
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1378 НА КОМИСИЯТА 

от 19 август 2021 година

за определяне на някои правила относно сертификата, издаван на оператори, групи от оператори и 
износители от трети държави, участващи във вноса на биологични и произведени при преход към 
биологично производство продукти в Съюза, и за установяване на списък на признатите 
контролни и надзорни органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент 

и на Съвета 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1), и 
по-специално член 45, параграф 4 и член 46, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1) В съответствие с член 45, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) 2018/848 даден продукт може да бъде 
внесен от трета държава с цел да бъде пуснат на пазара на Съюза като биологичен продукт или като продукт, 
произведен при преход към биологично производство, ако операторите и групите от оператори, включително 
износителите в съответната трета държава, са били подложени на контрол от страна на контролните или надзорните 
органи, признати в съответствие с член 46 от посочения регламент, и са получили от тези органи сертификат, 
потвърждаващ, че спазват Регламент (ЕС) 2018/848.

(2) За да се приведе в действие член 45, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) 2018/848, следва да се уточни 
съдържанието на сертификата, посочен в тази разпоредба, както и техническите средства за издаването му.

(3) Освен това за целите на член 45, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) 2018/848 е целесъобразно в 
настоящия регламент да се установи списък на признатите контролни и надзорни органи, които са компетентни да 
извършват този контрол и да издават този сертификат в трети държави.

(4) В интерес на яснотата и правната сигурност настоящият регламент следва да се прилага от датата на прилагане на 
Регламент (ЕС) 2018/848.

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по биологично 
производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Сертификат за оператори, групи от оператори и износители от трети държави

Контролните и надзорните органи, признати в съответствие с член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848, предоставят 
на операторите, групите от оператори и износителите от трети държави, които са били обект на проверките, посочени в 
член 45, параграф 1, буква б), подточка i) от посочения регламент, сертификат, потвърждаващ, че тези оператори, групи от 
оператори и износители спазват Регламент (ЕС) 2018/848 („сертификата“).

(1) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1.
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Сертификатът:

а) се издава в електронна форма в съответствие с образеца, установен в приложение I към настоящия регламент, и чрез 
използване на електронната експертна система за контрол на търговията (TRACES), посочена в член 2, точка 36 от 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията (2);

б) позволява идентифицирането на:

i) оператора, групата от оператори или износителя, обхванати от сертификата, включително списъка на членовете на 
група от оператори;

ii) категорията продукти, обхванати от сертификата, класифицирани по начина, предвиден в член 35, параграф 7 от 
Регламент (ЕС) 2018/848; както и

iii) периода на валидност;

в) удостоверява, че дейността на оператора, групата от оператори или износителя е в съответствие с Регламент (ЕС) 
2018/848; както и

г) се актуализира при настъпване на промени по отношение на включените в него данни.

Член 2

Списък на признатите контролни и надзорни органи

1. Списъкът на контролните и надзорните органи, признати в съответствие с член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
2018/848, се съдържа в приложение II към настоящия регламент. Списъкът съдържа следната информация за всеки 
признат контролен или надзорен орган:

а) наименованието и кодовия номер на надзорния или контролния орган;

б) категориите продукти, посочени в член 35, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/848, за всяка трета държава;

в) третите държави, от които произхождат категориите продукти, при условие че тези трети държави не са били вече 
обхванати по отношение на засегнатата категория продукти или засегнатия продукт от споразумение за търговия с 
биологични продукти в съответствие с член 47 от Регламент (ЕС) 2018/848 или чрез признаване на еквивалентността в 
съответствие с член 48 от посочения регламент;

г) продължителността на признаването; както и

д) изключенията от признаването, когато е целесъобразно.

2. Подробна информация относно пощенския адрес, адреса на уебсайта и електронната поща на контролния или 
надзорния орган, както и наименованието на акредитиращия орган, предоставящ акредитацията в съответствие с член 46, 
параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/848, са публично достъпни чрез уебсайта на Комисията за биологично 
земеделие.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Той се прилага от 1 януари 2022 година.

(2) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 г. за определяне на правила за функционирането на 
системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти („Регламент за IМSOC“) (ОВ L 261, 
14.10.2019 г., стр. 37).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки.

Съставено в Брюксел на 19 август 2021 година.

За Комисията
Председател

Ursula VON DER LEYEN
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ ЗА ОПЕРАТОРИ, ГРУПИ ОТ ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ЗА ПРОДУКТИ, 
КОИТО СЕ ВНАСЯТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТ ИЛИ КАТО ПРОДУКТИ, 

ПРОИЗВЕДЕНИ ПРИ ПРЕХОД КЪМ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Част I: Задължителни елементи

1. Номер на документа 2. (изберете подходящото)
• Оператор
• Група от оператори — вж. точка 10
• Износител

3. Име и адрес на оператора, групата от оператори или износителя: 4. Име, адрес и кодов номер на контролния 
или надзорния орган на оператора, групата 
от оператори или износителя:

5. Дейност(и) на оператора, групата от оператори или износителя (изберете подходящото)

• Производство

• Подготовка

• Дистрибуция

• Съхранение

• Внос

• Износ

6. Категория или категории продукти съгласно член 35, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент 
и на Съвета (1) и производствени методи (изберете според случая):

а) непреработени растения и растителни продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен материал
Метод на производство:

☐ биологично производство, с изключение на преходния период
☐ производство през преходния период
☐ биологично производство с небиологично производство

б) домашни животни и непреработени животински продукти
Метод на производство:

☐ биологично производство, с изключение на преходния период
☐ производство през преходния период
☐ биологично производство с небиологично производство

