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Член 1 Обект
Настоящият регламент установява принципите на
биологичното производство и установява правилата
относно биологичното производство, свързаното с тях
сертифициране, използването на обозначения,
отнасящи се до биологичното производство при
етикетирането и рекламата, както и правилата за
контрол, които са в допълнение към установените в
Регламент (ЕС) 2017 / 625.

Член 2 Обхват
1. Настоящият регламент се прилага за следните продукти, произхождащи от
селското стопанство, включително аквакултурите и пчеларството, изброени в
Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз
("Договорът") или произхождащи от тези продукти, когато тези продукти са или са
предназначени да бъдат произведени, приготвени, етикетирани,
разпространявани, пускани на пазара, внасяни или изнасяни от Съюза:
а) живи или непреработени земеделски продукти, включително семена и друг
растителен репродуктивен материал;
б) преработени селскостопански продукти за използване като храна;
в) фураж,
и на някои други продукти, тясно свързани със селското стопанство, изброени в
Приложение I към настоящия регламент, които са или са предназначени да бъдат
произведени, приготвени, етикетирани, разпространявани, пуснати на пазара,
внесени или изнесени
Приложение I:
- морска сол и други соли за храни и фуражи,
- Мая (дрожди), използвани като храна или фураж
- пашкули на копринени буби, естествени смоли, пчелен восък, етерични масла,
- коркови тапи от естествен корк, памук, вълна, сурови кожи и необработени
кожи, …..

Член 2: Обхват
2. Настоящият регламент се прилага за всеки оператор, участващ в
дейности на всеки етап от производството, подготовката и
разпространението, свързани с продуктите, посочени в параграф 1.
3. Операциите за обществено хранене, извършвани от заведения за
обществено хранене, както е определено в член 2, параграф 2, буква г) от
Регламент (ЕС) № 1169/2011 не са предмет на настоящия регламент, освен
в случаите, предвидени в настоящия параграф.
Държавите-членки могат да прилагат национални правила или при липса
на такива - частни стандарти за производството, етикетирането и контрола
на продукти, произхождащи от операции за обществено хранене. Знакът за
биологично производство на Европейския съюз не може да се използва за
етикетиране, представяне и рекламиране на тези продукти или за
рекламиране на заведения за обществено хранене.

Член 4: Цели
Биологичното производство трябва да преследва следните общи цели:
- принос за опазване на околната среда и климата,
- поддържане на дългосрочно плодородие на почвите,
- принос към високо равнище на биоразнообразие,
- съществен принос за нетоксична околна среда,
- принос към високите стандарти за хуманно отношение към животните и поспециално за задоволяване на поведенческите потребности на животните
- насърчаване на късите вериги на доставки и местното производство в
различните области на Съюза,
- насърчаване на опазването на редки и/или местни породи, застрашени от
изчезване,
- принос към предлагането на растителни генетични материали, адаптирани
към специфичните нужди и цели на биологичното земеделие,
- принос към високо ниво на биоразнообразие, по-специално чрез
използване на разнообразен растителен генетичен материал, като
биологичен хетерогенен материал и сортове, подходящи за биологично
производство,
- насърчаване на развитието на биологични развъдни дейности, за да се
допринесе за благоприятни икономически перспективи за сектора на
биологичното производство.

Член 26: Събиране на данни относно наличието на пазара на
растителен репродуктивен материал – биологичен и в
преход, биологични животни и биологични аквакултури
1. Всяка държава-членка гарантира, че е създадена редовно актуализирана
база данни за включването на растителен репродуктивен материал
(биологичен и в преход), с изключение на разсад, но включващ посадъчен
материал за картофи, който е на разположение на нейната територия.
2. Държавите-членки разполагат със системи, които позволяват на
операторите, които продават растителен репродуктивен материал
(биологичен и в преход), биологични животни или биологични млади
екземпляри от аквакултури и които са в състояние да ги доставят в
достатъчни количества и в разумен срок – доброволно, безплатно, заедно с
техните имена и данни за контакт, да публикуват следните данни:
а) растителния репродуктивен материал (биологичен и в преход) вкл. биологичен хетерогенен материал,
биологични сортове, подходящи за биологично производство, с изключение на разсад, но включващ картофи
за семе; количеството на този материал и периода от годината, когато е наличен. Този материал се изброява,
като се използва поне латинското научно наименование;
б) биологичните животни, за които може да бъде предоставена дерогация в съответствие с точка 1.3.4.4 от
Приложение II, Част II; броя на наличните животни, категоризирани по пол; информация, ако има такава,
отнасяща се до различните видове животни по отношение на наличните породи; породата, възрастта на
животните и всяка друга подходяща информация;
в) наличните в стопанството млади екземпляри от аквакултури и производствения капацитет на всеки вид
аквакултура и техния здравен статус в съответствие с Директива 2006/88 / ЕО на Съвета 1.

