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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 6. februar 2018

Revizorji EU bodo preučili politiko za varno hrano 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo na področju politike EU za varno hrano. Revizorji bodo 
preučili, ali ima model EU za varno hrano dobro podlago in ali v praksi preprečuje 
izpostavljenost živilskih proizvodov, porabljenih v EU, nevarnosti onesnaženja s kemikalijami. 
Objavili so tudi informativni dokument o politiki za varno hrano, v katerem lahko najdejo 
informacije tisti, ki jih ta tema zanima. 

Obstajajo tri vrste nevarnosti za varnost hrane: fizične, biološke in kemične. Revizija se bo 
osredotočala na kontrolni sistem v zvezi z nevarnostmi zaradi kemikalij, tj. strupenih snovi, ki se 
naravno tvorijo ali so dodane med proizvodnjo ali predelavo hrane. Mednje spadajo čistila, 
pesticidi in nekatere kovine. Čeprav obstajajo kontrolni pregledi, ki zagotavljajo zakonito uporabo 
kemikalij (npr. pesticidov v kmetijstvu), lahko ostanki kemikalij delujejo v kasnejših fazah verige 
preskrbe s hrano. 

„Eden od glavnih ciljev EU je zagotavljanje varnosti hrane, ki jo uživamo,“ je povedal član 
Evropskega računskega sodišča Janusz Wojciechowski, ki je pristojen za revizijo. „Ta revizija naj 
bi pripomogla k temu, da bodo potrošniki bolje razumeli, kako deluje model EU za varno hrano, in 
povečala njihovo zaupanje v prehrambno politiko EU.“ 

Za obdobje 2014–2020 znaša zgornja skupna meja za porabo iz proračuna EU pod postavko 
varnost hrane in krme, zdravje in dobrobit živali ter zdravje rastlin 1,89 milijarde EUR. 

Revizorji bodo opravili razgovore z zaposlenimi v Evropski komisiji in ustreznih agencijah EU ter z 
deležniki iz živilske industrije. Obiskali bodo tudi tri države članice: Nizozemsko, Italijo (Ligurija) in 
Slovenijo. Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno proti koncu leta 2018. 

To poročilo bo del serije poročil Evropskega računskega sodišča o različnih vidikih prehranske 
verige. Druga poročila iz te serije so poročilo o potrati hrane (objavljeno januarja 2017), o 
dobrobiti živali (v pripravi) in ekološko pridelani hrani (načrtovano za leto 2018). 
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Pojasnila za urednike 

Pristop na področju politike EU za varno hrano je integrativen in zajema ukrepe v vseh fazah 
prehranske verige od krme, zdravja živali, zaščite rastlin in proizvodnje hrane do njene predelave, 
skladiščenja, prevoza, uvoza, izvoza in maloprodaje. Vključuje zagotavljanje uspešnih sistemov 
kontrole in mednarodnih odnosov s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter 
obvladovanje tveganja na znanstveni osnovi. Model EU za varno hrano temelji na zanesljivih in 
uspešnih sistemih spremljanja in kontrole zaradi uresničevanja koherentne politike po načelu od 
vil do vilic.  

 


