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1. Въведение 

В член 44, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 882/20041 се изисква Комисията да 
изготвя и да представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за 
общото състояние на контрола в държавите членки предвид: 

а) годишните доклади, представени от националните органи за извършените от 
тях дейности по контрол; 

б) контрола от страна на Комисията в държавите членки; 

в) всяка друга целесъобразна информация. 

Това е третият такъв доклад, представен от Комисията. За изготвянето му са 
използвани следните основни източници: а) годишните доклади, представени от 
държавите членки за 2010 г.; б) резултатите от дейностите по контрол, осъществени 
от Комисията; и в) друга целесъобразна информация, свързана с осъществявания 
контрол, включително: 

•  доклади от държавите членки до Комисията относно контрола в конкретни 
сектори; 

•  резултатите от системите за бързо предупреждение в рамките на ЕС; 

• действия по осигуряване на изпълнението от страна на Комисията (включително 
производство за установяване на неизпълнение на задължения от държава 
членка ) във връзка с наблюдавани случаи на несъответствие в държавите 
членки; 

•  доклади от органи, определящи международните стандарти. 

По-специално по отношение на резултатите от осъществявания от Комисията 
контрол и друга целесъобразна информация данните в доклада са включени във 
вида и към момента на получаването им, като стремежът е да се представи 
възможно най-актуална картина за осъществяването на официалния контрол в 
Съюза. 

2. Преглед на годишните доклади на държавите членки 

Основните принципи на правото на ЕС в областта на фуражите и храните са 
установени с Регламент (ЕО) № 178/20022. Съгласно посочения регламент основна 
отговорност за гарантиране на безопасността на храните носят предприятията за 

                                                 
1  Регламент (ЕО) № 882/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. 

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 191, 30.4.2004 г. 

2  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. 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. 
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производство на храни/фуражи по цялата хранителна верига — от първичното 
производство до момента на окончателната им продажба на потребителя. Регламент 
(ЕО) № 834/2007 съдържа изисквания относно биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти3. Регламент (ЕС) № 1151/2012 съдържа 
изисквания за схемите за качество на селскостопанските продукти и храни4. 

Държавите членки са длъжни да следят и да проверяват дали стопанските оператори 
изпълняват изискванията на правото на ЕС относно безопасността на храните и 
фуражите (включително здравеопазването на животните, хуманното отношение към 
тях и здравето на растенията), биологичното производство и схемите за качество. За 
целта от тях се изисква да прилагат система за официален контрол. 

В Регламент (ЕО) № 882/2004 се предвижда начинът на организиране и 
осъществяване на този контрол. По същество в регламента се определят общи 
правила за осъществяването на официален контрол с цел да се провери 
съответствието с правилата на ЕС относно храните и фуражите. По-специално от 
държавите членки се изисква да удостоверят, че операторите спазват предвидените 
в законодателството специфични изисквания и че стоките на пазара на ЕС 
(произведени или внесени в ЕС) отговарят на тези изисквания.  

В Регламент (ЕО) № 882/2004 също така се предвиждат правила относно контрола, 
който службите на Комисията извършват в държавите членки с цел да проверят 
дали те изпълняват задълженията, предвидени в законодателството в областта на 
храните и фуражите. Държавите членки трябва да изготвят и да приложат 
многогодишни национални планове за контрол (МНПК), за да осъществят на 
практика предвидените в регламента изисквания, и да предоставят на Комисията 
годишен доклад за изпълнението на тези планове. 

В първия годишен доклад на Комисията (COM (2010) 441) бе изтъкнато голямото 
разнообразие в структурата и съдържанието на представяните доклади от 
държавите членки, което затруднява съпоставката на информацията. В 
миналогодишния доклад (COM (2012) 122) се посочва, че съпоставимостта на 
данните се е подобрила благодарение на диалога между Комисията и държавите 
членки, както и на придобития от тях опит. 

За да се улесни съпоставимостта на годишните доклади, съвместно с държавите 
членки бе изготвен образец на резюмето на доклада на базата на съществуващите 
насоки за изготвянето на годишния доклад (Решение 2008/654/ЕО на Комисията). 
Понастоящем повечето държави членки използват такива резюмета. На държавите 
членки текущо се предоставя в обобщен вид коментари и бележки, които се 
допълват с отделна информация за всяка държава в писмен вид. 

Във връзка с преразглеждането на Регламент (ЕО) № 882/2004 бяха взети предвид 
разпоредбите на член 44 относно докладите на държавите членки и годишните 

                                                 
3  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91, ОВ L 189, 
20.7.2007 г. 

4  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. 
относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, OB L 343, 14.12.2012 г. 
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доклади на Комисията. Законодателното предложение включва разпоредби 
Комисията да приема единни образци за информацията и данните, които да бъдат 
представяни от държавите членки, относно: измененията в приетите от тях планове 
за контрол; резултатите от извършения през предходната година официален 
контрол; вида и броя на случаите на несъответствие; предприетите мерки с цел да се 
осигури ефикасно изпълнение на многогодишните национални планове за контрол, 
включително действията за осигуряване на изпълнението, и резултатите от тези 
мерки. 

По-долу са представени основните моменти от анализа на Комисията във връзка с 
годишните доклади на държавите членки за 2010 г., доколкото бе възможно да се 
обобщи предоставената информация.   

Обща ефективност на контрола 

От годишните доклади се вижда, че повечето държави членки са въвели 
стратегически и оперативни показатели или показатели за съответствие, на базата 
на които се оценяват резултатите, въпреки че има значителни различия в 
обхванатите сектори и в степента на посочената обща ефективност. Данните често 
са свързани със самия процес на проверка, например съобщава се броят на 
планираните и проведени проверки, а не с резултатите от извършения официален 
контрол.    

В някои държави, в които има повече от един централен компетентен орган, 
съгласуваността на докладите би могла да се подобри, като данните от различните 
служби се съпоставят спрямо стратегическите и оперативните цели в 
многогодишния национален план за контрол.  

Тенденции по отношение на контрола 

Продължава тенденцията системите за контрол все повече да се основават на оценка 
на риска. Някои държави членки подчертават, че при тях повишената обща 
ефективност на контрола е обвързана с по-голяма степен на контрола, основан на 
риска, и че са разширили основания на риска контрол и в нови сектори. От други 
доклади обаче личи, че държавите членки не използват модела за оценка на риска 
във всички сектори, което се потвърждава и от извършените от Комисията одити; 
предоставя се и ограничена информация за тенденциите, приоритетите и 
резултатите в областта на контрола. 

