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Обобщение 
Предложението, придружено от настоящата оценка на въздействието, е част от 
широкомащабната дейност за намаляване на административната тежест. Регламент 
(ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните определя, че всички оператори на 
предприятия за храни трябва да въведат, изпълняват и поддържат постоянна процедура 
или процедури, основаващи се на принципите на HACCP. За да се прилага 
целесъобразно, задължението за изпълнение на процедурите по HACCP изисква 
мултидисциплинарен екип от служители, които да могат например да анализират 
опасностите и контрола в критичните точки, както и да определят критичните граници 
и процедурите за мониторинг на критичните точки. Тези изисквания могат да доведат 
до значителни годишни разходи на равнище ЕС (изчислени в размер на 
220 000 000 EUR). Въпреки че за по-големите предприятия тези разходи може да са по-
незначителни, тъй като са само част от общите разходи, то за малките и средни 
предприятия (МСП) тези изисквания могат да бъдат изключително скъпи и 
обременителни. 

Поради значителното въздействие, което ще окаже на МСП стриктното прилагане на 
изискванията по HACCP, и отчитайки факта, че определени предприятия могат да 
достигнат същото ниво на хигиенни условия чрез прилагане на всички останали 
изисквания на Регламент (ЕО) 852/2004, без да има нужда да се прилагат цялостните 
процедури по HACCP, и без оглед на ръководния документ, определящ нивото на 
гъвкавост за прилагане на HACCP, съществува необходимост от освобождаване на 
някои предприятия от всички изисквания по HACCP. 

 
Основна цел на настоящата инициатива е да допринесе към Лисабонската стратегия за 
растеж и заетост, в частност като намали разходите за развиване на стопанска дейност 
от МСП в хранителната промишленост, в случай че е възможно поддържането на 
същите подходящи нива на хигиенна защита. Оперативната цел в този случай е да 
гарантира, че задълженията за предоставяне на информация не засягат прекомерно 
ежедневното управление на бизнеса и не са прекалено скъпи. При оценката на 
въздействието бяха разгледани три стратегически възможности за постигане на целта: 
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Възможност 1 Без промяна в политиката 

Възможност 2 Освобождаване на някои предприятия от изискванията по HACCP. 

Възможност 3 Премахване на изискванията по HACCP за всички предприятия 

При възможност 3 съществува опасност от неизпълнение на основната цел, а именно да 
не се понижават стандартите. Възможност 1 няма да промени статуквото, т.е. 
законовата несигурност относно настоящото ръководство ще продължи и малки 
предприятия в редица държави-членки ще продължат да извършват ненужно големи 
разходи. Възможност 2 изглежда най-доброто решение, предлагайки освобождаване от 
задълженията на някои малки предприятия от хранителната промишленост, които 
могат да достигнат същото ниво на хигиенни условия чрез прилагане на всички 
останали изисквания на Регламент (ЕО) 852/2004 със значително по-малка 
административна тежест. Трябва да се подчертае, че наличните факти сочат, че 
стандартите за хигиена на храните няма да бъдат понижени и изчисленото намаление 
на разходите няма да има никакви негативни последствия.  


