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ELi audiitoritel on kavas uurida 
toiduohutuspoliitikat 
Euroopa Kontrollikoda viib läbi auditit ELi toiduohutuspoliitika kohta. Audiitorid uurivad, kas 
ELi toiduohutuse mudel põhineb kindlal alusel ja kas selle rakendamine hoiab ELis tarbitavad 
toiduained keemilistest ohtudest vabad. Samuti on avaldatud ELi toiduohutuspoliitikat 
tutvustav taustdokument, et anda asjast huvitatutele rohkem teavet. 

Toiduohutusele võivad mõju avaldada kolme liiki ohud: füüsilised, bioloogilised ja keemilised. 
Audit keskendub keemiliste ohtude (mürgised ained, mis on looduslikud või lisatakse toidu 
tootmise või käitlemise käigus) kontrollisüsteemile. Näiteks võib tuua puhastusvahendid, 
pestitsiidid ja mõningad metallid. On olemas kontrollid kemikaalide seadusliku kasutamise 
tagamiseks (nt pestitsiidide kasutamine põllumajanduses), kuid sellest hoolimata võivad jäägid 
toidutarneahela hilisemaid etappe mõjutada. 

„Üks ELi peamisi eesmärke on tagada tarbitava toidu ohutus,“ ütles aruande eest vastutav 
Euroopa Kontrollikoja liige Janusz Wojciechowski. „Audit peaks aitama tarbijatel ELi 
toiduohutuse mudelit paremini mõista ning suurendama nende usaldust ELi toidupoliitika vastu.“ 

Perioodil 2014–2020 on ELi eelarvest toidu- ja söödaohutuse, loomade tervise, loomade heaolu ja 
taimetervise valdkonnale tehtavate kulude ülempiir 1,89 miljardit eurot. 

Audiitorid küsitlevad Euroopa Komisjoni ja asjassepuutuvate ELi asutuste töötajaid ning 
konsulteerivad toidutööstuse sidusrühmadega. Külastatakse kolme liikmesriiki: Madalmaid, 
Itaaliat (Liguuria) ja Sloveeniat. Auditiaruanne on kavas avaldada 2018. aasta lõpus. 

Aruanne moodustab osa toiduahela eri aspekte käsitlevate kontrollikoja väljaannete seeriast. 
Seeria hõlmab ka toidu raiskamist (avaldatud jaanuaris 2017), loomade heaolu (pooleli) ja 
mahetoitu (kavas avaldada 2018. aastal). 
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Toimetajatele 

ELi toiduohutuspoliitika põhineb integreeritud lähenemisviisil ja sellesse on kaasatud toiduahela 
kõik etapid alates söödast, loomade tervisest, taimekaitsest ja toidu tootmisest kuni töötlemise, 
ladustamise, transpordi, impordi, ekspordi ja jaemüügini välja. Poliitika hõlmab tõhusa 
kontrollisüsteemi tagamist, rahvusvaheliste suhete korraldamist kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teaduspõhise riskijuhtimise tagamist. ELi toiduohutuse 
mudel põhineb tugeval ja tõhusal järelevalve- ja kontrollisüsteemil, millega tagada ühtne „talust 
toidulauani“-poliitika.  

 


