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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и 

борбата срещу тях 

(2013/2091(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид състоящия се от пет точки план за действие1, представен от 

Комисията през март 2013 г. след измамата с конско месо,  

– като взе предвид предложението за регламент относно официалния контрол и 

другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на 

законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно 

здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на 

растенията и растителния репродуктивен материал [и] продуктите за растителна 

защита (COM(2013)0265), 

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита 

на потребителите и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7–

0000/2013), 

А. като има предвид, че като основен принцип на правото на ЕС в областта на храните 

е забранено пускането на пазара на опасна храна или на храна с неправилни или 

подвеждащи етикети; 

Б. като има предвид, че действащата регулаторна рамка на ЕС за безопасност на 

храните и хранителната верига до момента предоставяше най-високо равнище на 

безопасност на храните за потребителите в ЕС; 

В. същевременно като има предвид, че неотдавнашните случаи на измами с храни 

накърниха доверието на потребителите в хранителната верига, като оказаха 

отрицателно въздействие върху селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, 

тъй като отделните случаи накърняват цялостния имидж на този ключов сектор от 

икономиката на ЕС; като има предвид, че възстановяването на доверието на 

потребителите е от първостепенно значение;  

Г. като има предвид, че разпоредбите на правото на ЕС в областта на храните са много 

подробни в областта на безопасността на храните и включват проверки и тестове за 

остатъчни вещества и друго замърсяване на храни и фуражи, но като има предвид, 

че не съществува действаща рамка, която да е насочена конкретно към измамите с 

храни, различна от общата норма, че е забранено подвеждането на потребителите; 

Д. като има предвид, че не съществува статистика относно разпространението на 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm
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измами с храни в ЕС и като има предвид, че Комисията едва наскоро установи 

измамите с храни като нова област на действие; 

Е. като има предвид, че неотдавнашните случаи на измами включват пускането на 

пазара на обикновено брашно като биологично брашно, на яйца от кафези като 

биологични яйца, на пътна сол като готварска сол и на конско месо като говеждо 

месо, както и използването на замърсен с метанол алкохол в спиртни напитки; 

Ж. като има предвид, че веригата за доставка на храни често е дълга и сложна и 

включва много стопански субекти в хранителната промишленост и други страни; 

З. като има предвид, че търговците и посредниците в хранителната верига не винаги са 

регистрирани и сертифицирани като стопански субекти в хранителната 

промишленост; като има предвид, че Комисията и държавите членки често не са 

сигурни относно броя на нерегистрираните търговци, които извършват дейност;  

И. като има предвид, че държавите членки носят отговорност за прилагането и 

изпълнението на правото на ЕС в областта на храните и като има предвид, че 

поради това изпълнението и контролът предимно са ограничени до националното 

равнище, в резултат на което трансграничният преглед на територията на ЕС е с 

ограничен обхват или не съществува; 

Й. като има предвид, че компетентните органи на някои държави членки имат 

специализирани полицейски звена за борба с измамите с храни; като има предвид, 

че проверките в някои държави членки частично са делегирани на частни контролни 

органи; като има предвид, че в други държави членки проверките се извършват 

изцяло от компетентните органи;  

К. като има предвид, че Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е 

полезен инструмент за бърз обмен на информация между държавите членки и 

Комисията например в неотдавнашния случай на измами с конско месо; 

Л. като има предвид, че Хранителната и ветеринарна служба на Комисията (FVO) 

отговаря за проверката на съответствието с изискванията на ЕС за безопасност и 

качество на храните и като има предвид, че нейните одити обичайно се обявяват 

предварително и се подготвят съвместно с компетентните органи; като има предвид, 

че броят на одитите годишно е ограничен от ограничения капацитет на FVO; като 

има предвид, че FVO е посочила, че понастоящем не е подготвена или обучена, за 

да се съсредоточи върху измамите с храни;  

М. като има предвид, че Европол отбелязва увеличаване на броя на случаите на измами 

с храни и очаква тази тенденция да продължи наред с все по-голямото участие на 

престъпни организации в измамите с храни;  