Една от последиците от по-широкото прилагане на контрол, основан на риска, е 
фактът, че степента на несъответствие не може пряко да се съпоставя на годишна 
база. Например анализът на тенденциите в Чешката република сочи, че в сравнение 
с 2009 г. през 2010 г. съотношението между общия брой на проверките и броя на 
установените несъответствия по отношение на здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към тях е по-голямо. Това би могло да отразява по-голям 
процент случаи на несъответствие и следователно — появата на проблеми. Според 
представеното обяснение обаче това първоначално увеличение се дължи на 
обстоятелството, че все по-голям процент от дейностите по контрол се основава на 
оценка на риска, което допринася за общата им ефективност. Подобно съотношение 
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при контрола за хуманно отношение към животните се отбелязва и в доклада на 
Дания. В годишния доклад на Германия се подчертава, че тъй като контролът се 
основава в по-голяма степен на риска и по тази причина се упражнява по-активно 
спрямо субекти с прояви на несъответствие в миналото, не е възможно въз основа 
на годишния доклад да се правят изводи за общото състояние на пазара. 
Освободените ресурси от по-широкото прилагане на контрол, основан на риска, се 
използват за проверка на обекти, където няма достатъчно капацитет или желание за 
спазване на правилата. Данните за целевото насочване на тези ресурси към обекти, 
за които е документирано недобро или съмнително съответствие, са обнадеждаващи 
на фона на изказаните предположения, че основаният на риска контрол може да 
послужат като прикритие на намаляването на ресурсите. 

Анализ на тенденциите за несъответствие 

Установените случаи на несъответствие във всички сектори са в следните основни 
области: действащи изисквания по отношение на хигиената; система за анализ на 
опасностите и контрол на критичните точки (НАССР); хигиенни изисквания във 
връзка с материалната база или оборудването; етикетиране на храните и фуражите; 
добавки във фуражите; водене на регистри; микробиологични замърсявания. 

Като цяло рядко се посочват причините за установените несъответствия. Както и 
миналата година, пропуските по отношение на HACCP/хигиенните изисквания 
често се обясняват с голямо текучество на персонала, липса на обучение при 
стопанските оператори в хранителната промишленост и минимални — или никакви 
— последици след установяването на несъответствия. 

Тенденции за осигуряване на изпълнението — действия в случай на несъответствие 

От държавите членки се изисква да посочат в годишните си доклади какви действия 
са били предприети за осигуряване на изпълнението. 

Въпреки че в годишните си доклади повечето държави членки са подали такива 
данни, данните за осигуряването на изпълнението не обхващат всички сектори и 
като цяло не се прави анализ на общите тенденции и изводи. 

Сполучлива практика в някои държави членки е прякото налагане на 
административни санкции от компетентните органи. 

Също така някои държави членки са установили необходимост от обучение на 
служителите по осигуряване на изпълнението. В Обединеното кралство акцент в 
обучението се поставя върху съдебното производство и обучението на служителите 
да свидетелстват в качеството на вещо лице, което е довело до увеличаване на броя 
на официалните действия по осигуряване на изпълнението в сравнение с 2008 —
 2009 г. Благодарение на проведените обучения и изготвените нови насоки във 
Финландия броят на предприетите действия по осигуряване на изпълнението също 
се е увеличил. Според компетентните органи в Нидерландия засилените дейности 
по осигуряване на изпълнението се дължат на по-тясното обвързване на контрола с 
оценката на риска, което повишава вероятността за откриване на несъответствия.  
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Национална система за одити 

Всички държави членки извършват одити в съответствие с изискванията на 
Регламент (ЕО) № 882/2004. Одитите са важен механизъм за контрол, тъй като 
осигуряват на управляващите органи съществена информация за ефективността на 
прилаганите от тях системи за контрол. Невинаги обаче се дава обобщение на 
резултатите от одитите, особено когато са извършени в автономни региони, и не се 
подава информация за последващи действия, предприети вследствие на докладите 
от одитите. Освен това някои държави членки съобщават, че поради ограничените 
ресурси в одиторските звена броят на одитите е намалял.  

Някои одити са насочени към системите за управление на качеството, въведени от 
компетентните органи. В Австрия този процес е довел до хармонизиране на 
процедурите и продължаващи промени в структурата на отговорностите. 

Комисията организира редовни срещи, които паралелно с текущата работа 
осигуряват форум за обмен на най-добри практики между държавите членки 
относно изпълнението на изискването за извършване на одити. 

Ресурси 

В редица доклади се посочват промени в тази област, например съществени 
организационни промени във Франция, Нидерландия, Словения и Обединеното 
кралство, както и оптимизиране на лабораторните услуги (в България, в Испания по 
отношение на безопасността на храните и в Полша по отношение на пестицидите). 
В Естония и Португалия също се прави преглед на разпределените ресурси за 
лабораториите. Някои държави членки пренасочват служителите от рутинни 
проверки към „кампании по контрол“, основан в по-голяма степен на риска, и 
принципно се осъзнава, че ресурсите трябва да се използват по-ефективно, особено 
при сегашната икономическа обстановка и ограничаването на публичните разходи. 

Действия за подобряване на работата на контролните органи  

Основните действия включват актуализиране на законодателството, разработване 
и/или усъвършенстване на насоки и процедури, обучение и работни срещи (по-
специално за прилагане на новите процедури), и изменения в МНПК.  

Освен това някои държави членки са усъвършенствали информационните си 
системи и организационните процеси за контрол с цел да се засили надзорът от 
страна на централните компетентни органи. В някои държави членки са се 
подобрили оценката и критичният анализ на данните в областта на контрола, а в 
други се предвижда да се подобри капацитетът на централните компетентни органи 
за проверка на ефективността на контрола. В някои държави членки се формулират 
специфични показатели за изпълнението.  

Посочват се примери за непрекъснато усъвършенстване на координацията между 
контролните органи и за по-добри механизми за координация в държавите членки, в 
които има прехвърлени правомощия. Някои държави членки описват предприетите 
от тях действия с оглед на увеличените продажби по интернет в сектора на храните.  
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В редица държави членки са въведени схеми за класиране на стопанските оператори 
в хранителната промишленост въз основа на демонстрираното от тях съответствие, 
като с тяхна помощ се определят приоритетите за осъществяване на контрол.  

Действия за подобряване на работата на стопанските оператори в хранителната 
промишленост  

В докладите на държавите членки се посочват следните основни действия: 
изготвяне на насоки, обучение, информационни кампании и други прояви, брошури. 
Съобщава се също за създаване на център за хуманно отношение към животните в 
Дания и за механизми, които стимулират предприятията да спазват изискванията и 
да предоставят обратна информация с цел да се опростят дейностите по контрол. 

Заключения  

От представените годишни доклади става ясно, че държавите членки активно търсят 
начини да подобрят ефективността на въведените системи. Във всички държави 
членки продължава тенденцията за по-широко прилагане на контрол, основан на 
риска. Държавите членки също така въвеждат инструменти за засилване на надзора 
от страна на централните компетентни органи и за подобряване на работата на 
контролните органи. 

