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На 12 февруари 2013 г. Европейският икономически и социален комитет, в съответствие с 
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, реши да изготви становище по собствена 
инициатива относно 
 

„Интегрираното производство в Европейския съюз“. 
 
Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
12 февруари 2014 г. 
 
На 496-ата си пленарна сесия, проведена на 26 и 27 февруари 2014 г. (заседание от 
26 февруари), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 143 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Интегрираното производство е конкретен пример за това как селскостопанската 

дейност се осъществява при зачитане на всички икономически, екологични и социални 
аспекти на устойчивото развитие. ЕИСК би желал да се насърчават моделите за 
производство на храни, които отдават приоритет на рационалното използване на 
природните ресурси и спазването на високи екологични стандарти. 

 
1.2 ЕИСК отстоява позицията, че селскостопанската дейност следва да се стреми към 

постигане на баланс между опазването на околната среда, икономическата ефективност 
и социалните искания. Устойчивото селско стопанство е основно изискване на 
гражданското общество, което може да бъде постигнато с помощта на различни модели 
на производство. Интегрираното производство е показателно за интереса на 
селскостопанските производители към по-доброто прилагане на стандартите за 
устойчиво производство. 

 
1.3 При изпълнението на новата обща селскостопанска политика на национално равнище 

държавите членки трябва да гарантират предоставянето на нови стимули за 
интегрираното производство посредством плановете за развитие на селските райони, 
както и да улесняват неговото интегриране в новите системи за съответствие, които ще 
бъдат утвърдени с оглед на т.нар. „плащания за екологизиране“. 

 
1.4 ЕИСК приканва Европейската комисия да извърши задълбочен анализ на състоянието 

на интегрираното производство в отделните държави членки на ЕС. Разнообразието от 
законодателни актове, разработването на частни схеми за сертифициране и различията 
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между държавите, а дори и регионите, не благоприятстват развитието на този модел на 
производство. Изготвянето от Комисията на съобщение относно интегрираното 
производство би могло да предложи на равнището на ЕС нови аспекти, които да бъдат 
взети предвид по отношение на обхвата на интегрираното производство в Европа. 

 
1.5 За да се внесе последователност и известна хармонизация в тази система, би било 

целесъобразно да се постави начало на европейски дебат относно възможността за 
установяване на минимални стандарти на равнище ЕС. Тези насоки на ЕС биха 
допринесли за по-ефективното разпространение на модела на интегрираното 
производство сред селскостопанските производители и потребителите и би следвало да 
се опират на инструментите на европейската политика за насърчаване, която в момента 
е в процес на преразглеждане. 

 
1.6 ЕИСК констатира липсата на информация за потребителите и необходимостта от 

по-добро разбиране на реалната ситуация в земеделските стопанства. Множеството 
знаци за качество водят до объркване у крайния потребител, поради което трябва да се 
полагат повече усилия за приближаване на селскостопанските продукти, отговарящи на 
високи икономически, социални и екологични стандарти, до гражданите. 

 
1.7 За да се развие интегрираното производство е необходимо да се положат допълнителни 

усилия в областта на научните изследвания, техническото образование, насърчаването 
на колективните инициативи и, разбира се, комуникацията, насочена към 
потребителите и селскостопанския сектор, които не осъзнават потенциалните ползи от 
модел на производство, който оптимизира използването на природните ресурси по 
професионален начин и в съответствие с изискванията за опазване на околната среда. 

 
1.8 ЕИСК се застъпва за това системата на интегрирано производство в Европа да има 

доброволен характер. Дори ако много елементи на интегрираното производство станат 
задължителни, единствено една доброволна система ще може да повиши 
осведомеността на селскостопанските производители по отношение на околната среда 
и икономическата ефективност на техните стопанства. 