Н. като има предвид, че информационната система на Европол може да бъде 

използвана от държавите членки за споделяне на информация относно 

трансгранични разследвания; като има предвид, че Европол може единствено да 

подпомага държавите членки със своя експертен опит, аналитични инструменти и 

база данни по тяхно искане; като има предвид, че в случая с измамите с конско месо 
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държавите членки първоначално не са изразили готовност да работят съвместно с 

Европол; 

Измами с храни: обхват и определение 

1. признава, че борбата с измамите с храни е сравнително нов въпрос в европейската 

програма и че в миналото никога не е била ключов приоритет за законодателството 

и правоприлагането на равнище ЕС или на национално равнище; 

2. подчертава необходимостта от изграждане на по-задълбочена представа относно 

мащаба, разпространението и елементите на случаите на измами с храни в ЕС; 

призовава Комисията и държавите членки системно да събират данни относно 

случаи на измами и да обменят най-добри практики за установяване на измамите с 

храни и борбата с тях; 

3. отбелязва, че понастоящем правото на ЕС не предвижда определение за измама с 

храни и че държавите членки възприемат различни подходи; счита, че единно 

определение е от съществено значение за разработване на европейски подход към 

борбата с измамите с храни; подчертава необходимостта от бързо приемане на 

хармонизирано определение на равнище ЕС, включващо елементи като 1) 

неспазване на правото в областта на храните и/или подвеждане на потребителите, 2) 

умисъл и 3) финансова облага; 

4. отбелязва, че неотдавнашните случаи на измами с храни разкриха различни видове 

измами с храни като например заменяне на ключови съставки с по-евтини 

алтернативи, погрешно етикетиране на животински видове, използвани в месен 

продукт, неправилно етикетиране на тегло, продажба на обикновени храни като 

биологични, нечестно използване на лого за произход или хуманно отношение към 

животните, етикетиране на риба от аквакултури като заловена в природата, 

фалшифициране и пускане на пазара на храни с изтекъл срок на годност;  

5. посочва, че храните, които често са предмет на дейности с цел измама включват 

маслиново масло, риба, биологични продукти, зърнени култури, мед, кафе, чай, 

подправки, вино, определени плодови сокове и мляко; 

6. изразява загриженост относно сигнали, които сочат, че броят на случаите се 

увеличава и че измамите с храни представляват възходяща тенденция, отразяваща 

структурна слабост в рамките на хранителната верига;  

Допринасящи фактори 

7. отбелязва, че измамите с храни по принцип възникват там, където потенциалната 

финансова облага е голяма, а рискът от изобличаване е малък; изразява съжаление, 

че извършването на измами с храни в ЕС е доходно и че вероятността от 

изобличаване е сравнително ниска;  

8. посочва сложността и трансграничния характер на хранителната верига в съчетание 

с преобладаващо националния характер на проверките, санкциите и 

правоприлагането – положение, за което се счита, че увеличава риска от измами с 
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храни; 

9. също така насочва вниманието към други фактори, които често са цитирани като 

допринасящи за измамите с храни като например настоящата икономическа криза, 

строгите икономии, засягащи агенциите за контрол, както и натиска от търговията 

на дребно и от други страни за все по-евтино производство на храни; 

 

10. счита, че следва да се изясни ролята на търговците и законодателната рамка, 

приложима за продажбите между предприятия; 

Извлечени поуки и препоръки 

Институционална рамка 

11. приветства решението на Комисията да изгради екип за борба с измамите с храни и 

признава усилията, положени от Европол, при борбата с измамите с храни;  

12. призовава Комисията да разшири фокуса на одитите на FVO с цел включване на 

измамите с храни; счита, че FVO следва да използва внезапни проверки; 

13. призовава бюджетния орган да увеличи капацитета и ресурсите на FVO и на екипа 

на Комисията за борба с измамите с храни;  

14. предлага провеждането на ежегодно изслушване на FVO в рамките на своята 

комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за обсъждане 

на приключените и бъдещите одити преди FVO да приеме своята работна програма 

за следващата година; 

15. отбелязва, че държавите членки често полагат усилия успешно да преследват 

недобросъвестните стопански субекти в хранителната промишленост, които 

извършват дейност през границите на ЕС поради въпроси, свързани с 

юрисдикцията; изразява съжаление относно факта, че държавите членки не си 

сътрудничат системно с Европол при трансгранични случаи на измами с храни, а 

работят двустранно;  