Необходими са по-нататъшни подобрения в редица области. По отношение на 
съгласуваността и съпоставимостта на данните за контрола в отделните държави 
членки по-доброто обвързване на различните формати за представяне на данните би 
могло по-добре да открои в каква степен извършеният контрол води до 
установяване на несъответствия и впоследствие — до ефективни действия по 
осигуряване на изпълнението. Включването на по-задълбочена информация в 
докладите относно дейностите за самооценка, например резултатите от направените 
констатации при одитите на национално равнище и отражението на процеса на 
преглед във връзка с годишния доклад върху бъдещото планиране, ще стимулира 
процеса на непрекъснато усъвършенстване. 

3. Дейности за контрол от страна на Комисията в държавите членки 

Съгласно Регламент (EО) № 882/2004 от Комисията се изисква да осъществява 
контрол в държавите членки, за да провери дали като цяло официалният контрол се 
извършва в съответствие с многогодишните национални планове за контрол и със 
законодателството на ЕС.  

За да изпълни задълженията си, Комисията ежегодно осъществява програма от 
одити и инспекции с цел да провери дали се спазва законодателството в областта на 
фуражите и храните, здравеопазването на животните, хуманното отношение към тях 
и здравето на растенията, както и дали официалният контрол в тези области се 
осъществява в съответствие със законодателството на ЕС. Програмата се публикува 
на уебсайта на Комисията.  
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Констатациите от всеки одит се включват в доклад до съответния национален орган 
заедно със заключенията и препоръките за отстраняване на установените 
недостатъци. Като публикува докладите от одита и плановете за действие на 
държавите членки, както и чрез редовното актуализиране на профила на държавите 
Комисията предоставя на заинтересованите страни и на гражданите фактологичен 
отчет за това как контролните органи във всяка държава членка изпълняват своите 
задължения да гарантират правилното прилагане на законодателството на ЕС.  

През последните години Комисията провежда около 250 одита годишно, които 
обхващат цялата хранителна верига, както и здравеопазването на животните, 
хуманното отношение към тях и здравето на растенията; близо 70 % от одитите са 
свързани с безопасността на храните.  Обикновено около 60 % от одитите се правят 
в държавите членки, а останалите — в трети държави. Одити бяха проведени и 
преди присъединяването на Хърватия към ЕС на 1 юли 2013 г.  

Неотдавна бяха изготвени и обобщени доклади за редица сектори5. Те дават 
възможност да се направи обстоен преглед на извършвания контрол в държавите 
членки въз основа на резултатите от отделните одити. Чрез тях се определят основните 
пропуски, които вероятно са от значение за всички държави членки, включително за 
тези, в които не се провеждат отделни одити. Тези доклади са и ценен източник на 
информация за службите на Комисията и за държавите членки с оглед преразглеждане 
на законодателството.  

Докладите от одитите на Комисията, отговорите на компетентните органи по 
препоръките в доклада на Комисията и профилите по държави са на разположение 
на адрес: http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm. 

В следващия раздел се обсъждат редица проблеми от особено значение, застъпени 
като част от програмата в държавите членки в областта на безопасността на 
храните, здравето на животните, хуманното отношение към тях и здравето на 
растенията. Накратко се обобщават и основните констатации и заключения от 
различните тематични одити.  

Безопасност на храните 

Официален контрол върху производството на месо и мляко 

В периода 2008 — 2011 г. Комисията проведе поредица от одити, насочени към 
контрола за спазването на хигиенните изисквания при производството на червено 
месо и мляко във всички държави членки. Одитите потвърдиха, че държавите 
членки до голяма степен са въвели системи за контрол в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 882/2004 и осъществяват строг контрол по 
отношение на червено месо, мляко и продукти от тях. Потвърждава се обаче 
наблюдаваната и по-рано тенденция по отношение на изпълнението: въпреки че 
контролните органи до голяма степен правилно установят пропуските, невинаги се 
предприемат последователни и навременни действия за осигуряване на 
изпълнението, поради което случаите на несъответствие могат да продължат.  

                                                 
5  http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/index_en.htm
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Проследимост на говеждо месо и продукти от говеждо месо 

През 2011 г. завърши поредица от одити относно проследимостта на говеждото 
месо и продуктите от говеждо месо, като обобщеният доклад вече е на 
разположение. От последния преглед става ясно, че контролът на проследимостта 
на говеждо месо и продукти от говеждо месо, както и на задължителното 
етикетиране в посетените държави членки значително се е подобрил. По отношение 
на проследимостта на живи животни са установени недостатъци при прилагането на 
действащото законодателство и извършването на официален контрол в местата за 
събиране на животни, като търговски обекти, пазари и събирателни центрове. 
Отбелязват се и някои недостатъци, свързани с управлението на базите данни за 
регистриране на животните.  

Месо от дивеч и от отглеждан в стопанства дивеч 

Проведени бяха няколко мисии за установяване на фактите в четири държави 
членки с цел да се събере информация за прилагането на официалния контрол при 
производството на месо от дивеч и от отглеждан в стопанства дивеч. Обобщеният 
доклад е на разположение и съдържа подробна информация за резултата от 
мисиите.  

При мисиите се откроиха редица съществени въпроси, вследствие на което в 
момента се обсъждат разпоредбите на законодателството във връзка със: непълно 
изследване за Trichinella spirali при малки количества възприемчиви видове дивеч, 
които пряко се доставят на потребителя; широко тълкуване на понятието „малки 
количества“, които може да не бъдат подлагани на официален контрол; редовно 
използване на центрове за събиране на дивеч, които невинаги са регистрирани и 
поради това не подлежат на официален контрол; неясно разграничаване между 
отглеждан в стопанства дивеч и друг дивеч, което поражда опасност потребителите 
да получават подвеждаща информация относно истинския произход на месо от 
дивеч; търговия в рамките на Съюза с трупове на дивеч с кожа в противоречие със 
законодателството на ЕС. 

Официален контрол върху рибните продукти и живи двучерупчести мекотели 

В девет държави членки бяха проведени одити с цел да се оцени доколко се спазват 
изискванията на ЕС по отношение на рибните продукти и живите двучерупчести 
мекотели.   

По отношение на рибните продукти беше установено, че във всички посетени 
държави като цяло са въведени обхватни системи за официален контрол. В някои 
държави бяха открити съществени различия между отделните региони при 
извършването на официалния контрол. Като цяло лабораториите, които извършват 
официални анализи, са добре оборудвани и могат да правят необходимите анализи. 
Повечето лаборатории са акредитирани. 

