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Според одиторите обхватът на модела на ЕС за 
безопасност на храните е твърде разширен 
В нов доклад на Европейската сметна палата се посочва, че въпреки че системата на ЕС за 
защита на потребителите от химическите опасности в храните е разработена върху солидна 
основа и се съблюдава в цял свят, нейният обхват понастоящем е твърде разширен. 
Одиторите считат, че Европейската комисия и държавите членки не разполагат с капацитет за 
пълното прилагане на тази система. 

Политиката на ЕС за безопасност на храните има за цел да осигури висока степен на защита на 
живота и здравето на човека и да предпазва гражданите на ЕС от три вида опасности в храните: 
физически, биологични и химически. Настоящият одит се фокусира върху химическите 
опасности.  

ЕСП установи, че моделът на ЕС за безопасност на храните се съблюдава в цял свят, но обхватът 
му понастоящем е твърде разширен. Правната рамка за химикалите в храните, фуражите, 
растенията и живите животни все още е в процес на създаване и не е постигнала степента на 
прилагане, предвидена в законодателството на ЕС в областта на производството на храни. 
Освен това Европейският орган за безопасност на храните, който предоставя научни 
консултации за информиране на европейските създатели на политики, изостава с работата, 
свързана с химикалите. Това влияе на правилното функциониране на части от системата и на 
устойчивостта на модела като цяло. 

„Безопасността на храните е първостепенен приоритет за ЕС, засяга всички негови 
граждани и е тясно свързан с търговията“, заяви членът на Европейската сметна палата 
Януш Войчеховски, отговарящ за този доклад. „Но настоящата система на ЕС се сблъсква с 
редица несъответствия и предизвикателства.“ 

Някои проверки на държавите членки обхващат определени химични вещества по-често от 
други, а техните правни рамки са толкова обширни, че за публичните органи е трудно да 
изпълняват всичките си отговорности. Според одиторите проверките, извършени от публичните 
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органи, могат да представляват само малка част от всички извършвани проверки, а моделът на 
ЕС може да остане надежден, ако системите за публичен контрол бъдат допълнени от системи 
за контрол от частния сектор. Полезните взаимодействия между двете системи обаче едва са 
започнали да бъдат проучвани. 

ЕС налага ограничения за употребата на някои пестициди въз основа на критерии за опасност. 
Одиторите поясняват, че въпреки това могат да бъдат толерирани остатъчни вещества от 
пестициди в продукти, внесени в ЕС, ако оценка на риска е показала, че няма риск за 
потребителите. 

Те установиха също така, че в системата за контрол има ограничения, тъй като държавите 
членки се сблъскват с трудности при определянето на естеството на действията за 
правоприлагане в случай на неспазване.  

Сметната палата препоръчва на Европейската комисия: 

• да направи оценка на потенциалните промени на законодателството във връзка с 
химическите опасности, предвид капацитета за последователното му прилагане;  

• да насърчава допълняемостта, така че публичните органи на държавите членки да 
могат да разчитат в по-голяма степен на проверките, извършвани от частния сектор; 

• да обясни какви действия ще предприеме по отношение на остатъчните вещества от 
пестициди, за да поддържа същата степен на сигурност, като същевременно се спазват 
правилата на СТО, както за храните, произвеждани в ЕС, така и за вносните храни; 

• да предостави на държавите членки допълнителни насоки за прилагането на мерките 
за принудително изпълнение и да усъвършенства своите процедури за мониторинг на 
съответствието със законодателството на ЕС в областта на храните. 

Бележки към редакторите 

Според Световната здравна организация европейските граждани се ползват с една от най-
високите степени на гарантиране на безопасността на техните храни в света. Силата на модела 
на ЕС се основава на: 

• структурата на управление с разделение на отговорностите между двете 
децентрализирани агенции на ЕС и Комисията, което отделя оценката от управлението 
на риска; 

• целта за оценка на безопасността на химикалите преди да се използват в хранителната 
верига;  

• ясното разпределяне на отговорностите между частния сектор и публичните органи за 
контрол. 

Освен това ЕС изисква от държавите извън ЕС да спазват неговите стандарти с цел да се 
гарантира, че внасяните в ЕС храни отговарят на едни и същи високи стандарти за безопасност. 

ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както и 
пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани страни от 
различни отрасли и представители на гражданското общество. По-голямата част от 
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препоръките, отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на 
изпълнение доказва ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС. 

Специален доклад № 2/2019 „Химически опасности в храната ни — политиката на ЕС за 
безопасност на храните осигурява защита, но е изправена пред предизвикателства“ е 
публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. 
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