16. признава значението на лицата, подаващи сигнали за нарушения, при разкриването 

на измамни практики в сектора на хранителната промишленост; призовава 

държавите членки да създадат правилните условия, за да предоставят възможност 

на лицата, подаващи сигнали за нарушения, да изобличават безопасно и анонимно 

злонамерените практики; 

Законодателна рамка 

17. счита, че официалните проверки следва да се съсредоточат не само върху въпроси, 

свързани с безопасността на храните, но също и върху предотвратяване на 

измамите; приветства факта, че предложението на Комисията за преглед на 

официалните проверки включва допълнителни проверки във връзка с измамите с 

храни, когато компетентните органи имат основание да подозират поведение с цел 



 

PR\1005774BG.doc 7/11 PE519.759v02-00 

 BG 

измама от страна на даден субект;  

18. отбелязва, че някои държави членки частично делегират проверки на частни 

контролни органи; подчертава, че компетентните органи на държавите членки 

следва винаги да осъществяват надзор върху системите за контрол и да проверяват, 

сертифицират и следят отблизо всички частни системи за контрол с цел да 

гарантират, че те спазват националните и международните стандарти; 

19. признава значението на ясно и прозрачно етикетиране между предприятията и 

призовава Комисията да преразгледа правото на ЕС в областта на храните в тази 

сфера, ако е необходимо, с цел намаляване на риска от измами с храни; 

20. счита, че всички търговски оператори, които преработват, търгуват или съхраняват 

суровини, хранителни съставки или хранителни продукти в човешката хранителна 

верига, включително търговци и собственици на хладилни складове, следва да бъдат 

регистрирани като стопански субекти в хранителната промишленост и да подлежат 

на проверки;  

21. призовава Комисията да ускори своите усилия, съвместно със заинтересованите 

страни и държавите членки, за проучване на обхвата и необходимостта от 

въвеждане на електронни системи за сертификация в хранителната верига, което би 

могло да намали вероятността от измами, основани на сертификати на хартиен 

носител; 

22. припомня, че Парламентът вече е призовавал Комисията да извърши оценки на 

въздействието върху етикетирането за произход за прясно месо и продукти, 

съдържащи месо; настоятелно призовава Комисията бързо да представи своите 

оценки на въздействието и да докладва по този въпрос; подчертава, че 

етикетирането за произход не е инструмент за борба с измамите с храни, въпреки че 

то може косвено да доведе до по-добре информирана и по-прозрачна верига за 

доставки; 

Корпоративна отговорност 

23. счита, че за сектора на хранителната промишленост е ценно активно да разработва 

програми за борба с измамите в частния сектор като например проверки за 

достоверността на продуктите и приветства настоящите инициативи като например 

Глобалната инициатива за безопасност на храните; 

24. призовава Комисията и държавите членки да разгледат налагането на правно 

задължение върху стопанските субекти от хранителната промишленост да 

докладват на компетентните органи относно разпространението на случаи на 

измами с храни; 

25. счита, че търговията на дребно носи специална отговорност да гарантира 

достоверността на хранителните продукти и да изисква от своите доставчици 

безопасна и сигурна хранителна верига; изразява съжаление относно натиска, 

оказван върху първичните производители от търговците на дребно и от други 

стопански субекти в хранителната промишленост, целящ още по-евтино 
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производство; 

Правоприлагане и проверки 

26. изразява убеждение, че е необходима промяна на отношението в рамките на 

компетентните органи с изместване от административен и ветеринарен подход към 

полицейски подход, основан на опита на групата за специални действия на датската 

администрация по храните и на Arma dei Carabinieri и Guardia di Finanza в Италия; 

27. подчертава, че правоприлагането следва да бъде основано на риска и да включва 

разработването на профили за риска и оценки на уязвимостта за всяка верига на 

доставки и всеки хранителен продукт, като се използват текущите академични 

проучвания, които съчетават познания в областта на автентичността на храните и 

криминологията, включително научни изследвания на Свободния университет в 

Амстердам и Университета във Вагенинген; 

28. препоръчва FVO и националните органи да включват в своите одити т.нар. 