 
2. Въведение 
 
2.1 В предходни свои становища ЕИСК е разгледал някои от основните предизвикателства 

пред европейското общество по отношение на производството на хранителни 
продукти: продоволствената сигурност, научните изследвания и иновациите в областта 
на селското стопанство, изменението на климата, намаляването на природните ресурси 
или опазването на биологичното разнообразие. В този смисъл е целесъобразно да се 
направи анализ на един модел на производство, който отговаря на очакванията на 
селскостопанските производители и потребителите — интегрираното производство. 
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2.2 Съвременното селско стопанство предлага нови възможности и технологични новости, 
които могат да подобрят приноса му за опазване на околната среда, като същевременно 
са от полза за селскостопанските производители, подобрявайки управлението и 
рентабилността на техните стопанства. Пред селското стопанство стои огромното 
предизвикателство да осигурява продоволствено обезпечаване за световно население, 
което през 2050 г. ще се е увеличило до над 9 милиарда души. 

 
2.3 Земеделието е сложна и свързана с трудности дейност, изискваща земеделските 

производители да имат по-добра подготовка, технически знания и познания в областта 
на околната среда, които могат да допринесат за опазването на околната среда, 
прозрачността на производството и безопасността на храните. Селското стопанство е 
стратегически сектор, който изисква последователно и координирано развитие на 
икономическите, социалните и екологичните потребности. 

 
2.4 Земеделските и горските площи заемат 80% от територията на ЕС. Когато земеделските 

производители експлоатират природните ресурси, те поемат отговорност за тяхното 
опазване и устойчиво използване. Тъкмо на тази споделена между земеделските 
производители и потребителите цел служат иновациите и научните изследвания, с 
помощта на които се разработват нови техники за интегрирано производство, 
позволяващи по-рационално използване на ресурсите. 

 
2.5 Моделът на интегрирано производство представлява модел на устойчиво земеделие, 

който следва да подобри рентабилността на земеделската дейност при зачитане на 
високи социални и екологични показатели. Във всеки случай той следва да служи като 
инструмент, който по образователен начин допринася за това потребителите да бъдат 
запознати с една нова връзка между околната среда и производството на храни. 
Разпространението следва да подпомага и признава този модел на производство. 
От ключово значение е да има търговски интерес, който да придаде стойност на 
интегрираното производство, 

 
2.6 В много случаи ефикасността на системата се подкопава от сложни процеси на 

сертифициране, които в някои държави са изключително обременителни. 
 
3. Понятието за интегрирано производство 
 
3.1 Международната организация за биологичен и интегриран контрол на вредни животни 

и растения (IOBC) определя интегрираното производство като „селскостопанска 
система за производство на храни, която оптимизира използването на ресурсите и 
естествените механизми за регулиране, гарантирайки жизнеспособност и устойчивост 
на селското стопанство в дългосрочен план. В рамките на тази система биологичните 
методи, техниките за отглеждане и химичните процеси се подбират старателно, като се 
търси баланс между опазването на околната среда, икономическата ефективност и 
социалните изисквания“. 
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3.2 По същество става дума за доброволен модел, основан върху практическото и 

непрекъснато прилагане (посредством трансфер на знания и опит между техническите 
служби, земеделските производители и самите стопанства) на техническите и 
новаторските инструменти, които, използвани ефективно, позволяват да се постигнат 
желаните от съвременното общество стандарти за качество, сигурност и 
екологосъобразност. 

 
3.3 Понятието „интегрирано производство“ често се използва като синоним на 

„интегрирано земеделие“ и в много държави двата термина се използват като 
взаимозаменяеми. Въпреки това, макар и паралелни системи с много общи елементи, те 
представляват отделни реалности и два различни модела, между които земеделските 
производители могат да избират. Визията на интегрираното производство е насочена 
към отделните сектори с различна правна уредба в зависимост от продуктите, а 
интегрираното земеделие разглежда цялостното управление на дадено стопанство. 

 
3.4 Интегрираното производство обхваща екологични, етични и социални аспекти на 

селскостопанското производство, както и аспекти, свързани с качеството и 
безопасността на храните. Понастоящем то се счита за един от най-високите 
международни стандарти за производство на храни. Целият набор от насоки за 
интегрирано производство и свързаните с това инструменти са доказали своята 
полезност и служат като източник на вдъхновение за организациите на земеделските 
производители, които се стремят да произвеждат качествени хранителни продукти, 
отговарящи на високи екологични и социални стандарти. 

