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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0544/2011, внесена от Roberto Raggi и Giuseppe Fusari, с 
италианско гражданство, от името на SOS European Consumers’ 
Association, относно защитата на потребителите и борбата срещу 
фалшифицирани хранителни стоки

1. Резюме на петицията

В петицията се посочва сериозният проблем с вноса в ЕС на фалшифицирани 
хранителни стоки и хранителни стоки — по-специално с китайски произход — които 
не отговарят на действащите в държавите членки разпоредби относно общественото 
здраве.

В тази връзка в петицията се отправя призив към Европейската комисия да предприеме 
по-активни действия за борба с вноса на фалшиви земеделски хранителни продукти, 
които са вредни за човешкото здраве, както и за наблюдение на управлението на 
европейските пристанища.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Петицията

Вносителят на петицията поставя под въпрос законодателството на равнище ЕС 
относно хранителната верига и счита, че следва да се положат повече усилия за защита 
на гражданите срещу фалшифицираните хранителни стоки. Във връзка с това, той 
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очевидно се противопоставя на количеството хранителни продукти, които се внасят по-
конкретно в Италия и поставя въпроса, дали съответните национални контролни органи 
са подготвени, за да се справят с рисковете, които той установява.

Наблюдения на Комисията относно петицията

Комисията не споделя становището на вносителя на петицията, че голяма част от 
законодателството на ЕС в тази област пропуска същината на въпроса. 
Законодателството относно храните, което набляга на единния пазар в този сектор —
обхващайки над 10 % от потреблението на домакинствата в ЕС-27 — представлява 
важна част от достиженията на правото на ЕС по отношение на ежедневните 
придобивки на милиони граждани, които вероятно се радват на най-разнообразната и 
най-безопасна храна, продавана по света. Това достижение на правото, разбира се, 
подлежи на преразглеждане. Понастоящем Комисията се занимава с намаляване на 
административната тежест и насърчаване на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност. Конкретните действия са част от програмата за разумно регулиране. 
От 2007 г .  Комисията провежда широкомащабна операция за оценяване на 
административните разходи и намаляване на административните тежести. Според 
оценките тя ще би могла да намали административните разходи с 25 % до 2012 г. Това 
ще окаже значително икономическо въздействие върху икономиката на ЕС —
равняващо се на увеличение с 1,4 % на равнището на БВП.

Седемнадесетият доклад относно „по-доброто законотворчество“1 предоставя обща 
информация относно принципите и представя примери за основни случаи на 
повдигнати опасения относно субсидиарността. Той показва голямото разнообразие от 
мнения, поддържани от различните участници — Комисията, Европейския парламент, 
Съвета, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, както 
и националните парламенти. Комисията ще докладва относно напредъка на програмата 
за разумно регулиране през втората половина на 2012 г.

Относно конкретния въпрос за безопасността на храните и капацитета на органите да я 
гарантират, Комисията би искала да насочи вниманието на комисията по петиции по-
специално към член 8 от Регламент (EО) № 178/20022 (често наричан „Общо 
законодателство в областта на храните“), съгласно който предотвратяването на 
измамни или заблуждаващи практики и подправянето на храните, или всякакви други 
практики, които могат да въведат в заблуждение потребителя, е една от целите, 
поставени от законодателството на ЕС в областта на храните. Освен това, 
заблуждаващите практики в етикетирането са категорично забранени от общите 
правила за етикетиране на храните. Член 2 от Директива 2000/13/ЕО относно 
етикетирането, представянето и рекламата на храните3, указва, че етикетирането и 
използваните методи не трябва да са такива, че да въвеждат в заблуда купувача, в 
частност относно характеристиките на храната и в частност, наред с другото, относно 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:EN:PDF.
2 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за 
установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за 
създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно 
безопасността на храните, ОВ L 31, 1.2.2002 г.
3 ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.
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нейното естество и идентичност. Това се отнася и за представянето и рекламата на 
храните.

Държавите членки отговарят за прилагането на законодателството на ЕС в областта на 
храните и фуражите и проверяват, чрез организацията за официални проверки, дали 
стопанските субекти спазват съответните изисквания на законодателството на ЕС в 
областта на храните и фуражите на всички етапи на производство, преработка и 
разпространение. Редовно трябва да се провеждат официални проверки, въз основа на 
риска, с необходимата честота и трябва да се вземат подходящи мерки за премахване на 
риска и осигуряване на прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните 
както по отношение на домашните, така и по отношение на внасяните продукти. По
отношение на вноса, за който е загрижен вносителят на петицията, би било полезно той 
да бъде насочен към специалния доклад № 1/2010 на Сметната палата относно 
митническите процедури, и специалния доклад № 14/2010 на Сметната палата относно 
вноса на месо. Те ще предоставят значително количество полезна контекстуална 
информация.

Фалшифицирането на храни в Европа по-принцип е престъпление извън прекия обхват 
на правото на ЕС. Все пак, Комисията би искала да обърне внимание на членовете на 
комисията по петиции на неотдавнашната операция (ноември 2011 г.) „OPSON“1, 
координирана от Интерпол, Европол и контролните органи на 8 държави членки2, която 
е довела до конфискуването на десетки тонове фалшифицирани продукти. Продуктите 
обикновено представят високи маржовете във веригата за доставки на хранителни 
продукти (сирене, вино, масло, шоколад и т.н.) и могат да бъдат съхранявани за най-
малко средносрочен период. Тази операция добре илюстрира капацитета на 
ефективност на съответните органи за справяне с подобни проблеми.

По отношение на рисковете за потребителите от продукти, които не са безопасни за 
здравето, или са замърсени, Комисията би искала още веднъж да насочи комисията по 
петиции към Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи3. По мнение на 
Комисията тази система за контрол на търговията с продукти, когато е установен риск, 
работи добре. За информация, от 55 сигнала, подадени от системата през 2011 г., 
мнозинството се отнасят за гранични откази, което именно е едно от притесненията на 
вносителя на петицията.

Загрижеността на вносителя на петицията относно информацията за потребителите е, 
разбира се, постоянна грижа и на Европейския парламент, както бе показано в 
кулминацията на неотдавнашните разисквания на споразумението на второ четене през 
юли 2011 г. (доклад на Sommer, ЕП реф. A7-0109/2010). Допълнителни инициативи 
относно стандартите за търговия и знаците за качество, към които би било полезно да 
се насочи вниманието на вносителя на петицията, понастоящем са включени в 
законодателния процес на първо четене (доклади на Garcia Perez, ЕП реф. C7-0423/2010 
и C7-0422/2010).
                                               
1 Означава „храна“ на старогръцки език
2 http://www.contrefacon-riposte.info
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm
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Заключение

Въпреки че всяка хранителна система може да бъде отворена за по-нататъшно 
подобрение, както е посочено по-горе, Комисията не приема мнението, че търговията с 
хранителни продукти е по своята същност рискова за потребителите в Европа и не 
споделя становището на вносителя на петицията по този въпрос.