проверки на баланса на масата за входящи и изходящи потоци;  

29. призовава Комисията за неотложно внедряване на електронна система, която да 

предостави възможност за бърз обмен на информация между държавите членки и 

Комисията в случаи на измами с храни;  

Санкции 

30. приветства предложението на Комисията да засили санкциите, най-малкото за да 

компенсира икономическата изгода, търсена посредством извършването на 

нарушения, но счита, че това няма достатъчно разубеждаващ характер; счита, че 

държавите членки следва да определят санкции за измами с храни, които са най-

малко в двоен размер на сумата на икономическата изгода, търсена посредством 

дейностите с цел измама; счита, че е необходимо, като допълнителна възпираща 

мярка, да се определят още по-високи санкции за случаи на измама, при които 

общественото здраве умишлено е изложено на опасност; освен това предлага в 

случай на повторни нарушения да бъде отнета регистрацията на стопанския субект 

в хранителната промишленост; 

31. призовава Комисията да събира данни от държавите членки и да докладва относно 

различните режими в държавите членки във връзка с вида и равнището на 

санкциите за нарушения, свързани с измами с храни, и функционирането на 

режимите за санкции; 

32. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Безопасността на храните и интересите на потребителите винаги са заемали централно 

място при работата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните и на Европейския парламент като цяло. Освен това свързаният, но отделен 

въпрос с измамите с храни получава все по-голямо внимание през последните години в 

резултат на случаи на измамно етикетиране на храни и други измами с храни, които 

оказаха въздействие върху хранителната верига в ЕС. Примери като пътна сол, 

използвана в храни, пускането на пазара на обикновени яйца като биологични и най-

последно скандалът с конско месо изглежда сочат, че вероятно съществува непрекъснат 

или структурен проблем. Тези случаи на измами с храни вече оказаха отрицателно 

въздействие върху доверието на потребителите в хранителната верига, създавайки 

основен парадокс: храната е по-безопасна от всякога, но доверието на потребителите е 

ниско. За европейските граждани съществува 260 пъти по-голяма вероятност да 

починат вследствие на грип отколкото вследствие на опасна храна, но въпреки това 

една трета от потребителите не вярват на информацията, предоставена от етикетите на 

храните. 

Поради тази причина комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните реши да представи доклад по собствена инициатива, който разглежда въпроса, 

свързан с измамите с храните, и по-специално: тяхното определение и обхват; 

факторите, допринасящи за тяхното възникване, и възможни решения. 

 

Обхват и определение 

 

За разлика от САЩ, ЕС не разполага с общопризнато определение за измама с храни, 

като действащата законодателна рамка на ЕС до голяма степен е съсредоточена върху 

безопасността на храните. Единствената обща насока може да бъде открита в 

Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на 

законодателството в областта на храните, която посочва, че етикетирането, 

рекламирането, представянето и опаковането „не трябва да въвеждат в заблуждение 

потребителите“, въпреки че на практика прилагането на тази разпоредба се различава в 

голяма степен между държавите членки и броят на проверките в тази област е 

изключително ограничен. В резултат на това измамите с храните продължават да бъдат 

до голяма степен неразкрити, особено когато няма последици за общественото здраве 

или безопасността на храните. Следователно е трудно да се определи настоящият 

обхват на измамите с храни в ЕС, въпреки че повечето страни, допринасящи за 

настоящия доклад, сочат, че броят на измамите изглежда се увеличава. 

Според Spink и Moyer1 „Измамите с храни представляват събирателен термин, 

използван с цел обхващане на умишлена и преднамерена замяна, добавяне, подправяне 

или погрешно представяне на храна, хранителни съставки или опаковки на храни; или 

фалшиви или подвеждащи твърдения относно даден продукт с цел икономическа 

облага“. Въз основа на това определение ключовите характеристики на измамите с 

храни са: 1) неспазване на правото в областта на храните и/или подвеждане на 

потребителите 2) което се извършва умишлено и 3) от съображения за финансова 

                                                 
1 Defining the Public Health Threat of Food Fraud (Определяне на заплахата за общественото здраве, 

свързана с измамите с храни) / Spink, J и Moyer, DC в: Journal of Food Science, 2011 г., том 75 (брой  9), 

стр. 57-63.). 
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изгода. 

