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Pranešimas spaudai
Liuksemburgas, 2018 m. vasario 6 d.

ES auditoriai ketina nagrinėti maisto saugos politiką 
Europos Audito Rūmai atlieka auditą dėl maisto saugos politikos Europos Sąjungoje. Auditoriai 
nagrinės, ar ES maisto saugos modelis yra tinkamai pagrįstas ir ar jį taikant praktikoje padeda 
Europos Sąjungoje vartojamus maisto produktus apsaugoti nuo cheminių pavojų. Jie taip pat 
paskelbė aiškinamąjį pranešimą dėl ES maisto saugos politikos, kuriame pateikta informacijos 
šia tema besidomintiems skaitytojams. 

Maisto saugai kylanti rizika yra susijusi su trijų rūšių pavojais: fiziniais, biologiniais ir cheminiais. 
Audito metu daugiausia dėmesio bus skirta kontrolės sistemai, kuria kontroliuojami cheminiai 
pavojai –nuodingos medžiagos, kurios natūraliai esti maiste arba yra į jį pridedamos maistą 
gaminant ar perdirbant. Jų pavyzdžiai – valymo medžiagos, pesticidai ir tam tikri metalai. 
Nepaisant to, kad atliekami tikrinimai, siekiant užtikrinti, kad cheminės medžiagos būtų teisėtai 
naudojamos (pavyzdžiui, pesticidai žemės ūkyje), jų likučiai vis tiek gali daryti poveikį vėlesniems 
maisto tiekimo grandinės etapams. 

„Vienas pagrindinių ES tikslų yra užtikrinti, kad mūsų vartojamas maistas išliktų saugus, – pasakė 
už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Janusz Wojciechowski. – Šis auditas turėtų 
padėti vartotojams geriau suprasti, kaip veikia ES maisto saugos modelis, ir prisidėti prie jų 
pasitikėjimo ES maisto politika.“ 

ES biudžeto išlaidų srities „maisto ir pašarų sauga, gyvūnų gerovė ir augalų sveikata“ bendra 
viršutinė riba 2014–2020 m. laikotarpiu sudarė 1,89 milijardo eurų. 

Auditoriai rengs interviu su Europos Komisijos ir susijusių ES agentūrų personalu ir konsultuosis 
su maisto pramonės suinteresuotosiomis šalimis. Jie lankysis trijose valstybėse narėse: 
Nyderlanduose, Italijoje (Ligūrijoje) ir Slovėnijoje. Tikimasi, kad audito ataskaita bus paskelbta 
2018 m. pabaigoje. 

Ši ataskaita bus viena iš Audito Rūmų ataskaitų serijos, apimančios įvairius maisto grandinės 
aspektus. Šioje serijoje taip pat nagrinėjamos maisto atliekos (ataskaita paskelbta 2017 m. sausio 
mėn.), gyvūnų gerovė (rengiama šiuo metu) ir ekologiškas maistas (taip pat planuojama 2018 m.). 
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Pastabos leidėjams 

ES maisto saugos politika paremta integruotu požiūriu ir apima veiksmus, kuriais siekiama daryti 
poveikį visoje maisto grandinėje, įskaitant gyvūnų pašarą, gyvūnų sveikatą, augalų apsaugą, 
maisto gamybą ir perdirbimą, saugojimą, transportą, importą, eksportą ir mažmeninę prekybą. 
Tai reiškia, kad turi būti taikoma veiksminga kontrolės sistema, tinkamai valdomi tarptautiniai 
santykiai su ne ES šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis bei užtikrinamas moksliniu pagrindu 
atliekamas rizikos valdymas. ES maisto saugos modelis paremtas stipria ir veiksminga stebėjimo ir 
kontrolės sistema, siekiant užtikrinti darnią politiką nuo lauko iki pietų stalo.  

 


