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Lehdistötiedote
Luxemburg, tiistai 6. helmikuuta 2018

EU:n tarkastajat aikovat tutkia 
elintarviketurvallisuuspolitiikkaa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jonka aiheena on EU:n 
elintarviketurvallisuuspolitiikka. Tarkastajat tutkivat, onko EU:n elintarviketurvallisuusmalli 
vakaalla pohjalla ja suojaako se käytännössä EU:ssa käytettävät elintarvikkeet kemiallisilta 
vaaroilta. Tarkastajat ovat julkaisseet myös EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikkaa koskevan 
taustakatsauksen, jonka on tarkoitus toimia tietolähteenä aiheesta kiinnostuneille tahoille. 

Elintarviketurvallisuus saattaa vaarantua fyysisten, biologisten tai kemiallisten vaarojen takia. 
Tarkastuksessa keskitytään kemiallisten vaarojen valvontajärjestelmään; kyseessä ovat 
myrkylliset aineet, joita esiintyy luonnostaan tai joita lisätään elintarvikkeiden tuotannossa tai 
käsittelyssä. Esimerkkeinä voidaan mainita puhdistusaineet, torjunta-aineet ja tietyt metallit. 
Kemikaalien laillinen käyttö pyritään varmistamaan tarkistusten avulla (esim. viljelyssä 
käytettävien torjunta-aineiden osalta). Tästä huolimatta kemikaalijäämät saattavat vaikuttaa 
vielä elintarvikeketjun myöhemmissä vaiheissa. 

”Yhtenä EU:n keskeisenä tavoitteena on varmistaa kulutettavien elintarvikkeiden turvallisuus”, 
toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Janusz 
Wojciechowski. “Tämän tarkastuksen pitäisi tarjota kuluttajille parempi käsitys EU:n 
elintarviketurvallisuusmallin toiminnasta ja lisätä heidän luottamustaan EU:n 
elintarvikepolitiikkaan.” 

Elintarvike- ja rehuturvallisuuteen, eläinten terveyteen, eläinten hyvinvointiin ja kasvien 
terveyteen liittyvien EU:n talousarviomenojen kokonaismäärän yläraja kaudelle 2014–2020 on 
1,89 miljardia euroa. 

Tarkastajat haastattelevat Euroopan komission ja relevanttien EU:n virastojen henkilöstöä ja 
konsultoivat elintarviketeollisuuden sidosryhmiä. Tarkastuskäynti tehdään kolmeen 
jäsenvaltioon: Alankomaihin, Italiaan (Liguria) ja Sloveniaan. Tarkastuskertomus on määrä 
julkaista vuoden 2018 lopulla. 

Tämä kertomus muodostaa osan elintarvikeketjun eri näkökohtia käsittelevistä Euroopan 
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tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomuksista. Näihin kertomuksiin lukeutuvat myös 
(tammikuussa 2017 julkaistu) ruokahävikkiä koskeva, (parhaillaan laadittavana oleva) eläinten 
hyvinvointia koskeva sekä (niinikään vuonna 2018 julkaistavaksi suunniteltu) luonnonmukaisia 
elintarvikkeita koskeva tarkastuskertomus. 

 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikkaan sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa. Siihen kuuluu 
toimintaa kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa eläinten ruokinnasta ja terveydestä, 
kasviensuojelusta ja elintarviketuotannosta jalostukseen, varastointiin, kuljetukseen, tuontiin, 
vientiin ja vähittäismyyntiin. Toimintaan sisältyy myös vaikuttavan valvontajärjestelmän 
varmistaminen, kansainvälisten suhteiden hallinta EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa sekä tieteeseen perustuva riskinhallinta. EU:n elintarviketurvallisuusmalli 
perustuu vahvaan ja vaikuttavaan seuranta- ja valvontajärjestelmään, jonka tavoitteena on 
johdonmukainen pellolta pöytään -toimintapolitiikka.  

 


