6.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.6.1. Персоналът, който се грижи за 
аквакултурните животни, притежава 
необходимите основни знания и умения 
за задоволяване на потребностите, 
свързани със здравето и 
благосъстоянието на животните.

4.1.6.1. Всички лица, които се грижат за 
аквакултурните животни, притежават 
необходимите знания и умения за 
задоволяване на потребностите, 
свързани със здравето и 
благосъстоянието на животните.
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Изменение 154

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІI – точка 4.1.6.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.6.6. Вземат се подходящи мерки, за 
да се сведе до минимум 
продължителността на 
транспортирането на аквакултурните 
животни.

4.1.6.6. Вземат се подходящи мерки, за 
да се сведе до минимум 
продължителността на 
транспортирането на живи 
аквакултурни животни и да се 
гарантира, че тази 
продължителност не надвишава 
шест часа, като се допускат някои 
изключения, при които се вземат 
предвид географските условия в най-
отдалечените региони, недостатъчно 
гъсти пътни мрежи, отдалечено 
местоположение или потвърдена от
научни изследвания възможност за 
по-дълго транспортиране на някои 
видове, при условие че се спазват 
правилата за хуманно отношение към 
животните;

Изменение 155

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІI – точка 4.1.6.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.6.7. Всяко страдание се свежда до 
минимум по време на целия живот на 
животното, включително при 
умъртвяване.

4.1.6.7. Всяко страдание се избягва през
целия живот на животното, 
включително при транспортиране и 
умъртвяване.

Изменение 156

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІI – точка 4.1.6.8

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.6.8. Техниките за умъртвяване 
трябва да привеждат рибата незабавно в 

4.1.6.8. Техниките за умъртвяване 
трябва да привеждат рибата незабавно в 



PE549.119v02-00 98/98 AD\1060761BG.doc

BG

безсъзнание и да я правят 
нечувствителна към болка. 
Манипулациите преди умъртвяване се 
осъществяват по начин, при който се 
избягват нараняванията, като 
същевременно се свеждат до минимум
страданието и стресът. При избор на 
оптимални методи за умъртвяване 
трябва да се вземат предвид разликите в 
големината на уловената риба, вида на 
рибата и характеристиките на 
производствените обекти.

безсъзнание и да я правят 
нечувствителна към болка. 
Манипулациите преди умъртвяване се 
осъществяват по начин, при който се 
избягват нараняванията, като 
същевременно се свеждат до минимум 
страданието и стресът. При избор на 
оптимални методи за умъртвяване 
трябва да се вземат предвид разликите в 
големината на уловената риба, вида на 
рибата и характеристиките на 
производствените обекти. Забранява се 
умъртвяването на риба чрез 
обезкръвяване и чрез излагане на 
въздействието на въглероден диоксид.
Ракообразни се умъртвяват 
единствено посредством методи, 
които използват оборудване за 
електрическо 
зашеметяване/умъртвяване.

Изменение 157

Предложение за регламент
Приложение II – част III – точка 4.1.6.8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.6.8а. Продажбата на жива риба, 
развъдена по биологичен начин, се 
забранява.

Изменение 158

Предложение за регламент
Приложение II – част IV – точка 2.2.4 – буква б) – подточка iii – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– водорасли, включително морски 
водорасли;

– водорасли, включително морски 
водорасли и литотамниум;

Обосновка

Поради високото съдържание на калций водораслото литотамниум вече се използва 
във Франция и Исландия при производството на биологични млечни напитки на 
растителна основа, без да са необходими други добавки. Това следва да бъде 
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възможно и на равнището на ЕС. 
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