Член 27: Задължения и действия в случай на подозрение за
несъответствие
Когато оператор подозира, че продукт, който е произвел, приготвил, внесъл
или е получил от друг оператор, не отговаря на изискванията на настоящия
регламент, този оператор, при спазване на член 28, параграф 2 е длъжен да:
а) отдели и идентифицира съответния (ите) продукт (и);
б) провери дали подозрението може да бъде обосновано;
в) не пуска на пазара съответния (ите) продукт (и) като биологични продукти
или продукти в преход и не ги използва в биологичното производство, освен
ако подозрението не може да бъде отстранено;
г) когато подозрението е обосновано или когато не може да бъде
отстранено, незабавно информира съответния компетентен или контролен
орган;
д) оказва пълно съдействие при проверката и установяването на причините
за предполагаемото несъответствие на съответния компетентен или
контролен орган.

Член 29 Мерки, които трябва да се вземат в случаите на
наличие на неразрешени продукти и вещества
5. Държавите-членки, които имат въведени правила, предвиждащи
продукти, съдържащи, могат да продължат да прилагат тези правила,
неразрешени продукти и вещества над определено ниво, да не се търгуват
като биологични продукти при условие че тези правила не забраняват,
ограничават или възпрепятстват пускането на пазара като биологични
продукти от продукти, произведени в други държави-членки, в съответствие
с изискванията на настоящия регламент. Държавите-членки, които прилагат
тази разпоредба, незабавно информират Комисията.
6. Резултатите от разследванията, посочени в параграф 1, се документират от
компетентните органи заедно с всички мерки, предприети с цел
формулиране на най-добри практики и допълнителни мерки за избягване
наличието на продукти и вещества, които не са разрешени за биологично
производство съгласно член 9 (3).
7. Държавите-членки предоставят тази информация на останалите държавичленки и на Комисията чрез компютърна система, подобряваща обмена на
документи и информация, предоставена от Комисията.

Член 30 Използване на термини, отнасящи се до
биологичното производство
1. За целите на настоящия регламент продуктите се считат за носещи термини,
отнасящи се до биологично производство, когато върху етикета, рекламните
материали или търговските документи такъв продукт, неговите съставки или
фуражни суровини са описани по начин, който предполага на купувача, че продуктът,
неговите съставки или фуражни суровини са получени в съответствие с настоящия
регламент. По-специално термините, изброени в приложение IV, техни производни
или умалителни като "био" и "еко", самостоятелно или комбинирано, могат да
се използват в целия Съюз и на всеки от изброените в посоченото приложение езици
за етикетиране и рекламиране на продукти посочени в член 2, параграф 1, които са в
съответствие с настоящия регламент.
2. За продуктите, посочени в член 2, параграф 1, термините, посочени в параграф 1 от
настоящия член, не се могат да се използват никъде в Съюза, на който и да е
от езиците, изброени в приложение IV, за етикетирането, рекламните и търговските
документи на продукт, който не отговаря на изискванията на настоящия регламент.
Освен това всички термини, включително термини, използвани в търговски марки
или имена на фирми или практики, използвани за етикетиране или рекламиране,
които могат да заблудят потребителя, че даден продукт или неговите съставки са
произведени в съответствие с настоящия регламент, не могат да бъдат използвани.

Член 35 Сертификат
8) Държавите-членки могат да освободят от задължението да притежават
сертификат оператори, които продават директно на крайния потребител
непакетирани биологични продукти, различни от фуражите:
а) до 5000 кг годишно, или
б) годишния оборот от непакетирани биологични продукти не
надвишава 20 000 EUR, или
в) потенциалната цена за сертифициране би надвишила 2% от
общия оборот на непакетираните биологични продукти,
при условие че тези оператори не произвеждат, не подготвят или не
съхраняват такива продукти, освен във връзка с мястото на продажба, не
внасят такива продукти от трета страна или не са възложили такива дейности
на трети лица.