 
3.5 Освен посочените цели, интегрираното производство насърчава и структурното 

укрепване на селскостопанския сектор посредством създаването на технически служби 
за квалифицирани съвети, отговорни за планиране на дейностите по отглеждането, 
които земеделските производители следва да извършват в рамките на своите 
стопанства в съответствие с установената в регламентите за интегрираното 
производство методология. Става дума за непрекъснатото и практическо приложение 
на общи понятия като например иновации и технологии. 

 
3.6 Интегрираното производство съчетава традиционните методи и модерните технологии. 

Въвеждат се нови знания и техники, резултат от постоянно и динамично 
преразглеждане и оценяване. Като пример може да се посочи прецизното земеделие, 
което с помощта на най-съвременните навигационни технологии (GPS) спестява 
средства на земеделските производители и намалява замърсяването чрез намалената 
употреба на торове и пестициди. Правят се предварителни анализи на състоянието на 
почвата, климата, водата, хранителните вещества и др., преди земеделските 
производители да решат кога, как и къде да произвеждат. 
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3.7 Интегрираното производство благоприятства бързия трансфер на знания между 
земеделските производители, техническите консултанти и публичните администрации, 
като свежда до минимум въздействието на определени рискове, свързани с 
управлението на стопанството. 

 
3.8 Този модел на производство предлага на потребителите по-високо качество и 

безопасност на храните, като им вдъхва доверие в продуктите, които купуват и 
консумират; въпросът се състои в това да се оптимизира съхраняването на флората и 
фауната посредством по-щадящи методи, като се опазва биологичното разнообразие 
чрез адекватно управление на природните ресурси. 

 
3.9 В случая на земеделските производители тази система може да генерира по-ниски 

производствени разходи и по-добра и по-съвременна организация на управлението на 
стопанствата. По този начин може да се постигне по-голяма икономическа ефективност 
посредством придаване на по-голяма стойност на продуктите, по-добро качество на 
живота в селските райони и необходимото задържане на население в тях. 

 
3.10 Интегрираното производство без съмнение е основен елемент от прилагането на 

понятието за устойчиво земеделие и може да служи като отправна точка за това в каква 
посока следва да се развива модела на земеделие в ЕС. 

 
4. Интегрираното производство в ЕС 
 
4.1 Понастоящем, за разлика от режима на екологичните продукти или на справедливата 

търговия, не съществува европейска правна рамка относно интегрираното 
производство, нито основни насоки на ЕС, които да служат като ориентир за този 
доброволен по същността си модел на производство. 

 
4.2 Въпреки това през последните години се появиха множество публични инициативи в 

областта на интегрираното производство: в някои случаи с разработването на 
национални или регионални правни рамки (Португалия, Франция, Обединеното 
кралство, Белгия или Испания), а в други — подети по частна инициатива и 
контролирани от големите дистрибутори 1 . Тази нееднородна ситуация доведе до 
изкривяване на определението, целите и развитието на интегрираното производство. 

 
4.3 В резултат на всичко това през 2001 г. беше създадена т.нар. „Европейска инициатива 

за устойчиво развитие на земеделието“ (EISA) с цел да се насърчават и отстояват някои 
последователни принципи в областта на интегрираното производство в ЕС. Една от 
първите задачи на тази организация беше изготвянето на Европейски кодекс на 

                                                      
1 

 EUREP-GAP, QS, QSGAP, BRC, Nature’s choice и др. 
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интегрираното производство2, който беше използван от ФАО при определянето на 
устойчивите практики в областта на земеделието. През 2002 г. Асамблеята на 
европейските региони производители на плодове и зеленчуци (AREFLH) изрази своята 
подкрепа за европейско регламентиране и през април 2013 г. публикува ръководство на 
европейските практики в областта на интегрираното производство3. 

