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Началото – създаване на
политиката и политиката днес
Началото е през 1957 г., когато е създадена Европейската икономическа общност (ЕИО).
Тогава темата за безопасност на храните не е била важна част от политиката й. С
времето обаче това се променя. В резултат на поредица от кризи с храните и фуражите
в края на 90-те години темата за безопасност на храните се издига на върха в
политиката на ЕО. Призовават се тя и други страни по света да преразгледат своите
системи за безопасност на храните и да търсят по-добри начини за защита на хората
срещу опасни храни. Тази политика на ЕС претърпява огромна реформа в началото на
2000-те години. През 2002 г. основите на настоящия законен режим за безопасност на
храните бяха създадени чрез приемането общия закон за храните, което доведе
създаване и на общи принципи и изисквания относно законодателството за храните и
фуражите в Съюза и в държавите членки. Стратегията се нарича „от фермата до
трапезата“ и е включена в Бялата книга за безопасност на храните.

Стратегията: от фермата до трапезата
(Farm to Fork Strategy
Тя е в основата на Европейската зелена сделка, чиято цел е
да направи хранителните системи по – здравословни.
Стратегията има за цел да ускори процеса към устойчива
хранителна система, която трябва:
• да има неутрално или положително въздействие върху
околната среда
 да намали промяната в климата и да помогне за
адаптирането към него
 да
спре
загубата
и
да
възстанови
биологично
разнообразие
 да осигури сигурност на снабдяването с храни, хранене и
обществено здраве
 да запази достъпността на храните, като също насърчава
конкурентоспособността на сектора на доставките в ЕС и
насърчава справедливата търговия

Същност и цели на
политиката


Политиката на ЕС за безопасност на храните обхваща всички
продукти от фермата до трапезата. Стреми се да гарантира
безопасна, питателна храна и фуражи, високи стандарти на здраве
и хуманно отношение към животните, защита на растенията, както
и ясна информация за произхода, съдържанието, етикетите на
храните.



Целите на политиката са две:

1.

да защитава здравето на хората и интересите на купувачите

2.

да насърчава гладката работа на европейския вътрешен пазар.

Цели на ЕС по отношение на
политиката
До 2030 г. ЕС има за цел да превърне 25 % от земеделската земя в органична. Новото биологично
законодателство ще влезе в сила на 1 януари 2022 г. То ще осигури лоялна конкуренция на
земеделските производители, като също спира измамите и задържа доверието на купувачите. Това
ще стане като:








правилата за производство ще бъдат опростени;
системата за контрол ще бъде укрепена благодарение на по-строги предпазни мерки и строги
проверки по веригата за доставки;
производителите от трети държави ще трябва да спазват същите правила като тези от ЕС;
биологичните правила ще обхващат по-широк списък от продукти и ще имат допълнителни
правила за производство;
сертифицирането ще бъде по-лесно за малките фермери;
ще има по-единен подход за намаляване на риска от случайно замърсяване от пестициди

Области на защита
1. Хигиена на храните: предприятията от хранителната
промишленост (от ферми до ресторанти) и тези, които внасят храни
в Съюза, трябва спазват законите и мерките му в областта на
храните.

2. Здраве на животните: медицински контрол и мерки за
домашните любимци, селскостопанските животни и дивата природа,
наблюдение и контрол на болестите и проследяване на движението
на селскостопанските животни.
3. Здраве на растенията: откриването и унищожаването на
вредители на ранен етап предотвратява разпространението им и
гарантира наличието на здрави семена.
4. Замърсители и остатъчни вещества: извършване на
наблюдение, за да не попадат замърсители в храните и фуражите.

Бяла книга за
безопасност на храните
В Бялата книга на ЕС цялата верига за производство на
храни и фуражи е отговорна за безопасността на храните.
Управляващите в държавите членки проверяват дали тази
отговорност е изпълнена както трябва от производителите.
Това се прави с цел защита на здравето на потребителите.
Бялата книга спомогна за укрепване и уеднаквяване на
хигиенните условия, практики и системите за безопасност на
храните във всички държави членки на ЕС.

Правна рамка –
общ закон за храните
Основните принципи и изисквания за безопасност на храните се съдържат в Общия закон за
храните от 2002г. Законът:






определя широка рамка за разработване на закони (актове) в областта на храните и фуражите
в ЕС
създава Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
създава основните процедури и инструменти за управление на извънредни ситуации и кризи,
както и системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF)
гарантира високо ниво на защита на човешкия живот и ефективната работа на вътрешния
пазар.

“Законът за храните” е допълнен с уредби, например за използването на пестициди, хранителни
добавки, оцветители и хормони при производството на храни. Правилата налагат стриктни
процедури за производство, маркетинг и етикетиране на зърнените продукти и най-вече на тези,
съдържащи ГМО.

Новости в законодателството
ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ – Април 2004 г. – Пакет за хигиената – определя
специални хигиенни правила за храните от животни и създава рамка за контрол
върху животинските продукти (като месо и мляко), които хората консумират.

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ХРАНАТА – То може да се случи по естествен път или при
отглеждането/ производството. За да се опази здравето на хората, максимумът
на замърсители в храните и на остатъчните вещества в животинските храни се
следят все по – редовно.

ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕ – Благодарение на тези новости се слагат етикети
на продуктите за съдържанието и състава им (а от 2016 има изискване да се
посочва произхода на продуктите от месо и дали се съдържат вещества,
предизвикващи алергични реакции).
ВЕЩЕСТВА, ВЛАГАНИ В ХРАНИ – Добавките в храните са вещества, които са
нарочно добавяни към тях, за да ги оцветят, подсладят или консервират. Има
правила, които определят процедурата за даване на разрешение, условията за
употреба и слагане на етикети на тези вещества

Още новости в законодателството

Европейски орган за
безопасност на храните
• Това е Европейска агенция, финансирана от
Европейския
съюз,
която е независима
от
европейските
законодателни
и
изпълнителни
институции и държавите-членки на ЕС.
• Създадена през 2002 г. след поредица
продоволствени кризи в края на 90-те.

