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За периода януари-март, 2014г. в Системата за бързо предупреждение за храни и
фуражи RASFF (Приложение 1) са постъпили 14 броя нотификации, касаещи алергени
в храни.
На Фигура 1 е показана тенденцията на броя нотификации за посоченият
период. Най-голям брой нотификации има през месец март (7 броя), следван от януари
(5 броя) и февруари (2 броя). Три нотификации са за насочване на вниманието и
останалите 11 броя са за проследяване.
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Фигура 1. Брой нотификации за периода януари –март 2014г.
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От нотифицираните продукти най-голям дял се пада на зърнените и тестени
изделия, докато чаят и кафето, сладкарските изделия, хранителните добавки, добавките
в храни, пилешко месо, месо различно от пилешко и закуски се отличават с по една
нотификация.
По отношение на нотифициращите държави относно алергени в храни, найсилно нотифициращо е Обединеното кралство, то се отличава с четири нотификации,
следвано от Словения с три, Словакия с две, докато с единични нотификации са Полша,
Италия, Германия, Белгия и Естония.
Що се касае до нотифицираните държави, най-голям брой нотификации са
посочени за Обединеното кралство, четири на брой, за Полша 3 броя, два броя за
Италия и Германия и с единични нотификации са Холандия,

Белгия и Естония.

България не е нотифицирана.
По отношение видовете нотификации от RASFF системата, касаещи алергени в
храни, най-голям дял се пада на нотификациите за проследяване - 11 броя, докато
останалите 3 броя са нотификации за насочване на вниманието.
Изводи:
На базата на проучването на данните от системата RASFF за периода от януари
до март (вкл.) 2014г. относно алергени в храни:
1.

Най-голям брой нотификации са докладвани през месец март (7 броя).

2.

Най-силно нотифициращи държави са Обединеното кралство и Словения.

3.

България не е нотифицирана по отношение на алергени в храни за

първото тримесечие на 2014г.
4.

Най-голям е броят на нотификациите за проследяване (11 броя).

Приложение I
1. Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RSFF): Под формата на
мрежа се създава система за бързо предупреждение за пряк или косвен риск за здравето
на човека, произтичащ от храни или фуражи. В нея участват държавите членки,
Комисията и Европейският орган по безопасност на храните. В случай, че член на
мрежата разполага с информация, свързана със съществуването на сериозен пряк или
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косвен риск за човешкото здраве, тази информация незабавно се съобщава по системата
и се предава на членовете в мрежата.
2. Правно основание: Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи се
основава на Регламент (ЕО) № 178/2002, чл.50. Условията и мерките за прилагането й
са описани в Регламент (ЕС) № 16/2011.
3. Видове нотификации:
3.1. Предупредителна нотификация – съобщение за сериозен риск, който изисква
незабавни действия или рисковият продукт вече е на пазара;
3.2. Нотификация за недопуснат внос – касае пратка с храни, фуражи
или суровини, на които е отказано влизането в ЕС поради риск за човешкото здраве, за
здравето на животните или за околната среда;
3.3. Информативна нотификация – тя може да е за:
3.3.1. проследяване
3.3.2. насочване на вниманието.
Нотификациите за проследяване не изискват бърза реакция. Нотификациите за
насочване на вниманието предоставят интересна за контролните органи информация.
Литература:
Данните от системата RASFF са достъпни на адрес:
https://webgate.ec.europa.eu/rasffwindow/portal

Горепосочената информация ще бъде публикувана на електроннaта страница на
Българска агенция по безопасност на храните
(http://www.babh.government.bg/bg/actualno-risk-evaluation.html)
и Националния фокален център на EFSA
(http://focalpointbg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=
78&lang=bg) към Центъра за оценка на риска.
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