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Предмет: Проверки на месните продукти

Пакетът от мерки за хигиената на храните от 2004 г. определя специфични санитарно-
хигиенни правила за месото, с цел да се гарантира високо равнище на безопасност на 
храните и защита на общественото здраве. Пакетът включва Регламент (ЕО) № 
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 животните, който 
определя система за проверки на месните продукти.  

Съгласно това действащо законодателство, на предприятията за хранителни продукти, 
които управляват кланици, са възложени известен контрол и отговорност по отношение 
на хигиената в кланиците. За бялото месо, предприятията за хранителни продукти 
могат да извършват самостоятелна проверка чрез система от частно наети от 
предприятието сътрудници за проверка. 

Но Европейският парламент се противопостави на увеличаването на частните проверки 
по отношение на червеното месо, поради по-високия риск в този сектор. Членовете на 
ЕП счетоха, че проверките на хигиената следва да се извършват от официални и 
независими инспектори по месото.

Миналата година Комисията публикува Доклад относно придобития опит по 
прилагането на регламенти (ЕО) № 852/2004, (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. в областта на хигиената на 
храните (COM (2009) 403 окончателен), който беше последван от заключения на 
Съвета. Докладът съдържа раздел относно официалния контрол на месните продукти и 
посочва, че проверките на месните продукти следва да бъдат преразгледани и 
модернизирани. В нея се посочва, че някои държави-членки искат да разширят 
използването на частните проверки в сектора на червеното месо.

Докладите от проверките, извършени от Хранителната и ветеринарна служба (ХВС) 
към ГД „Здравеопазване и потребители“, потвърждават тревогите на членовете на ЕП. 
Според докладите на ХВС1, опитът с наетите от предприятието сътрудници за проверка 
в сектора на производство на птиче месо е съмнителен. Освен това съществуват 
доказателства за неправилното прилагане на регламента по отношение на официалните 
проверки в сектора  В страните, където има значителни проблеми, например Франция, 
Испания, Италия и Обединеното кралство, те се дължат основно на системното 
недостатъчно финансиране за проверки, което води до липса на достатъчен брой 
длъжностни лица, които да извършват съвестно работата и да спазват изискванията на 
регламента2.
• Може ли Комисията да коментира данните, събрани в докладите от мисиите на 

ХВС? 

• Съгласна ли е Комисията, че проверките следва да бъдат независими и добре 
финансирани, за да отговарят на стандартите за хигиена, определени в 
регламента? 

• Споделя ли Комисията притеснението ни, че преминаването към проверки от 
наети от предприятието сътрудници за проверка в сектора за производство на 
червено месо може да доведе до по-бързо влошаване на стандартите?

• Като се има предвид важността на проблема, какви стъпки възнамерява да 
предприеме Комисията, за да гарантира, че преразглеждането на контрола в тази 
сфера ще доведе до подобряване на защитата на общественото здраве, а не е 
насочен единствено към подобряване на производителността на индустрията?

                                               
1 Проверки на кланици за домашни птици: Франция - DG (SANCO)/2008-7827; Финландия -
DG(SANCO)/2009-8065; Кипър - DG(SANCO)/2009-8064; Латвия - DG(SANCO)/2009-8068
2 Проверки на кланици за производство на червено месо Франция - DG(SANCO)/2009-8231; Испания -
DG(SANCO)/2007-7448; Италия - DG(SANCO)/2008-7930; Обединено кралство - DG(SANCO)/ 2009-8225


