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БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Целите на европейската политиката за безопасност на храните са две: да защитава
здравето на хората и интересите на потребителите и да насърчава гладкото
функциониране на вътрешния европейски пазар. В резултат на това Европейският
съюз гарантира установяването и спазването на стандарти за контрол в областта на
хигиената на фуражите и храните, здравето на животните, здравето на растенията и
предотвратяване на замърсяването на храните от външни вещества. Съюзът също така
регулира етикетирането на хранителните и фуражните продукти.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 43, член 114, член 168, параграф 4 и член 169 от ДФЕС.

ОБЩ КОНТЕКСТ

В резултат на поредица от кризи, свързани с храните за хора и фуражите за животни
(например появата на СЕГ и уплахата от диоксините) политиката за безопасност на
храните на ЕС претърпя дълбока реформа в началото на 2000-те години. Бе дефиниран
подходът „от фермата до трапезата“, гарантиращ високо равнище на безопасност на
всички етапи от процеса на производство и дистрибуция за всички хранителни продукти,
пуснати на пазара в ЕС, независимо дали са произведени в рамките на ЕС или внесени
от трети страни. Това законодателство съставлява комплексна и интегрирана система от
правила, обхващащи всички брънки в хранителната верига.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Общо законодателство
Общите принципи на настоящите закони за храните влязоха в сила през 2002 г.
с Регламент № 178/2002). Този рамков регламент създаде също така Европейския орган
за безопасност на храните (ЕОБХ), натоварен с оценяване и информиране за всички
рискове, свързани с хранителната верига. Регламентът взема под внимание „принципа
на предохранителните мерки“ (5.4.1), определя подход за оценка на риска, и установява
общите разпоредби за налагане на възможността за проследяването на храни и фуражи.
Той също така установява Системата за бързо предупреждение в сферата на храните и
фуражите (RASFF), която позволява на държавите членки и Комисията бързо да обменят
информация и да съгласуват реакциите си при заплахи за здравето, произлизащи от храни
или фуражи.
Б. Хигиена на храните
През април 2004 г., в рамките на подхода „от фермата до трапезата“ бе приета нова
законодателна рамка, известна като Пакет за хигиената (Регламент (ЕО) № 852/2004
относно хигиената на храните, Регламент (ЕО) № 853/2004 относно определяне на

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.4.1.pdf
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специфични хигиенни правила за храните от животински произход и Регламент (ЕО)
№ 854/2004 за създаване на рамка на Общността за официален контрол върху продуктите
от животински произход, предназначени за консумация от човека, който също така
определя специфични правила за прясно месо, двучерупчести мекотели, мляко и
млечни продукти). Пакетът за хигиената на храните поставя отговорността пряко
върху различните участници в хранителната верига посредством саморегулиращата се
система HACCP („анализ на риска и контрол на критичните точки“), контролирана чрез
официални проверки, които трябва да се провеждат от компетентните органи, както е
предвидено в Регламент № 854/2004, изменен с Регламент № 882/2004.
В. Замърсяване на храната
1. Безопасна храна
Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета беше приет, за да се гарантира, че не може да
се търгува с храни, съдържащи неприемливо количество замърсители. Ограниченията,
които понастоящем се прилагат за най-важните замърсители, са установени в Регламент
(ЕО) № 1881/2006 на Комисията, който определя максимално допустимите количества на
някои замърсители в храните (например нитрати, микотоксини, тежки метали и диоксини)
и изисква периодичното им преразглеждане.
2. Максимално допустима граница на остатъчни вещества
Остатъци в храните могат да произхождат от пестициди или ветеринарни медицински
лечения и използваните биоцидни продукти. Остатъците от пестициди са регламентирани
от Регламент № 396/2005, който, като заменя предишните законодателни актове, определя
правила за всички селскостопански продукти. Максимално допустимите граници на
остатъчни вещества и регулираните вещества се актуализират периодично от специфични
регламенти на Комисията. Що се отнася до остатъчни вещества в животните, разрешените
вещества и съответните максимално допустими стойности на остатъчните количества са
посочени в Регламент 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната
класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните
количества в храните от животински произход.
3. Замърсяване, причинено от материалите в контакт с храни
Правилата относно материалите, влизащи в контакт с храните са изложени в Регламент
(ЕО) № 1935/2004. Този рамков регламент излага общите изисквания за всички съответни
материали и продукти; за 17-те материали и продукти, предназначени за контакт с
храни (МПКХ), изброени в приложение І към него, могат да бъдат приети специфични
мерки на ЕС, съдържащи по-подробни разпоредби; Така например, по отношение на
пластмасите Регламент (ЕО) № 321/2011 въведе ограничения по отношение на бисфенол
А, използван в пластмасови шишета за хранене на кърмачета. Само четири материала
подлежат понастоящем на специфични мерки на ЕС. За останалите материали държавите
членки могат да приемат национални разпоредби. Съвместният изследователски център
на Европейската комисия понастоящем провежда изследване, за да осигури цялостна
представа за настоящото положение по отношение на МПКХ, за които не са въведени
специални мерки на равнище ЕС.