Въпреки общата добра организация и управление на системите бяха констатирани 
съществени слабости по отношение на контрола върху:  

• обектите за първично производство, като риболовни кораби и рибни стопанства;  
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• живите двучерупчести мекотели във връзка с класификацията на 
производствените райони, честотата на изследванията при наблюдението за 
биотоксини и изследванията на крайния продукт. 

Подобни констатации бяха отчетени при проведените одити през 2012 г. В момента 
също се подготвя обобщен доклад. 

Официален контрол върху месо от домашни птици 

През 2012 г. бяха проведени одити на системите за контрол в държавите членки по 
отношение на месо от домашни птици и продукти от месо от домашни птици. Както 
и през миналата година общата степен на съответствие с изискванията като цяло е 
добра и значително се е подобрила в сравнение с обстановката преди прилагането 
на „пакета от документи относно хигиената“. Обхваната беше цялата верига за 
производство на месо от домашни птици, въпреки че в някои случаи броят на 
проверките в стопанствата е ограничен, а при някои проведени неотдавна одити 
беше установено, че инспекцията след умъртвяването на птиците не е на достатъчно 
добро ниво. Основните области, в които е необходимо подобрение, продължават да 
бъдат прилагането на специфични хигиенни изисквания, като например честотата 
на вземане на проби от трупове и прилагането на HACCP планове в предприятията, 
както и случаи, в които Комисията не се уведомява за разпоредби в националното 
законодателство, които позволяват гъвкавост по отношение на кланиците с малък 
капацитет.  

Както и при контрола по отношение на предприятията за млечни и месни продукти, 
беше установена следната тенденция относно изпълнението — въпреки че 
контролните органи до голяма степен правилно установят пропуските, невинаги се 
предприемат навременни действия по осигуряване на изпълнението.  

Планове за контрол на салмонела 

През 2011 г. продължиха одитите на националните планове за контрол на салмонела 
в сектора на птицевъдството. Планове за контрол са въведени във всички посетени 
държави членки, но в някои случаи е налице забавяне на изпълнението им за 
определени категории птици. Въпреки това прилагането на плановете съвпада с 
отчетената тенденция за значително намаляване на салмонела при домашните 
птици. В повечето държави членки плановете за наблюдение и официално вземане 
на проби за салмонела при различни категории домашни птици не отговарят изцяло 
на изискванията на законодателството на ЕС; пропуските са свързани главно с 
вземането на проби, с предприемането на действията след получаване на 
положителни резултати при изследванията и с лабораториите. При последния одит 
през 2012 г. са установени и слабости при надзора от страна на централните 
компетентни органи относно изпълнението на плановете от органите на регионално 
равнище. Подготвя се обобщен доклад. 

Проверки при вноса на храни от неживотински произход 
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На разположение е обобщен доклад за поредица от 12 одита, извършени в периода 
2010 — 2011 г., с цел да се оцени прилагането на системи за официален контрол по 
отношение на контрола върху вноса на храни от неживотински произход. 

След влизането в сила на Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на засиления 
официален контрол върху фуражите и храните от неживотински произход 
държавите членки са предприели задоволителни мерки за неговото прилагане. 
Създадени са ясни механизми за сътрудничество и комуникация между 
компетентните органи в държавите членки и е осигурен достатъчен персонал за 
осъществяване на контрол. Разработени са добри документирани процедури, 
въпреки че те невинаги систематично се актуализират.  

Въпреки това при по-нататъшното транспортиране съгласно определението в 
Регламент (EО) № 669/2009 и при трансфера на стоки съгласно определението в 
Регламент (EО) № 1152/2009 (съгласно който се допуска някои проверки да се 
извършват в мястото на крайното местоназначение на пратката след по-
нататъшното ѝ транспортиране от мястото на пристигането ѝ в ЕС) невинаги се 
гарантира пълна проследимост, особено когато участват няколко държави членки, и 
изискването за предварително уведомяване често не се спазва. В половината 
държави членки при освобождаване от митницата невинаги правилно се спазват 
процедурите, установени с регламентите на ЕС. Поради тези пропуски може да се 
стигне до положение, при което стоките се освобождават, без проверките да са били 
завършени. Въпреки че като цяло системите за лабораторен анализ са се подобрили, 
често се установяват пропуски при изпълнението на специфичните изисквания по 
отношение на анализа, предвидени в законодателството на ЕС.  

Остатъчни вещества от пестициди 

През 2011 г. завърши поредица от одити относно контрола по отношение на 
остатъчните вещества от пестициди. На разположение е обобщен доклад. Като цяло 
резултатът от одитите е положителен. В сравнение с последната поредица от одити 
е постигнат значителен напредък по отношение на планирането, осъществяването и 
докладването на дейностите по официален контрол за наличието на остатъчни 
вещества от пестициди. Броят на взетите проби се е увеличил. Процедурите за 
вземане на проби са в съответствие със законодателството на ЕС и в повечето 
държави членки са налице подходящи мерки за осигуряване на изпълнението, като 
по този начин се гарантира висока степен на защита на потребителите. Въведени са 
ефикасни процедури за контрол на вноса по отношение на остатъците от пестициди. 
Отправени са препоръки към държавите членки да организират дейностите по 
контрол още по-ефективно и ефикасно. Контролът следва да е насочен в по-голяма 
степен към установените рискове, като се вземат предвид осигурената до момента 
степен на съответствие от страна на стопанските оператори в хранителната 
промишленост и извършените от тях самостоятелни проверки. Броят на 
определените лаборатории следва да се намали, за да се гарантира, че анализите се 
извършват само в лаборатории с подходящо за целта оборудване. През 2012 г. 
започна нова поредица от одити в девет държави членки, насочени към контрола на 
пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита. 
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Генетично модифицирани организми (ГМО) 

През 2011 г. започна нова поредица от одити на официалния контрол по отношение 
на генетично модифицираните организми (ГМО). Освен генетично модифицирани 
храни и фуражи за първи път одитите включваха оценка на контрола по отношение 
на съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда за опитни цели и 
отглеждане. Извършени бяха одити в четири държави членки. Създадена е система 
за разрешаване на използването на ГМО за опитни цели и официалните проверки се 
извършват в съответствие с изискванията на ЕС. Установени бяха някои различия 
между държавите членки по отношение на контрола относно отглеждането на 
генетично модифицирана царевица MON 810. По отношение на генетично 
модифицираните храни и фуражи не се наблюдават съществени промени в 
сравнение с предходната поредица от одити. В две държави членки бе установено, 
че не се спазва политиката за нулева толерантност относно наличието на ГМО в 
генетично немодифицирани семена. В повечето случаи лабораториите за ГМО 
работят добре.  

