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еВроПеЙСкИЯт ЗеМеДеЛСкИ ФоНД ЗА рАЗВИтИе НА СеЛСкИте рАЙоНИ:
Европа инвестира в селските райони

производствената верига на храни и фуражи често е изграена от множество 
ета пи. Започвайки с вноса на суровини или първично производство, докато 
стигне до крайния потребител. За всяки етап от хранителната верига и всеки 
процес, в правната рамка на страните членки на еС има ясно дефинирани и 
регламентирани роли и отговорности. В обобщен вид, те изглеждат така:

* да идентифицират и регистрират документално всяка 
информация за продуктите, на принцип "една стъпка 
напред и една стъпка назад", за всеки етап от 
хранителната верига

* Незабавно да изтеглят рисков продукт от пазара, 
включително да го изкупят обратно от крайните клиенти, 
ако е необходимо; 
*Да унищожат всяка партида или серия от храни и 
фуражи, ако те не отговарят на стандартите за 
хранителна безопасност; *Да информират компетентните 
органи за констатирания риск и предприетите действия 
за преодоляването му.

* Проверява дали операторите на храни и фуражи 
изпълняват задълженията си; 
* Взема съответните мерки за подсигуряване на 
безопасността на храните; 
* Проследява рисковете обратно по веригата до 
първоизточника; 
* Уведомява всички страни-членки чрез Системата за 
Незабавно уведомяване за храни и фуражи (Rapid Alert 
System).

* При наличието на риск, Европейската комисия 
известява страните членки, чрез Системата за Незабавно 
уведомяване за храни и фуражи (Rapid Alert System); 
*Изисква от операторите на храни и фуражи 
информация, да въведат проследимост и да координират 
действия с националните институции; 
*Могат да въвеждат вносни/износни ограничения и 
мерки.

* Осъществява наблюдение на производството, 
преработката и разпространението на храни и фуражи, 
за да подсигури операторите имат въведени системи за 
проследимост; 
* Създават, въвеждат и прилагат система за наказания на 
оператори в хранителните вериги, които не отговарят на 
изискванията за проследимост на храните в ЕС.

* Създават и установяват специфични за сектора 
законодателство относно проследяемостта на храните и 
фуражите; 
* Хранителната и ветеринарна администрация на 
Европейската комисия провежда регулярни проверки, за да 
се увери, че операторите на храни и фуражи спазват всички 
изисквания и стандарти за хранителна безопасност - 
включително системи за проследимост на храните.Ев
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Целта на всяка система за проследяемост на храните е да документира с из-
мерими показатели степента на изпълнение на процедури и операции, на кои то 
е била подложена конкретна храна (или поне партида, към която тази хра на 
принадлежи) по цялата верига на нейното движение от отглеждането й до до 
достигането й до крайния потребител, както и за вложените съставките. 

Наличието на системата за проследяемост е съществен елемент от системата за 
управление на безопасността на храните. 
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