Г. Етикетиране на храните
1. Законодателство в областта на етикетирането на храните
Правната рамка относно етикетирането на хранителните продукти е предназначена да
гарантира достъп на потребителите до пълната информация относно съдържанието
и състава на продуктите с оглед опазване на тяхното здраве и състояние. На 13
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декември 2014 г. влезе в сила нов регламент (Регламент ЕО/1169/2011), който съчетава
две директиви в един общ законодателен акт. А именно: Директива 2000/13/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на
държавите-членки относно етикетирането, представянето, рекламата на храните и
Директива 90/496/ЕИО на Съвета относно етикетирането за питателност на храните,
изменена с Директива 2003/120/ЕО на Комисията.
Основната новост е изискването производителите да посочват наличието на алергени в
неопакованите храни, например в ресторанти и столови, произхода на непреработените
меса (за някои видове меса, различни от телешко, което вече трябва да бъде етикетирано
за произход), както и наличието на имитации на храни, като например растителни
продукти, заместващи сирене или месо. Специфичните разпоредби за информация
относно хранителната стойност на преработените храни ще влезе в сила на 13 декември
2016 г. Регламент (ЕС) № 1337/2013 на Комисията определя условията, изискващи (с
някои изключения) обозначаването на мястото на отглеждане и мястото на клане на
предварително опаковано прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и
домашни птици. Новите правила са приложими считано от 1 април 2015 г.
2. Здравни и хранителни претенции и храни за специфични групи
Регламент (ЕО) № 1924/2006 се отнася до хранителни и здравни претенции за храните.
Директива 2009/39/ЕО установи рамка с общи правила за „диетични храни“, включително
храните за кърмачета и малки деца, и установява изисквания за техния състав, маркетинг
и етикетиране, гарантиращи безопасността на продукта. През юни 2013 г. Парламентът
прие нов регламент относно „храни за специфични групи“ (FSG) (Регламент (ЕС)
609/2013), премахвайки концепцията за широка категория от „диетични“ храни, в полза
на правила за специфични групи от населението: храните, предназначени за кърмачета и
малки деца, и храните за специални медицински цели, както и пълните заместители на
дневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло. Това законодателство ще
влезе в сила през юли 2016 г.
Д. Хранителни добавки и ароматизанти
1. Пакет законодателни актове относно подобрителите в храните
Хранителни добавки са вещества, които обикновено не се консумират като самостоятелна
храна и биват нарочно добавяни към хранителните продукти, за да изпълнят някои
технологични функции (например оцветители, подсладители или консерванти). През
2008 г. бе приет нов законодателен пакет от четири регламента ((ЕО) № 1331/2008,
1332/2008, 1333/2008 и 1334/2008) по отношение на процедурата за даване на разрешение,
условията за употреба и етикетиране на хранителни добавки, хранителни ензими и
ароматизанти за храни.
2. Добавки към храните и добавяне на витамини и минерали
Директива 2002/46/ЕО установява хармонизирани правила за етикетирането на добавките
към храните и въвежда конкретни правила относно тяхното съдържание на витамини и
минерали. Регламент ЕО 1925/2006 хармонизира разпоредбите, установени в държавите
членки за добавяните към храните витамини, минерали и някои други вещества.
Е. Здравеопазване на животните и растително здраве
Нормативната уредба на ЕС съдържа общи разпоредби за наблюдението (Директива
2003/99/ЕО), обявяването (Директива 82/894/ЕИО) и лечението на инфекциозни
заболявания и техните носители (Директива 92/119/ЕИО). Настоящата законодателна
рамка за организирането на официалния контрол е установена чрез Регламент (ЕО)
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№ 882/2004 относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на
съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за
опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях.
През май 2013 г. Комисията представи нов пакет от законодателни мерки, който включва
предложения относно здравето на животните, здравето на растенията, растителния
репродуктивен материал и официалния контрол. Пакетът предоставя един в по-голяма
степен основан на риска подход за защита на здравето, с цел да се повиши ефективността
на официалния контрол, така че да се избегнат хранителните кризи и случаите на измами
във възможно най-голяма степен. Новото законодателство на ЕС относно здравето на
животните (Регламент (ЕС) 2016/429 относно заразните болести) бе прието през март
2016 г. Влизането в сила на новия фитосанитарен режим се очаква до края на 2016 г.,
докато новият регламент относно официалните проверки все още се намира в процес на
преговори.