Здравеопазване на животните 

Системи за електронна идентификация на дребни преживни животни 

Комисията завърши поредица от мисии за установяване на фактите в четири 
държави членки, в които има значително наличие на овце и кози. Целите бяха: да се 
оцени напредъкът за прилагането на електронна идентификация на овцете и козите; 
да се оцени ефективността на мерките за електронна идентификация с цел да се 
осигури подходяща проследимост на движението на овце и кози; да се установи кои 
фактори предизвикват недоволство сред заинтересованите страни и кои фактори 
способстват за това да се възприеме използването на електронна идентификация. На 
разположение е изготвеният обобщен доклад за проведените одити. 

В доклада се отбелязват значителни различия между държавите членки при 
прилагането на електронна идентификация, по-специално във връзка с използването 
ѝ за контрол на болестите и за нуждите на управлението, което отчасти се дължи на 
факта, че някои държави членки са въвели електронна идентификация по-рано от 
останалите. Що се отнася до осигуряването на постоянна идентификация, при 
полеви условия използването на електронни болуси се оказва по-надеждно от 
използването на ушна маркировка, но за него са необходими специални умения и 
техническа подкрепа. Някои държави членки оказват такава подкрепа. В същите 
държави предоставянето на финансова помощ за стопаните, за да могат да поемат 
допълнителните разходи, свързани с електронната идентификация, е доказан 
успешен стимул за възприемането на този метод. 

Бяс 

ЕС съфинансира мащабна програма за ликвидиране на болестта бяс в държавите 
членки в Централна и Източна Европа. Комисията проведе редица одити на 
програмите в тези държави. При тях се потвърди, че е отбелязан съществен 
напредък вследствие на кампаниите за ваксинация на диви животни, благодарение 
на които случаите с хора и домашни животни значително са намалели. В някои 
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държави членки обаче бяха установени пропуски при изпълнението на програмите 
за ваксинация, по-конкретно с оглед на своевременното приключване на 
кампаниите, както и с оглед на разпространението и интервалите при използването 
на ваксини в примамки.  

Класическа чума по свинете 

Наближава моментът, в който ЕС ще може да потвърди пълното ликвидиране на 
класическата чума по свинете на територията на Съюза. Това бе постигнато 
посредством засиленото прилагане на мерки за биологична безопасност и по-
добрите кампании за ваксинация на диви свине в рамките на финансираните от ЕС 
програми за ликвидиране. При извършените от Комисията одити беше потвърдено, 
че тези мерки се прилагат ефикасно в Румъния и България, където през последните 
години имаше спорадични огнища на болестта класическа чума по свинете по 
домашни свине. Програмите продължават и проверките все повече се насочват към 
това да се установи статут на свобода от болестта, а впоследствие — и нейното 
ликвидиране. 

Поради продължаващия риск от повторно въвеждане на болестта от съседни 
държави, по-специално като последица от движението на диви свине, е необходимо 
да се поддържа висока степен на бдителност и да се задълбочава сътрудничеството 
с тези държави. 

Официален контрол на лабораториите по шап  

Завърши поредица от инспекции на лаборатории на ЕС, които работят с жив вирус 
на шап. Въпреки че стандартите за биологична безопасност, които се прилагат в 
повечето лаборатории, са като цяло задоволителни, на практика във всички 
лаборатории бяха установени дребни пропуски, а на много места — и сериозни 
пропуски. Предприети бяха незабавни действия за отстраняването им с цел да се 
намалят потенциалните рискове за здравеопазването на животните, които би могло 
да предизвика изпускането на жив вирус на болестта шап. 

Съществен извод от проведените инспекции е, че лаборатории по шап следва да се 
одобряват само в онези държави членки, които са в състояние да гарантират трайно 
спазване на специфичните изисквания на ЕС и по-специално да осигурят 
необходимите за целта ресурси. Комисията и държавите членки обмислят по какъв 
начин да се организира контролът на лабораториите по шап в бъдеще. 

Хуманно отношение към животните 

Освен специалните одити във връзка с контрола за хуманно отношение към 
животните одитите на Комисията относно контрола на хигиенните условия по 
отношение на червено месо и месо от домашни птици вече редовно включват и 
оценка на контрола от страна на държавите членки за хуманно отношение към 
животните в кланиците. Така се осигурява важен допълнителен ресурс, с чиято 
помощ да се насърчи по-добро спазване на изискванията за контрол в тази област. 
При тези одити се проверяват по-специално съоръженията в кланиците, като 
местата за настаняване на животните и съоръженията за зашеметяване, както и 
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условията за транспортирането на животните за клане, и се дават съответни 
препоръки за подобрения. Според констатациите от един одит въпреки че по силата 
на дерогация за клане, съобразено с религиозен обичай, значителен брой кланици в 
съответната държава членка извършват клането без зашеметяване, само част от 
произведеното месо се продава с такова обозначение. 

При специалните одити на Комисията в тази област се обръща внимание на 
хуманното отношение към животните в стопанствата и по време на 
транспортирането им. Одитите са част от наблюдението на държавите членки, което 
службите на Комисията извършват във връзка със забраната за използване на 
неуголемени клетки за кокошки носачки, която трябваше да бъде приведена в 
изпълнение, считано от 1 януари 2012 г., като вследствие на одитите на 27 януари 
2012 г. започнаха процедури за нарушение срещу 13 държави членки. Извършените 
от Комисията одити в държавите членки осигуриха също така актуална информация 
за готовността им най-късно до 1 януари 2013 г. да въведат задължително групово 
отглеждане на бременни свине и женски свине. Проведен бе и специален одит за 
събиране на доказателства във връзка със започнатата процедура за нарушение 
срещу една държава членка по повод хуманното отношение към животните при 
клане. 

В последните одити беше застъпено и хуманното отношение към бройлерите.  
Видовете животни, по отношение на които няма разпоредби на ЕС, но за които 
препоръките на Съвета на Европа са изцяло приложими съгласно законодателството 
на ЕС, също се включват в одитите във връзка с хуманното отношение към 
животните. 

По отношение на транспортирането в момента се набляга и върху това да се оказва 
съдействие на държавите членки да усвоят успешни практики. След като при 
предишни одити беше установено, че в редица държави членки процесът на 
одобряване на превозните средства не е организиран по подходящ начин, одитите 
през 2012 г. бяха специално насочени към процедурата за одобрение и бяха 
набелязани най-добри практики в различни области. Те бяха представени пред 
останалите държави членки по време на текущите срещи на националните звена за 
контакт, които се провеждат два пъти годишно в Комисията. В пристанище Сет във 
Франция се състоя допълнителна среща с участието на всички държави членки, 
отговорни за одобряването на морски плавателни съдове, тъй като някои 
компетентни органи бяха посочили, че срещат трудности при прилагането на 
изискванията във връзка с транспортирането на животни по море.   