от

• Цел:
да
предоставя
независими
научни
консултации,
становища
относно
рисковете,
свързани с храните, за да се предпази здравето на
гражданите.
• Също така си сътрудничи със страните от ЕС,
международни органи и други заинтересовани
лица.

Роля на Европейската комисия

Европейската комисия /ЕК/ си поставя за цел да осигури високо ниво на
безопасност на храните и здравето на животните, и растенията в
Европейския съюз чрез мерките от Farm to Fork стратегията /за по-добър
баланс между природата, хранителните системи и биологичното
разнообразие/ и по–ясен анализ, като същевременно гарантира
ефективен вътрешен пазар.

• Да осигури ефективни системи за контрол
и
да
оцени
съответствието
със
стандартите на ЕС в областта на
безопасността и качеството на храните,
здравето,
храненето,
хуманното
отношение към животните и здравето на
растенията;

Действия на ЕК:

• Да управлява международните отношения
със страни извън ЕС и международни
организации по отношение на изброените
горе области;
• Да управлява отношенията с Европейския
орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и
да доказва по научен начин управлението
на риска;
• През годините законодателството на ЕС
предвижда хармонизирана защита на
нашите „зелени ресурси“.

Роля на Европейския парламент
Вследствие на случаи на измами с храни Парламентът призова за
задължително посочване на произхода по-специално на месото, използвано
като съставка в преработени храни. Парламентът и Съветът постигнаха
съгласие по нови правила за засилване на официалните инспекции по
храните, насочени към подобряване на проследимостта на храните и борба
срещу измамите.
Парламентът
редовно
извършва
изчерпателен преглед и се противопоставя
на проектопредложения за издаване на
разрешения
за
нови
генетично
модифицирани растения.
През 2018 г. Парламентът създаде специална комисия
(PEST), която да разгледа разрешителна процедура на ЕС
за пестицидите.

Общият регламент определя процедури, свързани с безопасността на
храните. Той предвижда 4 мерки:
 Създаване на система за бързо предупреждение за храни и фуражи
(RASFF)
 Създаване на Постоянен комитет по растенията, животните, храните и
фуражите (комитет PAFF)

 Приемане на спешни мерки
 Създаване на общ план за управление на кризи

Създаване на система за
бързо предупреждение за

храни и фуражи (RASFF)

• Използва се за бърза реакция
при извънредни ситуации и
инциденти,
свързани
с
безопасността на храните и
фуражите.

Създаване на Постоянен
комитет по растенията,
животните,
храните
и
фуражите (комитет PAFF)
• Гарантира, че мерките на ЕС по
отношение на безопасността на
храните и фуражите, здравето и
хуманното
отношение
към
животните, както и здравето на
растенията
са
практични
и
ефективни. Той дава становища
по проекти на мерки, които
Комисията
възнамерява
да
приеме.

Приемане на спешни
мерки
• Когато храната или фуражите
представляват сериозен риск за
човешкото
здраве,
това
на
животните или околната среда,
Комисията
може
да
въведе
защитни мерки след становище на
Постоянния
комитет
по
растенията, животни, храни и
фуражи и:
1) да спре пускането на пазара
или употребата на продукти
от ЕС;
2) спиране на вноса на продукти
от страни извън ЕС.

Създаване на общ план
за управление на кризи
• В случаи на инциденти, свързани с
храни или фуражи, представляващи
потенциални сериозни рискове за
човешкото здраве, Комисията, ЕОБХ
и засегнатите държави от Съюза
следват общия план за управление
на кризи. В случай на сериозен
риск Комисията трябва незабавно
да създаде кризисно звено, което
събира
и
оценява
цялата
информация и възможностите за
намаляване на риска.

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ В БЪДЕЩЕ –
ЕС БЮДЖЕТ 2021 -2027
Юни 2018 г. – нова Програма за единния
пазар въз основа на предложената
Многогодишна финансова рамка за
периода 2021—2027г.

Програмата ще спомогне за укрепване
на управлението на единния пазар, ще
повиши защитата на потребителите и
ще подкрепи конкурентоспособността
на промишлеността.

Общият размер на отпуснатите средства
възлиза на 1,68 милиарда евро.

Финансирането на програмата в областта на
храните ще бъде насочено към опазването на
здравето на хората, животните и растенията.

Прогнози за бъдещата хранителна
политика
Предизвикателства и рискове пред политиката: демографски дисбаланс, климатични промени, недостиг на
ресурси и енергия, забавяне на селскостопанската производителност, увеличаване на концентрацията на
веригата на доставки, променливост на цените и т.н.

Прогнозният анализ на „Постигане на резултати в
областта на безопасността на храните в ЕС през 2050
г. - Сценарии на бъдещи промени и политически
отговори“ е първата стъпка от Прогнозния проект на
Комисията за бъдещо развитие на политиката в
областта на храните.

Възможни сценарии: 1) бърз скок в световната търговия с храни и фуражи 2) Срив на глобалното
сътрудничество 3) Дългосрочни икономии и преминаване към частен контрол на безопасността на храните в
ЕС 4) Силно неравенство, свързано с несигурност на храните на уязвимите потребители и поляризирани
диети 5) Силна промяна в предпочитанията на потребителите в ЕС към храни от алтернативни
производствени системи 6) Глобално изчерпване на ресурсите 7) Разпадане на доверието на потребителите
в храните след появата на рискове от хранителна верига.

