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Одиторите на ЕС проверяват системата за 
контрол на биологични храни 
Европейската сметна палата (ECП) провежда одит на проверките на биологичните храни в ЕС. 
Одиторите ще проверят системата за контрол върху производството, преработката, 
разпространението и вноса на биологични продукти. Те ще направят оценка на това дали сега 
потребителите могат да имат по-голямо доверие, че продуктите наистина са биологични, 
отколкото по време на последния одит на ЕСП в този сектор през 2012 г. Одиторите са публикували 
и Информационен документ относно системата за контрол на биологични храни в ЕС, насочен към 
интересуващите се от тази тема.  

Биологичното производство е метод на производство на храни и други продукти, който е съобразен 
с жизнените цикли на природата. Биологичният характер на продуктите се проверява въз основа на 
система за сертификация, регламентирана в законодателството на ЕС и контролирана от 
Европейската комисия. Системата се прилага от държавите членки, а проверките се извършват както 
от публични, така и от частни лица.  

Търговията на дребно на биологичния пазар на ЕС се е увеличила с 54 % в периода 2010—2015 г. 
През същия период общата площ за биологично земеделие в ЕС е нараснала с 21 %. Вносът на 
биологични продукти е нараснал с 32 % в периода 2012—2015 г. Въпреки че цената на биологичните 
продукти е по-висока от тази на конвенционално произведените продукти, пазарът не може изцяло 
да задоволи търсенето, а допълнителната цена, която потребителите са готови да платят, може да 
насърчи измамите с продажби на биологични продукти.  

„Секторът на биологични храни е изправен пред трудността да увеличи устойчиво 
предлагането и търсенето, като в същото време запази доверието на потребителите“, заяви 
Николаос Милионис, членът на Европейската сметна палата, който е докладчик за този одит. 

Съгласно условията на Общата селскостопанска политика сертифицираните биологични 
производители получават плащане за „екологизиране“. Производителите на биологични продукти 
могат да получават също подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони както за преход към практики на биологично земеделие, така и за поддържане на 
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съществуващи такива. Общият размер на подпомагането за плащания към стопанствата 
с биологично земеделие за периода 2014—2020 г. възлиза на 6,5 млрд. евро. 

Очаква се одитният доклад по тази тема да бъде публикуван в началото на 2019 г. Той ще бъде част 
от поредица доклади на ЕСП относно различни аспекти на веригата за доставки на храни, между 
които разхищението на храни (публикуван доклад през януари 2017 г.), хуманното отношение към 
животните и безопасността на храните (извършвани понастоящем одити). 

 

Бележки към редакторите 

Регламент (ЕС) 834/2007 осигурява основата за устойчиво развитие на биологичното производство, 
като същевременно осигурява ефективно функциониране на вътрешния пазар, гарантира лоялната 
конкуренция, осигурява доверието у потребителите и защитава техните интереси. Земеделските 
стопани и другите оператори да могат да получават финансови средства от ЕС за биологично 
производство на храни по стълб 1 и стълб 2 на Общата селскостопанска политика. 

Последният доклад на одиторите на ЕС по тази тема е Специален доклад № 9/2012 г. „Одит на 
системата за контрол върху производството, обработката, разпространението и вноса на 
биологични продукти“. 
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