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EU-revisorerne vil undersøge 
fødevaresikkerhedspolitikken 
Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) er i gang med en revision vedrørende EU's 
fødevaresikkerhedspolitik. Revisorerne vil undersøge, om EU's fødevaresikkerhedsmodel er 
solidt baseret, og om den, når den anvendes i praksis, holder fødevareprodukter, der indtages i 
EU, fri for kemiske risici. De har også offentliggjort et baggrundspapir om EU's 
fødevaresikkerhedspolitik som en informationskilde for personer med interesse i emnet. 

Tre risikotyper kan bringe fødevaresikkerheden i fare: fysiske, biologiske og kemiske. Revisionen 
vil fokusere på kontrolsystemet for kemiske risici - giftstoffer, der forekommer naturligt eller 
tilsættes under fødevareproduktionen eller -behandlingen. Eksemplerne omfatter rensemidler, 
pesticider og visse metaller. Der foretages kontroller for at sikre, at kemikalier anvendes på lovlig 
vis (f.eks. pesticider i landbruget), men restprodukter kan stadig påvirke senere etaper i 
fødevareforsyningskæden. 

"Et af EU's vigtigste mål er, at de fødevarer, vi indtager, er sikre," siger Janusz Wojciechowski, 
det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Denne revision 
bør hjælpe forbrugerne med bedre at forstå, hvordan EU's fødevaresikkerhedsmodel fungerer, og 
styrke deres tillid til EU's fødevarepolitik." 

Det samlede loft for udgifter over EU-budgettet til "fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, 
dyrevelfærd og plantesundhed" for perioden 2014-2020 er på 1,89 milliarder euro. 

Revisorerne vil interviewe personale ved Europa-Kommissionen og relevante EU-agenturer samt 
høre interessenter fra fødevareindustrien. De vil besøge tre medlemsstater: Nederlandene, 
Italien (Ligurien) og Slovenien. Revisionsberetningen forventes offentliggjort i slutningen af 2018. 

Denne beretning vil være en del af en række beretninger fra Revisionsretten om forskellige 
aspekter af fødevarekæden. Beretningerne vil ligeledes dække madspild (offentliggjort i januar 
2017) dyrevelfærd (under udarbejdelse) og økologiske fødevarer (også planlagt til 2018). 
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Bemærkninger til redaktører 

EU's fødevaresikkerhedspolitik har en integreret tilgang og omfatter foranstaltninger, der 
vedrører hele fødevarekæden, fra foder, dyresundhed, plantebeskyttelse og fødevareproduktion 
til behandling, opbevaring, transport, import, eksport og detailhandel. Den omfatter sikring af et 
effektivt kontrolsystem, forvaltning af internationale forbindelser med tredjelande og 
internationale organisationer og sikring af en videnskabeligt baseret risikostyring. EU's 
fødevaresikkerhedsmodel bygger på et stærkt og effektivt overvågnings- og kontrolsystem med 
det formål at tilvejebringe en sammenhængende "fra jord til bord"-politik.  

 