При извършените от Комисията одити беше разгледан и нарастващият износ на 
животни за Турция. Извършен бе одит на пункт за излизане от ЕС в България и бяха 
отправени препоръки за ускоряване на процедурите с цел да се отстранят излишни 
забавяния. По време на същия одит екипът посети и насрещния пункт в Турция, за 
да направи преглед на контрола от турската страна на границата. 

Здраве на растенията 

При одитите в държавите членки относно здравето на растенията, при които се 
оценяват мерките за контрол и изпълнението на спешни мерки на ЕС при появата на 
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огнища на вредители, между включените в одитите държави членки бяха 
установени съществени различия във връзка с контрола на вноса и ефикасното 
откриване на вредители в представените за износ пратки. Успехът на усилията за 
ликвидиране значително се различава по отношение на различните вредители, 
някои от които се контролират по-лесно от други. Одитите показаха също така, че е 
важно да се предприемат решителни усилия за ликвидиране веднага след 
откриването на вредителя, тъй като след установяването му на територията на 
Съюза ликвидирането му става несравнимо по-трудно или дори невъзможно.  

Въпреки редовно провежданите одити в Португалия от 1999 г. насам във връзка с 
ликвидирането на нематода по боровата дървесина, положението остава 
незадоволително, особено по отношение на тестовете и отстраняването на увредени 
дървета от буферните зони. 

Фуражи 

По отношение на безопасността на фуражите се наблюдава различна степен на 
съответствие от страна на операторите по веригата. Докато при първичното 
производството общата картина е задоволителна, при последващото производство 
са необходими очевидни подобрения във връзка със: разработването и прилагането 
на процедури, основани на системата за анализ на опасностите и контрол на 
критичните точки (HACCP); мерките, въведени с цел да се сведе до минимум 
кръстосаното замърсяване от предишни производствени партиди; и наблюдението 
за наличие на нежелани вещества. Официалният контрол в областта на фуражите 
обикновено обхваща основните оператори по веригата, но определени обекти (най-
вече предприятия за храни, при които само част от производството им постъпва във 
фуражната верига) все още често остават извън обхвата на осъществявания контрол. 
Наблюдават се и някои недостатъци при насочеността на инспекциите и вземането 
на проби. 

По отношение на търговията с фуражи при одитите беше установена задоволителна 
степен на съответствие с приложимите изисквания. 

Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) и странични животински 
продукти (СЖП) 

Като цяло понастоящем одитите в тези две области се обединяват, тъй като — с 
някои изключения — трансмисивните спонгиформни енцефалопатии вече не 
представляват приоритет с висока степен на риск. При одитите беше установено, че 
обработката на странични животински продукти и производни продукти до голяма 
степен е в съответствие с правилата на ЕС. При все това в няколко държави членки 
странични животински продукти (в това число специфичен рисков материал), 
получени при клане в дворни стопанства, все още се унищожават на място в 
стопанството; наред с пропуски при унищожаването на умрели животни от такива 
дворни стопанства това нарушава ефективността на наблюдението за трансмисивни 
спонгиформни енцефалопатии в тези държави. Степента на съответствие в 
екарисажите обикновено е задоволителна, въпреки че в някои случаи бяха 
установени недостатъци при наблюдението, свързано със спазването на 
изискванията за време, температура и налягане при обработката. 
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Контрол на вноса на храни от животински произход и животни 

Одитите в тази област продължават да заемат основно място сред предпазните 
мерки, целящи да гарантират безопасността на вноса. Контролът на вноса се 
подобрява благодарение на по-доброто сътрудничество с митническите органи и 
провежданите интензивни обучения, както и на други фактори. В някои държави 
членки Комисията отбеляза пропуски в комуникацията между централните и 
децентрализираните органи, които понякога нарушават общата ефективност на 
контрола. Въпреки че предварителното уведомяване за претоварването на пратки в 
някои държави членки се подобрява, в някои големи пристанища действията на 
компетентните органи с цел да се осигури изпълнението на това изискване 
продължават да бъдат незадоволителни.  

След миналогодишния доклад степента на прилагане на единната компютризирана 
система за контрол на вноса TRACES се е подобрила. В системата вече участват 
някои държави членки, които преди не са я използвали. Необходимо е граничните 
инспекционни пунктове (ГИП) да приспособят дейността си за работа с новите 
версии на TRACES, като това е непрекъснат процес. 

Остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати и замърсители  

Държавите членки продължават да срещат затруднения при изпълнението на 
националните планове за наблюдение на наличието на остатъчни вещества, сходни 
с посочените в миналогодишния доклад, включително различия между отделните 
държави относно броя на методите, включени в обхвата на акредитацията на 
лабораториите, които извършват анализ на остатъчни вещества, и различно 
тълкуване на изискванията относно информацията за клането, която да бъде 
представена с оглед на хранителната верига. 

Продължава поредицата от одити относно способността на държавите членки да 
гарантират, че наличието на диоксини в рибата, уловена в Балтийско море, която се 
пуска на пазара за консумация от човека или от животни, отговаря на установените 
в ЕС допустими количества. Събраните до момента данни показват липса на 
съгласуваност в подхода на държавите членки с цел да се сведе до минимум 
експозицията на потребителите на риба, която не отговаря на изискванията. 

Последващи действия във връзка с препоръките на Комисията 

С помощта на различни механизми се предприемат систематични последващи 
действия по всички препоръки от докладите на Комисията.  

От компетентните органи на държавите членки се изисква да представят план за 
действие, в който да опишат как са изпълнили или възнамеряват да изпълнят 
препоръките на Комисията. От своя страна Комисията прави оценка на плана за 
действие и систематично следи изпълнението на посочените в него стъпки чрез 
редица последващи действия, в това число: a) общи последващи одити; б) 
последващи одити на място по конкретни проблеми или искания за представянето 
на доклади в писмен вид по конкретни проблеми; в) двустранни срещи на високо 
равнище, ако бъдат установени принципни или трайни проблеми.  
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При общите последващи одити се обръща внимание на нерешени въпроси и се 
проверява напредъкът по препоръки от предходни мисии в рамките на секторните 
одити на Хранителната и ветеринарна служба (FVO) в държавите членки, работата 
по които още не е приключила. Резултатите от тези одити са представени в 
профилите по държави на следния уебсайт: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/country_profiles_en.cfm. 

Що се отнася до наблюдението на напредъка на държавите членки за изпълнение на 
препоръките на Хранителната и ветеринарна служба, резултатите от общите 
последващи одити за периода 2005 — 2010 г. показват, че за 97 на сто от 
препоръките държавите членки са предприели мерки за тяхното изпълнение или са 
поели задоволителни ангажименти за изпълнението им в рамките на определен 
график. По препоръките, за които все още не са поети задоволителни ангажименти 
(3 на сто), активно се работи чрез различните механизми, описани в точка 2.5. 
Въпреки че са малко на брой, въпросите, поставени в тези препоръки, по правило се 
решават най-трудно и обикновено отразяват по-дълбоки проблеми, включително 
въпроси, свързани с тълкуване на законодателството. 

