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Luksemburgā, 2018. gada 6. februārī

ES revidenti izskatīs pārtikas nekaitīguma politiku 
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) veic revīziju par ES pārtikas nekaitīguma politiku. Revidenti 
pārbaudīs, vai ES pārtikas nekaitīguma modelis ir pienācīgi pamatots un vai tā piemērošana 
nodrošina Eiropas Savienībā patērēto pārtikas produktu pasargāšanu no ķīmiskajiem 
apdraudējumiem. Tiem, kuri interesējas par šo tēmu, revidenti ir publicējuši arī informatīvo 
dokumentu par ES pārtikas nekaitīguma politiku. 

Pārtikas nekaitīgums ir pakļauts trīs veidu riskiem – fizikāliem, bioloģiskiem un ķīmiskiem 
apdraudējumiem. Revīzija pievērsīsies sistēmai, kura kontrolē ķīmisko apdraudējumu, ko rada 
indīgas vielas, kuras rodas dabīgā veidā vai tiek pievienotas pārtikas ražošanas vai apstrādes laikā. 
Indīgas vielas ir, piemēram, tīrīšanas līdzekļi, pesticīdi un daži metāli. Lai gan notiek pārbaudes, 
kuru mērķis ir nodrošināt to likumīgu izmantošanu (piemēram, pesticīdu lietošana 
lauksaimniecībā), šo vielu atliekas tomēr var ietekmēt pārtikas apgādes ķēdes tālākos posmus. 

“Viens no galvenajiem ES mērķiem ir nodrošināt patērētās pārtikas nekaitīgumu,” teica par šo 
revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Janusz Wojciechowski. “Šī revīzija palīdzēs 
patērētājiem labāk saprast ES pārtikas nekaitīguma modeļa darbību un vairos viņu uzticēšanos 
ES pārtikas politikai.” 

No 2014. gada līdz 2020. gadam pārtikas un barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības un 
labturības, kā arī augu veselības jomas izdevumiem no ES budžeta ir atvēlēti 1,89 miljardi EUR. 

Revidenti iztaujās Eiropas Komisijas un attiecīgo ES aģentūru darbiniekus, kā arī apspriedīsies ar 
pārtikas rūpniecības ieinteresētajām personām. Viņi apmeklēs trīs dalībvalstis – Nīderlandi, Itāliju 
(Ligūriju) un Slovēniju. Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2018. gada beigās. 

Šis ziņojums veidos daļu no ERP sagatavoto dokumentu kopas, kas veltīti pārtikas aprites 
dažādajiem aspektiem. Šajā kopā ietilpst arī ziņojums par pārtikas izšķērdēšanu (publicēts 
2017. gada janvārī), dzīvnieku labturību (pašlaik sagatavošanā) un bioloģisko pārtiku (arī plānots 
2018. gadā). 
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Piezīmes izdevējiem 

ES pārtikas nekaitīguma politika īsteno visaptverošu pieeju un ietver darbības, kas attiecas uz 
visiem pārtikas aprites posmiem, sākot no dzīvnieku barības, dzīvnieku veselības, augu 
aizsardzības un pārtikas ražošanas līdz apstrādei, glabāšanai, transportēšanai, importam, 
eksportam un mazumtirdzniecībai. Tā paredz nodrošināt efektīvas kontroles sistēmas, 
starptautiskus sakarus ar valstīm ārpus Eiropas Savienības un starptautiskām organizācijām un 
zinātnes atziņās balstītu riska pārvaldību. ES pārtikas nekaitīguma politikas modelis balstās uz 
stingru un efektīvu uzraudzību un kontroles sistēmu, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju no lauku 
saimniecības līdz galdam.  

 


