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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1358/2011, внесена от Annemarie Grosshans, с германско
гражданство, от името на „Professors of Biochemistry“ („Професори по 
биохимия“), сред които има и нобелови лауреати, подкрепена от 140 
подписа, относно освобождаването на плодовите мушици (Drosophila
melanogaster) от ветеринарни проверки на външната граница на ЕС 
съгласно Директива 91/496/ЕИО и Решение 2007/275/ЕО на Комисията

1. Резюме на петицията

Добре известно е, че плодовите мушици са от съществено значение за медицинските и 
биохимичните изследвания. Те се развъждат от лабораториите единствено за тази цел, 
при напълно стерилни условия, без изобщо да влизат в контакт с природата. Въпреки 
това те подлежат на ветеринарни проверки на външните граници на ЕС, привидно в 
съответствие с Директива 91/496/ЕИО относно определяне на принципите на 
организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети 
страни, и Решение 2007/275/ЕО на Комисията относно списъците с животни и 
продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове. За 
съжаление тези проверки се извършват по начин, който може да замърси или просто да 
унищожи партидата мушици. Изтъкнатите учени внасят петиция до Парламента за 
освобождаване от ветеринарни проверки на мушиците Drosophila melanogaster, внасяни 
за научни цели.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г.
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Петицията се основава на информацията, че вследствие на ветеринарните проверки в 
граничните инспекционни пунктове пратките с плодови мушици е възможно да бъдат 
заразени и поради това да не могат да бъдат използвани за научни изследвания. Освен 
това редица пратки съдържат мъртви плодови мушици, тъй като превозът на пратките е 
бил забавен вследствие на ветеринарните проверки. 

Един от дадените примери се отнася до пратка с плодови мушици, която е била 
изпратени от Блумингтън, САЩ, на 22 септември 2011 г., но която е била подложена на 
проверка в граничния инспекционен пункт на летището във Франкфурт на 25 октомври 
2011 г.  Въпреки че съдържанието на 5 стъклени флакона за превоз е било мухлясало и 
че в други стъклени флакони за превоз е имало мъртви плодови мушици, пратката е 
била одобрена за внос, без да се извърши допълнителна проверка, за да се установи 
причината за мухъла и мъртвите насекоми.  

Друг пример касае пратка със 17 стъклени флакона за превоз на плодови мушици, 
която е преминала през летището във Франкфурт и в която при пристигането й по 
местоназначение 9 от  стъклените флакони за превоз са съдържали мъртви плодови 
мушици.

Законодателството на Съюза относно проверките при внос на живи животни, както е 
определено в Директива 91/496/ЕИО на Съвета1, изисква на одобрените гранични 
инспекционни пунктове всички пратки с живи животни да се подлагат на ветеринарни 
проверки.  Съгласно определението това включва и живи насекоми като мушиците 
Drosophila, внасяни за научноизследователски цели. 

За да се гарантира, че пратките с живи животни не се бавят на граничните 
инспекционни пунктове, член 3, параграф 1, буква а) от Директива  91/496/ЕИО 
задължава вносителите да уведомяват съответните гранични инспекционни пунктове за 
всяка пратка с живи животни един работен ден преди пристигането й на територията на 
Съюза, като посочват броя, вида на животните и очаквания час на пристигането им. За 
целите на това уведомление първата част от общия ветеринарен входен документ, както 
се предвижда в приложение I към Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията2, трябва да 
се предостави от лицето, отговарящо за пратката, на граничния инспекционен пункт, 
като всички пратки с живи животни трябва да се предават пряко на граничните 
инспекционни пунктове. 

Следва да се отбележи, че в съответствие с член 5 от Решение 97/794/ЕО на Комисията3

живите животни, включително насекоми, не се подлагат на индивидуален клиничен 
преглед или от тях не се вземат проби като част от ветеринарна проверка, а се изисква 
                                               
1 Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на 

организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за 
изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (ОВ L 268, 24.9.1991 г.).

2 Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията от 18 февруари 2004 г. за установяване на документ за 
декларирането и за ветеринарните проверки на животните, идващи от трети страни и въведени в 
Общността (ОВ L 49, 19.2.2004 г.). 