Ж. Законодателство по отношение на фуража за животни и етикетирането на фуража
Регламент (ЕО) № 183/2005 урежда хигиената на фуражите. Регламент (ЕО) № 767/2009
(приет през юли 2009 г.) обединява по-голяма част от законодателството в областта
на етикетирането и продажбата на фуражи. Директива 2002/32/ЕО относно нежеланите
вещества в храните за животни включва максималните граници на тежки метали
и забранява разреждане на заразените фуражни суровини. Директива 2002/70/ЕО
установява изисквания за определянето на нива на диоксините и диоксиноподобните
PCB в храните за животни. Както ветеринарните медицински продукти (които се
управляват по специално от Директива 2001/82/EО и Регламент (EО) № 726/2004, така
и медикаментозните фуражи (Директива 90/167/ЕИО) се намират в момента в процес на
преразглеждане.
З. Нови храни
Регламент (ЕО) № 258/97 предвижда, че новите храни (които преди влизането му в
сила не бяха използвани в значителна степен) трябва да преминат оценка за безопасност
преди да бъдат пуснати на пазара на ЕС. Оттогава регламентът е включен в Регламент
(ЕО) № 1852/2001. През 2008 г. Комисията представи предложение за актуализиране
на законодателството относно новите храни, но поради спор между Парламента и
Съвета относно начина за регулиране на храните от клонирани животни, нямаше ново
законодателство, което да влезе в сила. През декември 2013 г. Комисията представи
ново предложение. През 2015 г. Парламентът и Съветът най-после постигнаха съгласие,
а новият Регламент (ЕС) 2015/2283 влезе в сила на 31 декември 2015 г. До влизането
в сила на специфично законодателство относно храните от клонирани животни, тези
храни попадат в обхвата на горепосочения регламент и следователно следва да бъдат
етикетирани по съответния начин.
И. Относно генетично модифицираните организми (ГМО)
„Генетично модифициран организъм“ (ГМО) означава „организъм, с изключение на
човешкия организъм, в който генетичният материал е бил променен по начин,
който не настъпва естествено при чифтосване и/или естествена рекомбинация“.
Директива 2001/18/ЕО (относно съзнателното освобождаване в околната среда на
ГМО) регламентира отглеждането и пускането на пазара и, заедно с Регламенти (ЕО)
№ 1829/2003 и (ЕО) № 1830/2003, определя регулаторната рамка на Съюза (включително
за задължително етикетиране на храни, произведени от или съдържащи ГМО) в тази
сфера. С разрешението за отглеждането на картофи Amflora през март 2010 г., Комисията
сложи край на мораториума върху отглеждането на нови ГМО, което е в сила от 1998 г.
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насам. През януари 2015 г. беше прието ново законодателство (Директива (ЕС) 2015/412),
като изменение на Директива 2001/18/ЕО, за да се даде възможност на държавите
членки да ограничават или забраняват отглеждането на култури, съдържащи генетично
модифицирани организми (ГМО) на своя територия, дори ако това е разрешено на
равнището на ЕС. Законодателството бе първоначално предложено за разглеждане през
2010 г., но след това беше блокирано в продължение на четири години вследствие на
разногласия между държави членки за и против ГМО . През април 2015 г. Комисията
предложи допълнително законодателство за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003
по отношение на възможността държавите членки да ограничават или забраняват
употребата на генетично модифицираните храна и фураж на своята собствена територия.
Предложението бе отхвърлено от Парламента през октомври 2015 г. поради, наред
с другото, липсата на оценка на въздействието, проблема със съвместимостта на
предприеманите от държавите членки мерки с вътрешния пазар и правилата на СТО,
както и осъществимостта на предложението. Съветът все още не е взел официално
решение.

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В отговор на кризите, например тази с болестта спонгиформ на енцефалопатия по
говедата (СЕГ) през 1996 г. и шапа през 2002 г., бяха създадени временни комисии за
проучване на недостатъците при прилагането на правото на Общността. Парламентът е
особено бдителен по отношение на заплахите за здравето на потребителите, свързани
с клонираните животни и наноматериалите. С оглед гарантирането на по-голяма
прозрачност по хранителната верига и постигането на по-добра информираност на
европейските потребители, в своята резолюция, приета през май 2016 г.[1], Парламентът
повтори призива си към Комисията – вече изразен в миналото[2] – да представи
законодателни предложения относно задължителното посочване на произхода най-вече
на месото, използвано като съставка в преработените храни. Това следва също така да
възстанови доверието на потребителите след скандала с конското месо от 2013 г. и други
случаи на измами с храни.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2016 г. относно задължителното посочване на страната на
произход или мястото на произход за определени храни - Приети текстове, P8_TA(2016)0225.
[2]Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно етикетиране на страната на произход
на месото в преработените храни, Приети текстове, P8_TA (2015)0034.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0225
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0034
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