 
4.4 Както и при останалите модели на производство, за да могат продуктите, произведени 

от системата на интегрираното производство, да разполагат със знак за гаранция, 
се извършва контрол и сертифициране от страна на акредитирани сертифициращи 
органи. Знакът за гаранция може да се използва при онези продукти, които отговарят на 
общите изисквания и специфичните технически норми за всяка култура. В някои 
случаи (Дания, Нидерландия) сертифицирането не се извършва по отношение на 
конкретен продукт, а за цялото стопанство, което следва този модел на производство. 
Понастоящем съществуват успоредно национални и регионални знаци за качество. 

 
5. Основни въпроси във връзка с интегрираното производство 
 

Понастоящем възникват различни съмнения, въпроси и несигурност относно ролята на 
този модел на производство в европейското селско стопанство. Според ЕИСК е 
необходимо да бъдат изяснени някои от най-противоречивите аспекти, които поради 
незнание или подаване на тенденциозна информация могат да доведат до по-нататъшно 
объркване в обществото като цяло. 

 
5.1 Връзката между конвенционалното и интегрираното земеделие 
 
5.1.1 Моделите за конвенционално, интегрирано и биологично производство са легитимни, 

имат и сходства, и различия, и при всички положения представляват достойни за 
уважение варианти за производство на храни. 

 
5.1.2 Конвенционалното земеделие обхваща някои от практиките и техниките, които се 

използват при интегрираното производство. В действителност задължителният 
характер на интегрираната борба с вредителите, който налага Директивата относно 
устойчивата употреба на пестициди от 2014 г.4, е още един елемент на сходство между 
двата модела на производство. Интегрираното производство бележи посоката, в която 
постепенно се ориентира конвенционалното земеделие. Това е положително 
въздействие, което трябва да бъде съхранено. 

 
                                                      
2 

 A Common Codex of Integrated Farming (Общ кодекс на интегрираното земеделие). През 2006 г. EISA публикува, а през 
2012 г. актуализира своя европейски механизъм за разумно земеделие. 

3 
 www.areflh.org. 

4 
 Директива 2009/128 за установяване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на 

пестициди. 
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5.1.3 Въпреки това интегрираното производство във всички случаи носи важна добавена 
стойност, която произтича от доброволното решение на земеделските производители да 
изберат модел, включващ строго сертифициране въз основа на стриктен контрол, 
изискващ консултации с висококвалифицирани специалисти, персонализирано 
обучение, енергийна ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък, използване 
на технологични системи за управление на напояването, торенето, подрязването, 
поддържането на почвата и др. 

 
5.1.4 Понастоящем много земеделски производители пристъпват към интегрираното 

производство с цел да оптимизират производствения капацитет на стопанството си, 
като същевременно повишат плодородието на почвите, премахнат или намалят 
остатъците от пестициди и подобрят здравето на културите5. 

 
5.1.5 Конвенционалното и биологичното земеделие се регулират на европейско равнище, 

включително със знак за качество на биологичното земеделие. От друга страна, 
конвенционалното земеделие се осъществява изключително на национално или 
регионално равнище, в условия на голяма разнородност и на нарастващ нормативен 
хаос. 

 
5.1.6 Нарастващата важност на интегрираното земеделие обуславя полагането на повече 

усилия за ефективно запознаване на европейските граждани с този производствен 
модел. 

 
5.2 Ролята на ЕС в развитието на интегрираното производство 
 
5.2.1 ЕС би трябвало да направи задълбочен анализ на интегрираното производство в 

Европа, който да позволи да се добие представа за текущото му състояние и 
потенциалното му развитие. В рамките на механизмите, с които разполага ЕС, особено 
целесъобразно би било Комисията да изготви съобщение, в което да бъдат разгледани 
предизвикателствата, свързани с този модел, както и ролята на ЕС в тази област. 