Различните видове измами с храни включват примесване, замяна, подправяне и 

фалшифициране. Продуктите, за които съществува най-голям риск, включват риба, 

маслиново масло и биологични храни. 

 

10-те топ продукта, за които съществува най-голям риск 

от измами с храни 

1 Маслиново масло 

2 Риба 

3 Биологични храни 

4 Мляко  

5 Зърнени култури 

6 Мед и кленов сироп 

7 Кафе и чай 

8 Подправки (например шафран и чили на прах) 

9 Вино  

10 Определени плодови сокове 

Таблица 1: се основава на Sprink et. al.1 и на информация от търговци на дребно и 

браншови организации  

 

Допринасящи фактори 

 

Рискът от измами е най-голям, когато рискът от изобличаване е малък и потенциалната 

икономическа изгода е голяма. Сложността и трансграничният характер на 

хранителната верига в съчетание с преобладаващото съсредоточаване върху 

безопасността на храните и националният характер на проверките и правоприлагането 

често се цитират като допринасящи за ниския риск, свързан с действителното 

разкриване на измамите с храни. Икономическата изгода от измамите допълнително се 

увеличава от често неефективния режим на санкции: относително ниски санкции и 

големи разлики между държавите членки. Други фактори, допринасящи за измамите с 

храни, включват настоящата икономическа криза, строгите икономии, засягащи 

агенциите за контрол, както и натиска от търговията на дребно и от други страни за все 

по-евтино производство на храни. Освен това следва да се проучи и ролята на 

търговците и законодателната рамка, приложима за продажбите между предприятия. 

На последно място, все по-голяма тревога будят доказателствата, че престъпни 

организации участват във все по-голяма степен в измамите с храни. 

 

Извлечени поуки 

 

Въпреки че общественото здраве и безопасността на храните продължават да бъдат 

най-голям приоритет, се предлага Комисията и държавите членки да разширят своя 

фокус, политики и проверки, които обхващат само здравето и безопасността с цел 

включване и на измамите с храни.  

                                                 
1 Development and Application of a Database of Food Ingredient Fraud and Economically Motivated 

Adulteration from 1980 to 2010 (Разработване и прилагане на база данни за измами с хранителни състави и 

икономически мотивирано примесване от 1980 до 2010 г.)  / Moore, J, Spink, J, и Lipkus, M. в: Journal of 

Food Science, 2012 г., том 77 (брой 4), стр. R118-R126. 



 

PR\1005774BG.doc 11/11 PE519.759v02-00 

 BG 

На първо място, необходимо е да се даде определение за това какво съставлява измама 

с храни: от съществено значение е наличието на ясно и хармонизирано определение 

като основа за ефективен национален подход и подход на ЕС. На второ място, ролята 

на FVO при разкриването на измами с храни следва да бъде засилена, както и следва да 

бъдат увеличени нейните ресурси. Държавите членки следва да си сътрудничат в по-

голяма степен чрез Европол относно трансгранични разследвания. На трето място, 

официалните проверки следва също така да имат за цел борбата с измамите с храни и 

компетентните органи следва винаги да сертифицират и следят отблизо частните 

системи за контрол, които поемат определени задачи на официалните проверки. Следва 

също така да бъдат преразгледани правилата за етикетиране от страна на посредниците 

и за търговците. На четвърто място, самият сектор на хранителната промишленост 

играе ключова роля. Частните инициативи за създаване на програми за борба с 

измамите следва да бъдат насърчавани и правно задължение за стопанските субекти от 

хранителната промишленост за докладване на компетентните органи относно 

поведение с цел измами в техния сектор следва да допринася за разкриването на повече 

случаи на измами на ранен етап и да ограничи опасностите за общественото здраве. На 

пето място, отношението на правоприлагащите органи следва да се измести от 

административен и ветеринарен подход към полицейски подход, който е доказал своят 

успех в редица държави членки, и следва да се основава на изготвяне на профили за 

риска. 

На последно място, следва да бъдат увеличени санкциите най-малко в двоен размер на 

сумата на икономическата изгода, търсена посредством дейностите с цел измама с 

храни, и регистрациите на стопанските субекти в хранителната промишленост следва 

да бъдат отнети при повтарящи нарушители. 

 

 


