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Европейска комисия - Съобщение за медиите

В отговор на загрижеността на потребителите относно качеството на храните и
измамните практики по отношение на храните Европейската комисия ще стартира утре
Център за знания за измамите с храни и качеството на храните, управляван от
Съвместния изследователски център.

Центърът за знания представлява мрежа от експерти на Комисията и външни експерти, която ще
подкрепя институциите, определящи политиката на ЕС, и националните органи, като осигурява
достъп и обмен на актуални научни познания относно въпроси, свързани с измамите с храни и
качеството на храните.

Съмненията относно измамите с храни и качеството на храните подкопават доверието на
потребителите и вредят на цялата верига на предлагане на храни в Европа — от земеделските
производители до търговците на дребно. Последните случаи на измами с храни включват
маслиново масло, вино, мед, риба, млечни продукти, месо и птици. Освен това потребителите
може да са изложени на нелоялни търговски практики, по-специално във връзка с хранителни
продукти със значителни разлики в състава, които обаче се предлагат на различни пазари с
подобна опаковка.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, който
отговаря за Съвместния изследователски център, ще открие новия Център за знания за измамите
с храни и качеството на храните в Страсбург в присъствието на заместник-председателя,
отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович, и комисаря по въпросите на правосъдието,
потребителите и равнопоставеността между половете, Вера Йоурова.

В навечерието на откриването комисар Наврачич заяви: Хранителните продукти са една от
основните области, в които много пряко и осезаемо могат да се усетят ползите, които науката
осигурява за гражданите. Качеството на храната, която ядем, е важно за всички нас. Измамите с
храни представляват транснационална престъпна дейност, поради което ЕС има ясна отговорност
в тази сфера. Създаването на Центъра за знания за измамите с храни и качеството на храните е
важна стъпка. То ще спомогне за опазване на целостта на веригата за доставки на храни в ЕС и
за гарантиране на качеството на хранителните продукти, като се създава ясна добавена стойност
за европейските граждани.

Комисар Йоурова заяви: Комисията приема много сериозно въпроса за качеството на храните и
неоснователните различия в тях и вече предприе редица конкретни стъпки за справяне с
проблема. Осигуряването на по-добри научни данни е основна част от тези усилия.
Новосъздаденият център за знания, който обединява експерти и знания от различни места в
Европейската комисия и извън нея, ще допринесе допълнително за събиране и обработка на
научно доказани факти. Неговата работа ще спомогне също така за разработване на обща
методика за изпитване, която от своя страна ще ни позволи да прилагаме и контролираме
спазването на законодателството в областта на защитата на потребителите и храните. 

Центърът за знания за измамите с храни и качеството на храните ще има следните
функции:

ще координира дейностите по надзор на пазара, например относно състава и вкусовите
характеристики на храните, предлагани с една и съща опаковка и марка на различни пазари
в ЕС;

-

ще управлява система за ранно предупреждение и информация за измамите с храни,
например чрез мониторинг на медиите и предоставяне на тази информация на
обществеността;

-

ще свързва информационните системи на държавите членки и Комисията, например бази
данни, в които се описва съставът на някои продукти на хранително-вкусовата промишленост
с висока стойност като виното или маслиновото масло;

-
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ще генерира специфични за всяка страна знания, например чрез картографиране на
компетентностите и лабораторната инфраструктура в държавите членки.

-

Центърът за знания за измамите с храни и качеството на храните ще изготвя бюлетини,
интерактивни карти, бази данни и редовни доклади и ще предоставя тази информация на
обществеността. Центърът за знания ще бъде изцяло финансиран от Европейската комисия.
Размерът на различните експертни групи ще зависи от предмета на дейността им. Центърът за
знания ще допълни мрежата на ЕС за борба с измамите с храни, като осигури връзка между
науката и изготвянето на политики. 
Създаването на Центъра за знания съвпада с откриването на изложбата „Науката — в центъра на
създаването на европейските политики“ в Европейския парламент в Страсбург, която описва
работата и историята на Съвместния изследователски център от неговото създаване през 1957 г.
до наши дни. 
Контекст
Правилата, регулиращи веригата на доставки на храни в Европейския съюз, се съдържат, наред с
другото, в общото законодателство в областта на храните[1], законодателството за предоставяне
на информация на потребителите относно храните[2] и Директивата за нелоялните търговски
практики[3]. Това налага спазването на някои изисквания относно състава и стандартите за
качество на селскостопанските продукти.

Съвместният научноизследователски център има дългогодишен опит в областта на храните,
включително в изследванията за установяване на автентичността на храните, както и в
разработването, прилагането и валидирането на аналитични методи за изпитване за откриване на
измами във веригата за доставки.

Центърът за знания за измамите с храни и качеството на храните е петият от поредица центрове
за знания в областта на биоикономиката, териториалните политики, миграцията и демографията и
управлението на риска от бедствия. 

За повече информация
Центрове за знания на Съвместния изследователски център

Съвместният изследователски център Създаване на политиките на ЕС, основано на факти (PDF)

 

 

[1] 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

[2] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври
2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите

[3] Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно
нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар
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