3 Решение 97/794/ЕО на Комисията от 12 ноември 1997 година за установяване на някои подробни 
правила по отношение прилагането на Директива 91/496/EИО на Съвета относно определяне на 
принципите на организация на ветернарните проверки на живи животни, внасяни в Общността от 
трети страни (ОВ L 323, 26.11.1997 г.). 



CM\907501BG.doc 3/4 PE492.753v01-00

BG

единствено те да бъдат подложени на наблюдение на състоянието на здравето на цялата 
група.  Тези проверки са необходими, за да се гарантира, че животните, внасяни в 
Съюза, отговарят на заявеното в придружаващата документация, включително 
отговарят на отбелязания вид, и не представляват риск от разпространение на зараза.

По отношение на ветеринарно-санитарните условия към живите насекоми се прилагат 
изискванията, определени в Директива 92/65/ЕИО на Съвета1. Тъй като в 
законодателството на Съюза не са определени хармонизирани ветеринарно-санитарни 
условия, компетентните органи на държавите членки носят отговорността за 
определянето на национални правила за вноса на животните.  Ако животните са
представени в един граничен инспекционен пункт, за да бъдат превозени впоследствие 
в друга държава членка, входният граничен инспекционен пункт трябва да зачита 
националните ветеринарно-санитарни условия на държавата членка по 
местоназначение.

По отношение на двата цитирани примери Комисията беше информирана, че тези 
пратки са били изпратени чрез обикновена поща, без специалните етикети на 
Международната асоциация за въздушен транспорт, приложими за превоза на живи 
животни, за да се осигури, че с пратката се борави по подходящ начин, и без опция за 
експресна пощенска услуга за бърза доставка. Според пощенския печат на пратката от 
Блумингтън колетът е изпратен от Блумингтън едва на 27.9.2011 г. Германската поща е 
доставила колета веднага след пристигането му в граничния инспекционен пункт във 
Франкфурт на Майн на 25.10.2011 г., но не е известно къде е бил колетът 
междувременно. 

Заключение

Законодателството на Съюза предвижда в граничните инспекционни пунктове да се 
извършва бърз и ефикасен ветеринарен контрол на живите животни. Ключов елемент в 
случая е предварителното уведомяване. Ако съответният граничен инспекционен пункт 
не е уведомен за дадени живи животни, вероятно е да има забавяне.  Освен това е 
вероятно да се наблюдават закъснения и неподходящо боравене с пратки, ако те са 
били изпратени с обикновена поща, вместо да се използват професионалните услуги за 
превоз на животни, за да се гарантира, че животните пристигат по местоназначение 
бързо и в добро здравословно състояние.   

При все това Комисията е наясно, че настоящите правила за вноса на насекоми могат да 
се сторят на някои стопански субекти обременителни, и тя е изразила съгласие да 
разгледа този въпрос при прегледа на съответното законодателство. Този процес се 
извършва в момента и Комисията понастоящем разглежда въпроса дали опасенията, 
свързани с определени насекоми, отглеждани в лабораторни условия, могат да се 
вземат предвид. Комисията понастоящем работи по предложения за ново 
законодателство за здравето на животните и за изменение на Регламент (ЕО) № 
                                               
1 Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните 

изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, 
които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на 
Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 268, 14.9.1992 г.).
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882/20041, включително общи разпоредби за контрола на вноса на живи животни, което 
е планирано да бъде прието преди края на 2012 г .  В рамките на предвидената 
законодателна рамка подробните правила относно вноса на живи животни биха могли 
тогава да бъдат изготвени, като се вземат предвид опасенията, изразени по отношение 
на определени видове насекоми, например Drosophila melanogaster, използвани за 
научноизследователски цели. 

Комисията също насочва вниманието към своя отговор на въпроси с искане за писмен 
отговор P-9820/102, E-4576/20103, E-000154/20124 и E-001494/20125.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година 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 (OВ L 165, 30.4.2004 г.). Поправка, публикувана в ОВ L 191, 
28.5.2004 г.

2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-9820&language=EN.
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-4576&language=EN.
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-000154&language=EN.
5      http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-001494&language=FR.


