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Systém bezpečnosti potravin v EU je přetížen, informují
auditoři
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora sice stojí systém ochrany spotřebitelů před
chemickými nebezpečími v potravinách v EU na pevných základech a je celosvětově uznáván, avšak
v současné době je přetížen. Auditoři upozorňují, že Komise a členské státy nejsou schopny systém
provádět v plném rozsahu.
Politika EU v oblasti bezpečnosti potravin má zaručit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví
a chránit občany EU před třemi druhy nebezpečí v potravinách: fyzikálními, biologickými a
chemickými. Audit se zaměřil na chemická nebezpečí.
Auditoři zjistili, že model bezpečnosti potravin v EU je celosvětově uznáván, avšak v současnosti je
přetížen. Uvádějí, že právní rámec upravující chemické látky v potravinách, krmivu a rostlinách a
živých zvířatech zůstává stále rozpracován a dosud nebyl zaveden do té míry, jak to předpokládají
předpisy EU upravující výrobu potravin. Navíc Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který poskytuje
vědecké poradenství pro tvorbu evropských politik, má v oblasti chemických látek nahromaděnou
nevyřízenou práci. To má vliv na řádné fungování částí systému a udržitelnost celého modelu.
„Bezpečnost potravin je pro EU důležitou prioritou. Dotýká se všech občanů a úzce souvisí
s obchodem“, uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu Janusz Wojciechowski.
„Současný systém EU je však v řadě ohledů nedůsledný a čelí několika výzvám.“
Členské státy kontrolují určité chemické látky častěji než jiné a jejich právní rámec je tak rozsáhlý, že
orgány veřejné správy s obtížemi plní všechny své povinnosti. Auditoři dále uvádějí, že kontroly
prováděné orgány veřejné správy mohou tvořit jen malou část všech uskutečněných kontrol a že
nejlépe může model EU zůstat důvěryhodný, budou-li se veřejné kontrolní systémy a systémy
soukromého sektoru vzájemně doplňovat. Ovšem možnosti synergií mezi nimi se teprve začaly
zkoumat.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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EU omezila používání určitých pesticidů na základě kritérií nebezpečnosti. Auditoři nicméně vysvětlují,
že rezidua těchto pesticidů mohou být ve výrobcích dovážených do EU tolerována, pokud hodnocení
rizika neprokáže existenci rizika pro spotřebitele.
Auditoři také v kontrolním systému nalezli omezení, neboť pro členské státy je v případě nedodržení
předpisů obtížné určit, jakými opatřeními jejich dodržování vymáhat.
Auditoři Evropské komisi předkládají tato doporučení:
•
posoudit možné změny předpisů upravujících chemická nebezpečí s ohledem na možnost
soustavně je uplatňovat;
•
dále podpořit doplňkovost, aby se orgány členských států mohly více spoléhat na kontroly
prováděné soukromým sektorem;
•
pokud je o rezidua pesticidů v potravinách, vysvětlit, jak bude postupovat, aby zajistila
stejnou míru prokazování kvality pro potraviny produkované v EU i pro potraviny dovážené a zároveň
dodržovala pravidla WTO;
•
poskytnout členským státům další pokyny k tomu, jak uplatňovat donucovací opatření, a
zlepšit své postupy, jimiž monitoruje dodržování předpisů EU v oblasti potravin.
Poznámka pro redaktory
Podle Světové zdravotnické organizace se evropští občané těší jedné z nejvyšších úrovní záruk za
bezpečnost potravin ve světě. Silné stránky modelu EU jsou založeny na:
•
struktuře řízení, v níž je odpovědnost rozdělena mezi dvě decentralizované agentury EU a
Komisi, takže hodnocení rizika je odděleno od jeho řízení;
•

cíli posuzovat bezpečnost chemických látek před jejich použitím v potravinovém řetězci;

•

jasném rozdělení odpovědnosti mezi soukromým sektorem a orgány veřejné kontroly.

Kromě toho EU požaduje, aby také země mimo EU dodržovaly normy EU, aby bylo zaručeno, že
i potraviny dovážené do EU budou splňovat tytéž vysoké normy bezpečnosti.
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům, které
o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a zástupci
občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je uvedena do
praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany EU.
Zvláštní zpráva č. 2/2019 „Chemická nebezpečí v našich potravinách: politika EU v oblasti bezpečnosti
potravin nás chrání, ale stojí před výzvami“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu)
ve 23 jazycích EU.
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