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Sajtóközlemény
Luxembourg, 2018. február 6.

Az uniós számvevők megvizsgálják az élelmiszer-
biztonsági politikát 
Az Európai Számvevőszék jelenleg ellenőrzést végez az uniós élelmiszer-biztonsági politikára 
nézve. A számvevőszéki ellenőrzés arra irányul, hogy az uniós élelmiszer-biztonsági modell 
kellően megalapozott-e és a gyakorlatban eredményes védelmet biztosít-e arra vonatkozóan, 
hogy az Unióban fogyasztott élelmiszerek esetében nem állnak fenn vegyi anyagok jelentette 
kockázatok. A számvevők háttér-tájékoztatót is közzétettek az uniós élelmiszer-biztonsági 
politikáról a téma iránt érdeklődők számára. 

Az élelmiszer-biztonságot leginkább veszélyeztető három kockázattípus a fizikai, a biológiai és a 
vegyi kockázat. Ellenőrzésünk elsősorban a vegyi anyagok jelentette kockázat (a természetben 
előforduló, illetve az élelmiszerekbe előállításkor és kezeléskor kerülő mérgező anyagok) 
kiküszöbölését célzó kontrollrendszerre irányul majd. Ilyen méreganyagok például a 
tisztítószerek, a növényvédő szerek, illetve egyes fémek. A vegyi anyagok jogszerű felhasználását 
(pl. a növényvédő szerek mezőgazdaságban történő alkalmazását) folyamatosan ellenőrzik ugyan, 
de ezek maradványai az élelmiszer-ellátási lánc későbbi szakaszaiban is kárt okozhatnak. 

„Az Európai Unió egyik legfőbb célja, hogy garantálja az általunk fogyasztott élelmiszerek 
biztonságát– jelentette ki Janusz Wojciechowski, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. 
Ellenőrzésünk elvben elősegíti majd, hogy a fogyasztók jobban megértsék az uniós élelmiszer-
biztonsági rendszer működését és hozzájárul az uniós élelmiszer-biztonsági politika iránti bizalom 
növeléséhez is.” 

A 2014–2020-as időszakra az uniós költségvetés az „élelmiszer- és takarmánybiztonság, 
állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy” területére irányuló kiadások felső határát 
1,89 milliárd euróban határozta meg. 

Számvevőink az ellenőrzés keretében interjúkat készítenek majd az Európai Bizottság és az 
érintett uniós ügynökségek munkatársaival, valamint más élelmiszeripari szereplőkkel. Három 
tagállamot keresnek fel: Hollandiát, Olaszországot (Liguria) és Szlovéniát. Az ellenőrzési jelentés 
közzétételére várhatóan 2018 végén kerül sor. 
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Jelentésünk egy olyan sorozat részeként jelenik majd meg, amelyet a Számvevőszék az élelmiszer-
ellátási lánc különböző szempontjairól kíván készíteni. A jelentéssorozat az élelmiszer-pazarlás 
(2017 januárjában közzétett jelentés), az állatjólét (jelenleg folyamatban) és a bioélelmiszerek 
(szintén 2018-ra tervezett megjelenés) témakörét is felöleli. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Az uniós élelmiszer-biztonsági politika integrált megközelítést alkalmaz, és intézkedései az 
élelmiszer-ellátási lánc minden szintjére kiterjednek: a takarmányok, az állategészségügy, a 
növényvédelem és az élelmiszer-termelés szintjétől a feldolgozás, a tárolás, szállítás, behozatal, 
kivitel és a kiskereskedelmi értékesítés szintjéig. Mindehhez hatásos kontrollrendszerre, az Unión 
kívüli országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott nemzetközi kapcsolatokra és 
tudományos alapú kockázatkezelésre is szükség van. Az uniós élelmiszer-biztonsági modell szilárd 
és hatásos monitoring- és kontrollrendszeren alapul, ezzel is biztosítva a szakpolitika 
koherenciáját a termelőtől a fogyasztóig.  

 


