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Auditoři EU budou prověřovat politiku v oblasti 
bezpečnosti potravin 
Evropský účetní dvůr (EÚD) provádí audit politiky EU v oblasti bezpečnosti potravin. Auditoři 
budou zjišťovat, zda model bezpečnosti potravin v EU stojí na patřičných základech a zda 
v praxi zaručuje, že potravinářské výrobky spotřebovávané v EU nejsou ohroženy chemickými 
riziky. Pro ty, kteří mají o tuto problematiku zájem, zveřejnili o politice EU v oblasti bezpečnosti 
potravin také informační dokument. 

Bezpečnost potravin mohou ohrozit tři typy rizik: fyzická, biologická a chemická. Tento audit se 
zaměří na systém kontroly chemických rizik, tedy jedovatých látek, které se vyskytují přirozeně 
nebo které jsou do potravin přidávány během výroby nebo manipulace s potravinami. Příkladem 
jsou čisticí prostředky, pesticidy a některé kovy. Přestože to, zda je používání chemikálií v souladu 
s právními předpisy (např. v případě pesticidů v zemědělství), je předmětem kontrol, rezidua 
těchto látek mohou ovlivnit potravinový řetězec v pozdějších fázích. 

„Jedním z hlavních cílů EU je zajistit bezpečnost potravin, které konzumujeme,“ uvedl člen 
Evropského účetního dvora odpovědný za tento audit Janusz Wojciechowski. „Tento audit by 
měl spotřebitelům pomoci lépe porozumět tomu, jak funguje model bezpečnosti potravin v EU, a 
zvýšit jejich důvěru v potravinovou politiku Unie.“ 

Celkový strop pro výdaje z rozpočtu EU na „bezpečnost potravin a krmiv, zdraví zvířat, dobrých 
životních podmínek zvířat a zdraví rostlin“ na období 2014–2020 činí 1,89 miliardy EUR. 

Auditoři povedou pohovory se zaměstnanci Evropské komise a příslušných agentur EU a budou 
konzultovat zainteresované subjekty z potravinového průmyslu. Navštíví tři členské státy: 
Nizozemsko, Itálii (Ligurii) a Slovensko. Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána koncem 
roku 2018. 

Tato zpráva bude součástí série zpráv EÚD věnovaných různým aspektům potravinového řetězce. 
Patří mezi ně zpráva o plýtvání potravinami (zveřejněná v lednu 2017), dobrých životních 
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podmínkách zvířat (připravuje se) a ekologických potravinách (rovněž plánovaná pro rok 2018). 

 

Poznámky pro redaktory 

Politika EU v oblasti bezpečnosti potravin vychází z integrovaného přístupu, který zahrnuje celý 
potravinový řetězec od krmiv, zdraví zvířat, ochrany rostlin a produkce potravin až po zpracování, 
ukládání, dopravu, dovoz, vývoz a maloobchodní prodej. Obnáší uplatňování účinného 
kontrolního systému, udržování mezinárodních vztahů se státy, které nejsou členy EU, a 
mezinárodními organizacemi a řízení rizik na základě vědeckých poznatků. Model bezpečnosti 
potravin v EU se opírá o silný a účinný systém monitorování a kontroly, který zaručuje ucelenou 
politiku od fáze výroby až do fáze konečné spotřeby. 

 