4. Други източници на информация за контрола в държавите членки 

Секторни доклади 

Съгласно разпоредбите в законодателството на ЕС относно различни аспекти на 
безопасността на храните, здравеопазването на животните, хуманното отношение 
към тях и здравето на растенията от държавите членки се изисква редовно да 
представят доклади относно някои специфични изисквания. Въз основа на тези 
национални доклади Комисията от своя страна изготвя редица секторни доклади с 
информация относно прилагането на някои аспекти от законодателството на ЕС, 
приложимо за хранителната верига, включително в някои случаи конкретни данни 
за официалния контрол и резултатите от него в съответните области. 

Сред най-важните от тях са докладите за: наблюдение и изследване на преживни 
животни за наличието на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ); 
тенденциите и източниците на зоонози; заразни агенти, причиняващи зоонози, и 
огнища на токсични инфекции от хранителен произход в Европейския съюз 
(възложен на ЕОБХ); подлежащи на задължително обявяване болести по животни 
от рода на едрия рогат добитък и свине (с оглед на търговията в рамките на ЕС); 
годишният доклад за мониторинга на остатъчни вещества от пестициди в ЕС и 
докладите от заседанията на работната група за ликвидирането на болестите по 
животните. Информацията в тези доклади е важен фактор при определянето на 
приоритетите, към които да бъдат насочени ресурсите за извършването на одити. 

В приложението към доклада е включена таблица с основните доклади на 
Комисията, публикувани миналата година, и съответните уебсайтове.  

Системи за бързо предупреждение и други средства за докладване  

http://ec.europa.eu/food/fvo/country_profiles_en.cfm
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Съществуващите системи за бързо предупреждение за безопасността на храните и 
фуражите (RASFF), за поява на болести по животните (ADNS) и за поява на болести 
по растенията (Europhyt) са важно средство за бърза реакция при спешни случаи и 
нововъзникващи рискове, както и източник на информация за моделите в 
разпространението на болести и вредители. Предоставените от тях данни могат да 
бъдат важен показател за недостатъци при спазването на установените норми за 
безопасност и затова внимателно се преглеждат, когато се прави оценка на 
контрола. Подробните резултати от системите за предупреждение за безопасността 
на храните и болестите по животните са представени в обобщен вид в годишните 
доклади за RASFF и ADNS, които ежегодно се публикуват на уебсайта на 
Комисията: 

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm.  

Комисията създаде уебсайт, на който се публикуват месечни доклади за 
прихванатите пратки в рамките на информационния инструмент за прихващане на 
пратки от съображения за фитосанитарна сигурност Europhyt6. Планира се през 2013 
г. да бъде публикуван годишен доклад за Europhyt. 

Системата TRACES, която позволява обмен на информация между Комисията и 
държавите членки относно контрола на животни и животински продукти (вътрешно 
производство и внос от трети държави), е друг важен източник на данни не само за 
обема на движенията на обхванатите стоки, но и за провеждания официален 
ветеринарен контрол: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/index_en.htm.  

5. Резултати от официалното наблюдение 

Salmonella и Campylobacter са двете основни причини за заболявания от хранителен 
произход в ЕС. Извършеният от ЕОБХ и ЕЦКПЗ анализ на докладите на държавите 
членки относно зоонозите7 потвърждава тенденцията за намаляване на случаите на 
салмонелоза при човека в Европейския съюз. През 2010 г. се съобщава общо за 
99 020 потвърдени случая при хора (по данни, публикувани през 2012 г.), което сочи 
намаление с 8,8 % в сравнение с 2009 г. и продължаваща тенденция за шеста 
поредна година. В доклада на ЕОБХ като причина за това продължаващо 
намаляване се посочва прилагането в държавите членки на програми за контрол на 
салмонела в популациите от домашни птици. Това се потвърждава от извършените 
одити в сектора за производство на месо от домашни птици в държавите членки. 

                                                 
6  http://ec.europa.eu/food/plant/europhyt/interceptions_en.htm. 
7  Научен доклад на ЕОБХ и ЕЦКПЗ: „Обобщен доклад на ЕС за тенденциите и източниците на 

зоонози, заразни агенти, причиняващи зоонози, и огнищата на токсични инфекции от хранителен 
произход в Европейския съюз през 2010 г.“, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2597.pdf. 

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/europhyt/interceptions_en.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2597.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2597.pdf
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6. Последващи действия от страна на Комисията и действия по осигуряване 
на изпълнението  

Постоянното проследяване и координацията на действията по осигуряване на 
изпълнението остават приоритет във всички области, попадащи в обхвата на 
настоящия доклад. 

Полагат се значителни усилия за отстраняване на пречките за правилното прилагане 
на законодателството на ЕС в сътрудничество със съответните държави членки. За 
всеки отделен случай се възприема специфичен подход, като се отчитат 
сериозността на установения недостатък, свързаните с това рискове, действията, 
които държавата членка вече е предприела, както и дали случаят засяга други 
държави членки. Проучват се причините за недостатъците, така че да се търсят 
решения, с които да се предотврати повтарянето на проблема. 

Така например Комисията води активен диалог с някои държави членки с цел да се 
преодолеят трайни прояви на несъответствие и да се решат неуредени въпроси за 
осигуряване на изпълнението, включително чрез редовни двустранни срещи на 
високо равнище.  

Една от тези държави членки е Гърция. Компетентните органи в Гърция са 
представили подробен план за действие с ясни етапни цели, спрямо които 
понастоящем се следи напредъкът за осигуряване на по-добро съответствие. 

Комисията също така подготви специализирани обучения в рамките на програмата 
„По-добро обучение за по-безопасни храни“ в случаите, в които обучението може 
да подпомогне спазването на изискванията. В България и Румъния са организирани 
специални обучения, при които на компетентните органи са дадени насоки как да се 
преодоляват пропуските при обработката и унищожаването на странични 
животински продукти. 

Когато е необходимо и целесъобразно, са започнати процедури за установяване на 
нарушения. 