Член 36 Групи оператори
1. Всяка група оператори трябва :
a) да се състои само от земеделски стопани или оператори, които
произвеждат водорасли или аквакултури и които освен това могат да
участват в преработката, приготвянето или пускането на пазара на храни или
фуражи;
b) да се състои само от членове:
i) чиито индивидуални разходи за сертифициране представляват повече от
2% от оборота или стандартната продукция от биологично производство и
чийто годишен оборот на биологично производство не надвишава 25 000
EUR или чиято стандартна продукция от биологично производство не
надвишава 15 000 евро годишно; или
ii) които притежават максимално :
- 5 хектара, или
- 0,5 хектара, в случай на оранжерии, или
- 15 хектара, изключително в случай на постоянни пасища;

Член 36 Групи оператори
c) да бъдат установени в държава-членка или трета страна;
d) има правен статут;
e) да се състои само от членове, чиито производствени дейности се
извършват в географска близост един до друг;
f) да изгради обща маркетингова система за продуктите, произведени от
групата; и
g) да създаде система за вътрешен контрол, включваща документиран набор
от контролни дейности и процедури, в съответствие с които определено
лице или орган е отговорно да проверява спазването на настоящия
регламент от всеки член на групата.
2. Недостатъците в създаването или функционирането на системата за
вътрешен контрол, посочени в параграф 1, по-специално по отношение на
невъзможността да се открият или да се обърне внимание на неспазването
от страна на отделни членове на групата оператори, които засягат целостта
на биологичните продуктите или продуктите в преход води до оттегляне на
сертификата, посочен в член 35 за цялата група.

Член 38 Допълнителни правила за официалния контрол и
действията, които трябва да бъдат предприети от
компетентните органи
3) Във всеки случай всички оператори и групи оператори, с изключение на
тези, посочени в член 34, параграф 2 и член 35, параграф 8, подлежат на
проверка за съответствие най-малко веднъж годишно.
Проверката на съответствието включва физическа проверка на място, освен
когато операторите и групите оператори спазват следните условия:
а) предишните проверки на оператора или на съответната група от
оператори не са показали несъответствие, засягащо целостта на
биологичните продукти или на продуктите в преход в продължение на наймалко три последователни години; и
б) операторът или групите оператори са оценени въз основа на
елементите, посочени в параграф 2 и в член 9 от Регламент (ЕС) 2017/625,
като представляващи малка вероятност от несъответствие.
В този случай периодът между две физически проверки на място може да се
увеличи до 24 месеца.

Член 53 Дерогации, разрешения и докладване
1. Дерогациите за използване на биологичен растителен репродуктивен
материал и на животните, предвидени в приложение II, част I, точка 1.8.52 и
в Приложение II, част II, точки 1.3.4.3 и 1.3.4.4, с изключение на точка
1.3.4.4.2 от Част II от Приложение II, приключва 15 години след датата на
влизане в сила на този регламент
2. В срок от седем години след датата на влизане в сила на този регламент и
въз основа на заключенията за наличието на биологичен растителен
репродуктивен материал и на животни, представени в доклада, предвиден в
параграф 3, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в
съответствие с член 54, за изменение на настоящия регламент …..

Приложение II; Част I: Правила за растениевъдството
1.1 Биологичните култури, с изключение на тези, които са естествено се
отглеждат във вода, се отглеждат в жива почва или в жива земя, смесена или
наторена с материали и продукти, разрешени в биологично производство,
която има връзка с подпочвените слоеве и основната скала.
1.2 Забранява се хидропонното производството, което е метод за
отглеждане на растения, които не са естествено растящи във вода, с корени
потопени само в хранителен разтвор или в инертна среда, към която се
добавя разтвор на хранителни вещества.
1.3 Чрез дерогация от точка 1.1 се допуска производството на кълнове чрез
навлажняване на семена и получаване на цикория, включително чрез
потапяне в чиста вода.
1.4 Чрез дерогация от точка 1.1 се допускат следните практики:
а) отглеждане на растения за производство на декоративни растения и билки в
саксии, които се продават заедно със саксията на крайния потребител;
б) отглеждане на разсад в контейнери за по-нататъшно пресаждане

Приложение II; Част I: Правила за растениевъдството
1.5. Чрез дерогация от точка 1.1, отглежданите култури в демаркационни
легла се допускат само за площи, които са сертифицирани като биологични
преди 28 юни 2017 г. във Финландия, Швеция и Дания. Не се разрешава
разширяване на тези площи.
Тази дерогация приключва 10 години от датата на прилагане на настоящия
регламент.
Пет години след датата на прилагане на настоящия регламент Комисията
представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно
използването на демаркационни легла в биологичното земеделие. Този
доклад може да бъде придружен, ако е подходящо, от законодателно
предложение относно използването на демаркационни легла в
биологичното земеделие.

Приложение II; Част II: Правила за животновъдството
Добавени са правила за отглеждане на зайци и дивеч от вида на
еленовите
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