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Кратка информация за сертификация на едноклетъчни 
водорасли 
 
 

1. Въведение 

Що се отнася до биологичната систематика, едноклетъчните водорасли 
попадат в напълно различни групи. Докато род „Spirulina” се класифицират като 
бактерии, род “Chlorella” може да бъде определен като „истинско водорасло“ и 
поради тази причина е тясно свързано със сухоземните растения. Въпреки 
това, нито NOP, нито Регламент (ЕС) 834/2007 са достатъчно последователни 
относно биологичната систематика. Що се отнася до сертификацията: 

а) съгласно NOP CERES счита, че едноклетъчните водорасли попадат в 

обхвата на „растениевъдството“; 

б) По отношение на Регламент (ЕС) 834/07 Европейската Комисия реши, че да 

отнесе едноклетъчните водорасли към същата глава и със същите изисквания, 
както водораслите. Правилата за биологични водорасли и едноклетъчни 
водорасли са установени с текстове от чл. 6а до чл. 6е на Регламент (ЕС) 
889/08. 

2. Правила относно Управление на околната среда, Добив и 
Преработка 

В нашия документ 4.1.14 сме обобщили съответните правила съгласно 
Регламент (ЕС) 889/08, NOP и конкретната политика на CERES. Тази политика 
е част от „еквивалентен стандарт за биологична сертификация в трети страни“ 
на CERES. 

3. Внос в Европейския съюз, Правила за транспорт 

До скоро едноклетъчните водорасли не попадаха в обхвата на Регламент (ЕС) 
834/07. И до сега CERES ги причисляваше към „растениевъдство“, като тази 
интерпретация беше подкрепена от много компетентни органи в ЕС. Съгласно 
последните промени едноклетъчните водорасли следва да се отнасят към 
„аквакултури“. CERES внесе искане пред Европейската Комисия да бъде 
одобрен като контролен орган за аквакултури. Докато получим одобрение на 
нашето искане и предвид получения едногодишен преходен период, считаме, 
че вносът на биологични продукти от едноклетъчни водорасли като част от 
„растениевъдството“ може да бъде осъществяван. Въпреки това, трябва да се 
има предвид, че не можем да гарантираме, че всички национални компетентни 
органи в страните-членки на ЕС ще приемат тази интерпретация. 
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