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Η πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων στο 
μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διενεργεί έλεγχο με αντικείμενο την πολιτική της ΕΕ 
για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν κατά πόσον το μοντέλο που 
εφαρμόζει η ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων στηρίζεται σε ορθή βάση και, όταν 
εφαρμόζεται στην πράξη, κατά πόσον διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που καταναλώνονται στην 
ΕΕ δεν κρύβουν χημικούς κινδύνους. Επίσης, έχουν ήδη δημοσιεύσει ενημερωτικό έγγραφο 
σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, από το οποίο μπορούν να 
αντλούν πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. 

Τρία είναι τα είδη κινδύνων που μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια των τροφίμων: φυσικοί, 
βιολογικοί και χημικοί. Ο έλεγχος θα επικεντρωθεί στο σύστημα ελέγχου που αφορά τους 
χημικούς κινδύνους, δηλαδή τις δηλητηριώδεις ουσίες που προκύπτουν με φυσικό τρόπο ή που 
προστίθενται κατά την παραγωγή ή την επεξεργασία των τροφίμων. Ως παραδείγματα 
αναφέρονται τα καθαριστικά, τα φυτοφάρμακα και ορισμένα μέταλλα. Μολονότι προβλέπονται 
έλεγχοι που διασφαλίζουν τη νόμιμη χρήση των διαφόρων χημικών ουσιών (π.χ. των 
φυτοφαρμάκων στη γεωργία), τα υπολείμματά τους ενδέχεται σε μεταγενέστερα στάδια να 
επηρεάζουν την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. 

«Ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε», δήλωσε ο Janusz Wojciechowski, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και αρμόδιος για τον συγκεκριμένο έλεγχο. «Ο έλεγχός μας φιλοδοξεί να βοηθήσει 
τους καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργεί το μοντέλο που εφαρμόζει η ΕΕ για 
την ασφάλεια των τροφίμων και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική της ΕΕ για τα 
τρόφιμα.» 

Το ανώτατο όριο των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για «την ασφάλεια των τροφίμων 
και των ζωοτροφών, την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των 
φυτών» για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 1,89 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Οι ελεγκτές θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Επιτροπής και των 
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αρμόδιων οργανισμών της ΕΕ και θα ζητήσουν τη γνώμη των παραγόντων της βιομηχανίας 
τροφίμων. Θα επισκεφθούμε τρία κράτη μέλη: τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία (Λιγυρία) και 
Σλοβενία. Η έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί περί τα τέλη του 2018 

και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
πραγματεύονται διάφορες πτυχές της τροφικής αλυσίδας. Στη θεματολογία των εκθέσεων 
αυτών περιλαμβάνονται επίσης η κατασπατάληση τροφίμων (η έκθεση δημοσιεύθηκε τον 
Ιανουάριο του 2017), η καλή μεταχείριση των ζώων (η έκθεση βρίσκεται υπό εκπόνηση) και τα 
βιολογικά τρόφιμα (η έκθεση προβλέπεται επίσης να δημοσιευθεί το 2018). 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
και περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν το σύνολο της τροφικής αλυσίδας: από τις ζωοτροφές, 
την υγεία των ζώων, την προστασία των φυτών και την παραγωγή τροφίμων έως την 
επεξεργασία, τη αποθήκευση, τη μεταφορά, την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη λιανική πώληση. 
Συνεπάγεται την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου, τη διαχείριση των 
διεθνών σχέσεων με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και την επιστημονικά τεκμηριωμένη 
διαχείριση των κινδύνων. Το μοντέλο που εφαρμόζει η ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων 
βασίζεται σε ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, το οποίο 
συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας συνεπούς πολιτικής «από το αγρόκτημα στο τραπέζι».  

 


