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Pressmeddelande
Luxemburg den 6 februari 2018

EU:s revisorer granskar 
livsmedelssäkerhetspolitiken 
Europeiska revisionsrätten arbetar med en revision av EU:s livsmedelssäkerhetspolitik. 
Revisorerna kommer att kontrollera om EU:s modell för livsmedelssäkerhet vilar på en stabil 
grund och skyddar de livsmedel som konsumeras i EU från kemiska faror när den omsätts i 
praktiken. De har även offentliggjort ett bakgrundsdokument om EU:s 
livsmedelssäkerhetspolitik, med information till dem som är intresserade av ämnet. 

Livsmedelssäkerheten kan hotas av tre olika typer av faror: fysiska, biologiska och kemiska. 
Revisionen kommer att inriktas på kontrollsystemet för kemiska faror – giftiga ämnen som 
förekommer naturligt eller läggs till under produktionen eller hanteringen av livsmedel. 
Rengöringsmedel, bekämpningsmedel och vissa metaller är exempel på sådana ämnen. Även när 
det finns kontroller som ska garantera att kemikalier används lagenligt (t.ex. bekämpningsmedel 
inom jordbruket), kan restprodukter ändå påverka senare länkar i livsmedelskedjan. 

”Ett av EU:s viktigaste mål är att se till att den mat vi äter är säker”, säger Janusz Wojciechowski, 
den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Den här revisionen bör hjälpa 
konsumenterna att bättre förstå hur EU:s livsmedelssäkerhetsmodell fungerar och bidra till deras 
förtroende för EU:s livsmedelspolitik”. 

Taket för de totala utgifterna från EU:s budget för ”livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, 
djurskydd och växtskydd” för perioden 2014–2020 ligger på 1,89 miljarder euro. 

Revisorerna kommer att intervjua personal vid Europeiska kommissionen och berörda EU-byråer 
samt konsultera aktörer inom livsmedelsindustrin. De kommer att besöka tre medlemsstater: 
Nederländerna, Italien (Ligurien) och Slovenien. Granskningsrapporten ska enligt planerna 
offentliggöras i slutet av 2018. 

Rapporten kommer att ingå en serie om olika aspekter av livsmedelskedjan som Europeiska 
revisionsrätten producerar. I serien ingår även rapporterna om livsmedelsavfall (som 
offentliggjordes i januari 2017), djurskydd (som just nu förbereds) och ekologiska livsmedel (som 
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också planeras för 2018). 

 

Meddelande till redaktörer 

EU:s politik för livsmedelssäkerhet vilar på en helhetssyn och omfattar åtgärder riktade till alla 
länkar i livsmedelskedjan – från foder, djurhälsa, växtskydd och livsmedelsproduktion till 
bearbetning, lagring, transport, import, export och detaljhandel. Politiken innebär 
upprätthållande av ett ändamålsenligt kontrollsystem, förvaltning av internationella relationer 
med länder utanför EU och internationella organisationer samt säkerställande av en 
vetenskapsbaserad riskförvaltning. EU:s livsmedelssäkerhetsmodell bygger på ett kraftfullt och 
ändamålsenligt övervaknings- och kontrollsystem som garanti för en sammanhängande politik 
från jord till bord. 

 