в) водорасли и непреработени продукти от аквакултури
Метод на производство:

☐ биологично производство, с изключение на преходния период
☐ производство през преходния период
☐ биологично производство с небиологично производство

(1) Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1).
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г) преработени селскостопански продукти, включително продукти от аквакултури, предназначени за употреба като храна
Метод на производство:

☐ производство на биологични продукти
☐ производство на продукти при преход към биологично производство
☐ биологично производство с небиологично производство

д) фуражи
Метод на производство:

☐ производство на биологични продукти
☐ производство на продукти при преход към биологично производство
☐ биологично производство с небиологично производство

е) вина
Метод на производство:

☐ производство на биологични продукти
☐ производство на продукти при преход към биологично производство
☐ биологично производство с небиологично производство

ж) други продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2018/848 или необхванати от предходните категории
Метод на производство:

☐ производство на биологични продукти
☐ производство на продукти при преход към биологично производство
☐ биологично производство с небиологично производство

7. Указател на продуктите:

Наименование на продукта и/или код по Комбинираната номенклатура (КН), както е посочено в 
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета за продукти (2), попадащи в обхвата на Регламент (ЕС)  
2018/848

☐ биологични
☐ произведени 

при преход към 
биологично 
производство

Настоящият документ е издаден в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 на Комисията (3) с цел да 
удостовери, че операторът, групата от оператори или износителят (изберете подходящото) спазва Регламент (ЕС) 2018/848.

8. Дата, място
Име и подпис от името на издаващия контролен или 
надзорен орган:

9. Удостоверение, валидно от ............. [попълнете дата] г. до ........... 
[попълнете дата] г.

10. Списък на членовете на групата от оператори съгласно определението в член 36 от Регламент (ЕС) 2018/848

Име на члена Адрес или друга форма на идентификация на члена на групата

(2) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа 
тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(3) Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 на Комисията от 19 август 2021 г. за определяне на някои правила относно сертификата, 
издаван на оператори, групи от оператори и износители от трети държави, участващи във вноса на биологични продукти в Съюза, и за 
установяване на списък на признатите контролни и надзорни органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 297, 20.8.2021 г., стр. 24).
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Част II: Специфични незадължителни елементи

Да се попълнят един или повече елементи, ако има решение за това от страна на контролния или надзорния орган, 
издаващ сертификата на оператора, групата от оператори или износителя в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 
2021/1378.

1. Количество на продуктите

Наименование на продукта и/или код по КН, 
както е посочено в Регламент (ЕИО)  
№ 2658/87 на Съвета за продукти, 
попадащи в обхвата на Регламент (ЕС)  
2018/848.

☐ биологични
☐ произведени при преход към 
биологично производство

Прогнозна оценка на количеството в 
килограми, литри или, когато е приложимо, 
в брой единици.

2. Информация за земята

Наименование на продукта

☐ биологични
☐ произведени при преход към 
биологично производство
☐ небиологични

Площ в хектари

3. Списък на помещенията или единиците, където операторът или групата от оператори осъществява дейността

Адрес или геолокация Описание на дейността или дейностите, посочени в част I, точка 
5

4. Информация за дейността или дейностите, извършвани от оператора или групата от оператори, и дали дейността или 
дейностите се извършват за собствена сметка или като подизпълнител, извършващ дейността или дейностите за друг 
оператор, като подизпълнителят продължава да носи отговорност за извършваната дейност или дейности.

Описание на дейността или дейностите, посочени в част I, 
точка 5

☐ Извършване на дейност/дейности за собствена сметка
☐ Извършване на дейност/дейности като подизпълнител за друг 

оператор, като подизпълнителят продължава да носи 
отговорност за извършената дейност или дейности
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5. Информация за дейността или дейностите, извършвани от третата страна, на която е възложено подизпълнението

Описание на дейността или дейностите, посочени в част I, точка 
5

☐ Отговорността продължава да се носи от оператора или 
групата от оператори
☐ Отговорността се носи от третата страна, на която е възложено 
подизпълнението

6. Списък на подизпълнителите, осъществяващи дейност или дейности за сметка на оператора или групата от оператори, 
за които дейности операторът или групата от оператори продължава да носи отговорност по отношение на 
биологичното производство и за които тази отговорност не е прехвърлена на подизпълнителя

Име и адрес Описание на дейността или дейностите, посочени в част I, точка 
5

7. Информация за акредитацията на надзорния орган в съответствие с член 46, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 
2018/848

а) име на органа по акредитация;

б) хипервръзка към сертификата за акредитация.

8. Друга информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Списък на контролните и надзорните органи, признати в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС)  
2018/848 

За целите на настоящото приложение продуктовите категории се обозначават със следните кодове:

A: непреработени растения и растителни продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен 
материал;

Б: домашни животни и непреработени животновъдни продукти;

В: водорасли и непреработени продукти от аквакултури;

Г: преработени селскостопански продукти, включително аквакултурни продукти, предназначени за ядене;

Д: фуражи;

Е: вино;

Ж: други продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2018/848 или необхванати от предходните 
категории.

Информация относно пощенския адрес, адреса на уебсайта и електронната поща на контролния или надзорния орган, както 
и името на акредитиращия орган могат да бъдат намерени на уебсайта на Комисията за биологично земеделие.

Наименование на контролния или надзорния орган:

1) Кодови номера, трети държави и съответни продуктови категории:

Кодов номер Трета 
държава Категория продукти

XX-BIO-XXX A Б В Г Д Е Ж

2) Продължителност на признаването:

3) Изключения:
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