 
5.2.2 Разнородната национална и регионална правна уредба на интегрираното производство 

повдига въпроса дали би следвало да се пристъпи към някаква форма на хармонизиране 
на съществуващото законодателство на равнището на ЕС. Понастоящем ЕС насочва 
подкрепата си за интегрираното производство посредством плановете за развитие на 
селските райони и оперативните програми на Общата организация на пазарите (ООП), 
като например тази за плодове и зеленчуци. Новата обща селскостопанска политика ще 
бъде разработена с оглед на критерия за устойчивост; ето защо изглежда логично 
интегрираното производство да даде положителен принос за практическото 

                                                      
5 

 Съгласно предвиденото в плановете за развитие на селските райони в Испания, по-голямата част от бенефициерите са 
земеделски производители със стопанства с площ под 10 хектара, разположени основно в райони със специфични 
неблагоприятни условия. 
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координиране на новите плащания за екологизиране посредством делегирани актове. 
Новото Европейско партньорство за иновации също може да предостави нови 
възможности за този модел на производство6. 

 
5.2.3 В миналото бяха водени подобни дебати относно целесъобразността от нормативно 

регулиране на системите на екологичното земеделие и на справедливата търговия. 
Паралелно съществуват много регионални или национални отличителни знаци за 
качество за обозначаване на интегрираното производство, поради което се води открит 
дебат относно това дали е уместно да се създаде ново лого на равнище ЕС или да се 
опростят съществуващите такива. Преди това ЕС трябва да подобри насочената към 
потребителите комуникация във връзка със съществуващите знаци, предназначени да 
изтъкват значението на качеството или произхода на продуктите. 

 
5.2.4 Секторът на интегрираното производство е разнообразен и нееднороден, 

но единодушно изисква изготвянето на минимални насоки на равнището на ЕС в тази 
област, които да внесат последователност и да повишат осведомеността. 

 
5.3 В търсене на по-добра комуникация между потребителите и земеделските 

производители 
 
5.3.1 Понастоящем интегрираното производство бележи възход, тъй като все повече 

земеделски производители осъзнават, че трябва да постигат икономическа 
ефективност, като същевременно увеличават приноса на селското стопанство за 
опазването на околната среда и на природните ресурси. Въпреки нарастващия интерес 
от страна на земеделския сектор обществото не познава значението и потенциалния 
принос на интегрираното производство за изграждането на един модел на устойчиво 
земеделие. 

 
5.3.2 ЕИСК констатира недостатъци по отношение на разпространението на този модел на 

производство и призовава за засилване на обучението на земеделските производители и 
предоставяне на стимули на производителите да развиват общи инициативи за опазване 
на околната среда. Земеделските производители трябва да предлагат на потребителите 
максимална прозрачност относно своите форми на производство и да положат усилия 
да покажат по какъв начин иновациите могат да бъдат поставени в услуга на 
устойчивото земеделие. В много държави от ЕС се осъществяват инициативи, които 
имат за цел да приближат потребителите до реалната ситуация в едно земеделско 
стопанство, като повишават техните знания относно тази дейност от основно значение, 
каквато е производството на храни. 

 

                                                      
6

 http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm. 
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5.4 Към нов стандарт на производство? 
 
5.4.1 Интегрираната борба с вредителите е елемент от интегрираното производство, 

който ще стане задължителен от 2014 г., както е посочено в член 14 от 
Директива 2009/128 относно устойчивата употреба на пестициди. Този задължителен 
характер за всички земеделски производители представлява много важна стъпка към 
развитието на интегрираното производство в ЕС и предполага създаването на нов 
стандарт на европейско производство в областта на борбата с вредителите. 

 
5.4.2 Макар и някои традиционни елементи на интегрираното производство постепенно да се 

превръщат в задължителни елементи в практиките на земеделските производители, 
това не трябва да променя доброволния характер на системата на интегрираното 
производство с цел да се улесни включването на земеделските производители в 
зависимост от техните икономически, екологични и географски обстоятелства. 
Решението на земеделските производители да се преориентират към интегрираното 
производство е свързано с важни промени в начина на управление на стопанствата и 
най-вече с големи инвестиции в технически консултации, обучения, контрол, 
специфични материали и продукти. 
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