Важен източник на информация за случаи на несъответствие или проблеми при 
осигуряването на изпълнението са жалбите от граждани или неправителствени 
организации (НПО), като Комисията се стреми да гарантира, че по тях се 
предприемат съвместни действия с държавите членки за постигане на положителни 
резултати. Ако законите не се прилагат правилно, има опасност целите на 
европейската политика относно безопасността на храните да не бъдат постигнати. В 
действията за прилагане на правото на ЕС и осигуряване на изпълнението участват 
както европейските институции, така и държавите членки, в това число органите на 
местно и регионално равнище и съдилищата. Държавите членки носят основна 
отговорност за правилното и навременно прилагане на Договорите и 
законодателството на ЕС. Комисията започва производство за установяване на 
неизпълнение на задължения като последно средство за осигуряване на 
съответствие, когато има доказателства, че е налице систематичен и постоянен 
модел на неправилно прилагане на правото на ЕС.  
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Комисията може да открие процедура за нарушение, като прикани държавите 
членки да поправят пропуски и грешки при транспонирането или неправилно 
прилагане на законодателството. Комисията може да отнесе случая пред Съда на 
Европейския съюз, за да се установи наличие на неизпълнение на задълженията по 
правото на Общността от страна на държавата членка. Тя може да сезира Съда 
повторно, за да поиска налагане на финансови санкции, докато не бъде изпълнено 
първото решение на Съда. 

Процедурата за нарушения има съществена роля, за да се гарантира правилното 
прилагане на законодателството на ЕС и да се осигурят ползи за гражданите. 
Комисията демонстрира, че гледа отговорно на тази задача, като през 2012 г. 
започна пакет от процедури за нарушения във връзка с прилагането на 
законодателството за защита на кокошки носачки, и ясно показа, че възнамерява да 
приложи подобен подход и към мерките за защита на свинете. 

Що се отнася до други средства, проектът на Комисията „Пилот ЕС“ има за цел да 
осигури по-бързи и по-цялостни отговори на въпроси, възникващи при прилагането 
на законодателството на ЕС. Той служи за по-добра комуникация между Комисията 
и държавите членки и допринася за разрешаване на проблеми, свързани с 
осигуряване на изпълнението, без да е необходимо да се прибягва до официални 
процедури за нарушение. 

Повече информация относно неизпълнението на задължения може да бъде намерена 
в годишните доклади относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС, 
публикувани на уебсайта на Комисията:  
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_en.htm. 

7. Международна търговия 

Комисията участва активно в работата на международни органи, определящи 
стандартите за безопасност на храните, здравеопазване на животните и здраве на 
растенията. Поддържат се извънредно широки контакти с държави извън ЕС, като 
се искат и се предоставят гаранции за безопасност при търговията с храни. Това на 
свой ред изисква задълбочено обсъждане на ефикасността на въведения контрол, за 
да се гарантира, че търговията се извършва при безопасни условия. Извлечените 
поуки в този процес се съобщават на управляващите органи на системите за 
контрол в държавите членки. 

8. Заключения 

Като цяло държавите членки осигуряват добро равнище на официален контрол по 
хранителната верига и се отнасят сериозно към въпросите, свързани с безопасността 
на храните, здравето на растенията и животните и хуманното отношение към 
животните. Въпреки че все още са възможни подобрения в някои области, отбелязва 
се напредък за по-ефикасно използване на средствата и ресурсите за контрол, както 
и при планирането, извършването и координацията на контрола във всички сектори. 

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_bg.htm
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Официалният контрол и законодателните инструменти за оптимизиране на неговата 
ефективност са основните характерни особености на хранителната верига в ЕС. Те 
дават възможност на компетентните органи да извършват контрол въз основа на 
риска, да откриват недостатъците и да предприемат навременни мерки за 
отстраняването им. Освен това те осигуряват на компетентните органи полезна 
обща картина на обстановката с оглед на безопасността на храните и здравето. 

Докладите на държавите членки дават увереност, че националните компетентни 
органи изпълняват своята роля отговорно, а контролът все повече се основава на 
риска, както се потвърждава от одитите, проведени от експерти на Комисията. 
Въвеждат се нови инструменти за по-добър надзор и за оптимизиране на работата 
на контролните органи. 

Проведените от Комисията одити на място по конкретни въпроси, както и общите 
последващи одити, които обхващат всички сектори и при които се набляга на 
причините, довели до прояви на несъответствие, са особено важни за установяване 
на слабости, които да бъдат отстранени, както и за да се гарантира, че са 
предприети корективни мерки. Комисията разполага със система, която се 
преразглежда постоянно и включва цели и показатели за количествен преглед на 
напредъка на държавите членки и предприетите от тях действия за отстраняване на 
проблемите. 

Тези доклади на Комисията за извършените одити, които допълват контролните 
дейности и докладите на държавите членки, осигуряват надеждна система за оценка 
на ефективността на системите за контрол в държавите членки. 

Тази система позволява на Комисията при необходимост да предприеме 
целесъобразни мерки за усъвършенстване на системите за официален контрол и 
одит в държавите членки. 

_______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСЪК НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СЕКТОРНИ ДОКЛАДИ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА 
ЕС В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ТЯХ И ЗДРАВЕТО НА РАСТЕНИЯТА 

 

Доклад Правно основание Публикуван на адрес: 

Годишен доклад за 
мониторинг и изследване на 
преживни животни за 
наличието на трансмисивна 
спонгиформна 
енцефалопатия (ТСЕ) в ЕС 

Член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на 
правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои 
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии 

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety
/tse_bse/monitoring_annual_reports_en
.htm 

 

Обобщен доклад на ЕС за 
тенденциите и източниците 
на зоонози, заразни агенти, 
причиняващи зоонози, и 
огнищата на токсични 
инфекции от хранителен 
произход в Европейския съюз 

Член 9, параграф 2 от Директива 2003/99/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга 
на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, за изменение
на Решение 90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на 
Директива 92/117/ЕИО на Съвета 

(Възложен на ЕОБХ и изготвен от ЕОБХ в сътрудничество с
Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията) 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajourna
l/doc/2090.pdf 

Годишен доклад относно 
системата за бързо 
предупреждение за храни и 
фуражи (RASFF) 

Член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и 
на Съвета от 28 януари 2002 г. 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 

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/
rasff_publications_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/monitoring_annual_reports_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/monitoring_annual_reports_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/monitoring_annual_reports_en.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2090.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2090.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_publications_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_publications_en.htm
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Доклад Правно основание Публикация 

Годишен доклад за 
мониторинга на остатъчни 
вещества от пестициди в ЕС 

Член 32 от Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или 
фуражи от растителен или животински произход и за изменение на 
Директива 91/414/ЕИО на Съвета 

(Възложен на ЕОБХ) 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajourna
l/doc/2430.pdf 

 

Годишен доклад за 
облъчването на храни 

Член 7, параграф 3 от Директива 1999/2/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки относно храните и 
хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение 

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/i
rradiation/index_en.htm 

 

Работен документ на 
службите на Комисията за 
изпълнението на 
националните планове за 
наблюдение на остатъци от 
вещества в държавите 
членки 

Член 8 от Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно
мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в
живи животни и животински продукти и за отмяна на 
директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 
91/664/ЕИО 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicals
afety/residues/control_en.htm 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2430.pdf
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