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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie dokumentu informacyjnego opracowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Rzecznik  Tel.: (+352) 4398 47063 Tel. kom.: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Urzędnik ds. kontaktów z prasą Tel.: (+352) 4398 45410  Tel. kom.: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luksemburg 
E-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Komunikat prasowy
Luksemburg, 6 lutego 2018 r.

Unijni kontrolerzy zbadają politykę UE dotyczącą 
bezpieczeństwa żywności 
Europejski Trybunał Obrachunkowy zamierza przeprowadzić kontrolę unijnej polityki 
dotyczącej bezpieczeństwa żywności. Kontrolerzy sprawdzą, czy unijny model zapewniania 
bezpieczeństwa żywności opiera się na solidnych podstawach, a w praktyce chroni produkty 
żywnościowe spożywane w UE przed zagrożeniami o charakterze chemicznym. Trybunał 
opublikował dziś dokument informacyjny poświęcony unijnej polityce dotyczącej 
bezpieczeństwa żywności, będący źródłem informacji dla osób zainteresowanych tym 
zagadnieniem. 

Żywność jest narażona na trzy rodzaje zagrożeń: fizyczne, biologiczne i chemiczne. W ramach 
swoich prac Trybunał skoncentruje się na systemie kontroli zagrożeń chemicznych – substancji 
trujących, które występują w pożywieniu naturalnie lub są do niego dodawane w procesie 
produkcji żywności lub podczas kontaktu z nią. Przykłady takich substancji to środki myjące, 
pestycydy i niektóre metale. Przeprowadza się wprawdzie kontrole, które mają na celu 
sprawdzenie, czy środki chemiczne są stosowane zgodnie z prawem (np. pestycydy w produkcji 
rolnej), ich niewykryte pozostałości mogą jednak wywierać negatywny wpływ na żywność na 
późniejszych etapach łańcucha dostaw żywności. 

– Jednym z głównych celów UE jest zapewnienie bezpieczeństwa spożywanej żywności – 
oświadczył Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Niniejsza kontrola ma pomóc konsumentom w lepszym 
zrozumieniu sposobu funkcjonowania unijnego modelu bezpieczeństwa żywności i przyczynić się 
do większego zaufania do unijnej polityki żywnościowej. 

Łączny pułap wydatków z budżetu UE w obszarze „bezpieczeństwa żywności i paszy, zdrowia 
zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin” na okres 2014–2020 wynosi 1,89 mld euro. 

Kontrolerzy przeprowadzą wywiady z personelem Komisji Europejskiej i właściwych agencji UE, 
a także konsultacje z podmiotami z sektora spożywczego. Wizyty kontrolne odbędą się w trzech 
państwach członkowskich: w Niderlandach, we Włoszech (Liguria) i w Słowenii. Publikacja 
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sprawozdania z kontroli planowana jest pod koniec 2018 r. 

Sprawozdanie wejdzie w skład cyklu sprawozdań Trybunału dotyczących różnych aspektów 
łańcucha dostaw żywności. Do cyklu tego należą również sprawozdania na temat marnotrawienia 
żywności (opublikowane w styczniu 2017 r.), dobrostanu zwierząt (w trakcie opracowywania) 
oraz żywności ekologicznej (planowana publikacja w 2018 r.). 

 

Informacje dla redaktorów 

W unijnej polityce dotyczącej bezpieczeństwa żywności przyjęto zintegrowane podejście, które 
obejmuje działania uwzględniające wszystkie etapy łańcucha dostaw żywności, od paszy dla 
zwierząt, zdrowia zwierząt, ochrony roślin i produkcji żywności do przetwarzania, 
magazynowania, transportu, przywozu, wywozu i handlu detalicznego. Wymaga ono 
zagwarantowania skutecznego systemu kontroli, utrzymywania stosunków zagranicznych 
z krajami i organizacjami międzynarodowymi spoza UE oraz zapewnienia, by zarządzanie 
ryzykiem było oparte na dowodach naukowych. Unijny model bezpieczeństwa żywności opiera 
się na silnym i skutecznym systemie monitorowania i kontroli, co przekłada się na spójną politykę 
„od pola do stołu”. 

 


