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Съобщение за пресата
Люксембург, 6 февруари 2018 г.

Одиторите на ЕС проверяват политиката за 
безопасност на храните 
Европейската сметна палата (ЕСП) е в процес на извършване на одит на политиката за 
безопасност на храните. Одиторите ще извършат проверка дали моделът на ЕС за 
безопасност на храните е разработен върху солидна основа, както и дали на практика той 
предпазва консумираните в ЕС хранителни продукти от химически опасности. Освен това 
ЕСП публикува информационен документ относно политиката на ЕС за безопасност на 
храните като източник на информация за заинтересуваните от темата. 

Безопасността на храните може да бъде изложена на риск от три вида опасности — 
физическа, биологическа и химическа. Фокусът на настоящия одит ще бъде върху системата 
за контрол на химическите опасности — отровни вещества, които се срещат в природата 
или са добавяни по време на производството или обработката на храни. Примерите за това 
включват почистващи препарати, пестициди и някои метали. Въпреки че съществуват 
проверки за гарантиране, че химикалите се използват законно (напр. пестицидите при 
земеделието), остатъци от тях могат все още да засегнат по-късните етапи на хранителната 
верига. 

„Една от основните цели на ЕС е да запази безопасна храната, която консумираме,“ каза 
Януш Войчеховски, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за този одит. 
„Настоящият одит следва да помогне на потребителите по-добре да разберат как 
действа моделът на ЕС за безопасност на храните и да засили тяхното доверие 
в политиката на ЕС за храните.“ 

Общият размер на тавана на разходите от бюджета на ЕС за областите безопасност на 
храните и фуражите, здраве на животните, хуманно отношение към животните и здраве на 
растенията за периода 2014—2020 г. е 1,89 млрд. евро. 

Одиторите ще проведат събеседване със служители на Европейската комисия и на 
съответните агенции на ЕС и ще се консултират със заинтересовани страни от хранително-
вкусовата промишленост. Те ще посетят три държави членки — Нидерландия, Италия 
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(Лигурия) и Словения. Очаква се одитният доклад по тази тема да бъде публикуван във 
втората половина на 2018 г. 

Настоящият доклад ще представлява част от серия от доклади на ЕСП относно различни 
аспекти на хранителната верига. Разглежданите теми обхващат също така разхищаването 
на храни (докладът е публикуван през януари 2017 г.), хуманното отношение към 
животните (докладът е в процес на изготвяне) и биологичните храни (публикуването на 
доклада също е планирано за 2018 г.). 

 

Бележки към редакторите 

Политиката на ЕС за безопасност на храните използва интегриран подход и включва 
действия на всички етапи на хранителната верига — от храната за животните, здравето на 
животните, растителната защита и производството на храни, до преработката, 
съхраняването, транспорта, вноса, износа и продажбата на дребно. Тази политика налага 
осигуряването на ефективна система за контрол, управление на международните 
отношения с държави извън ЕС и международни организации, както и осигуряване на 
научно-обосновано управление на риска. Моделът на ЕС за безопасност на храните разчита 
на силна и ефективна система за мониторинг и контрол, с цел провеждането на 
последователна политика на принципа „от фермата до вилицата“.  

 


