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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 15. januar 2019 

 
 

EU's fødevaresikkerhedssystem er overbelastet, siger 
revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret siger i en ny beretning, at EU's system til at beskytte forbrugerne mod 
kemiske farer i fødevarer er godt funderet og respekteret i hele verden, men at det for tiden er 
overbelastet. Europa-Kommissionen og medlemsstaterne har ikke kapacitet til at gennemføre 
systemet fuldt ud, siger revisorerne. 

EU's fødevaresikkerhedspolitik tilsigter at garantere et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv 
og sundhed og søger at beskytte EU-borgerne mod tre typer fødevarefarer: fysiske, biologiske og 
kemiske. Denne revision havde fokus på kemiske farer.  

Revisorerne konstaterede, at EU's fødevaresikkerhedsmodel respekteres verden over, men at den for 
tiden er overbelastet. Revisorerne siger, at de retlige rammer for kemikalier i fødevarer, foder, planter 
og levende dyr er et uafsluttet projekt og endnu ikke har nået det gennemførelsesniveau, som EU's 
lovgivning om fødevareproduktion tilsigter. Hertil kommer, at Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, som yder videnskabelig rådgivning i forbindelse med EU's udarbejdelse 
af politikker, har et arbejdsmæssigt efterslæb med hensyn til kemikalier. Dette påvirker funktionen i 
dele af systemet og modellens bæredygtighed som helhed. 

"Fødevaresikkerhed har høj prioritet for EU, har betydning for alle borgere og er tæt knyttet til 
handel," siger Janusz Wojciechowski, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt 
for beretningen. "Men det nuværende EU-system står over for en række uoverensstemmelser og 
udfordringer." 

Nogle medlemsstaters kontroller dækker visse kemikalier hyppigere end andre, og deres retlige 
rammer er så omfattende, at de offentlige myndigheder har svært ved at varetage alle deres 
ansvarsopgaver. De kontroller, der udføres af offentlige organer, kan på ethvert givet tidspunkt kun 
udgøre en lille del af alle de kontroller, der udføres, siger revisorerne, og EU-modellen kan bedst 
bevare sin troværdighed, hvis offentlige og private kontrolsystemer supplerer hinanden. Man er dog 
kun lige begyndt at udforske synergier mellem disse systemer. 
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EU har begrænset brugen af visse pesticider på grundlag af farekriterier. Revisorerne forklarer, at 
restkoncentrationer af sådanne pesticider ikke desto mindre kan tolereres i produkter, der importeres 
til EU, hvis en risikovurdering har vist, at de ikke udgør en fare for forbrugerne. 

Revisorerne konstaterede også, at der er begrænsninger i kontrolsystemet, eftersom 
medlemsstaterne har svært ved at fastlægge, hvilke håndhævelsesforanstaltninger der skal træffes i 
forbindelse med manglende regeloverholdelse.  

Revisorerne siger i deres anbefalinger, at Europa-Kommissionen bør: 

• vurdere potentielle ændringer af lovgivningen vedrørende kemiske farer i lyset af kapaciteten 
til at anvende den konsekvent  

• tilskynde yderligere til komplementaritet, så medlemsstaternes offentlige myndigheder i 
højere grad kan forlade sig på den kontrol, der udføres i den private sektor 

• redegøre for, hvad den vil gøre med hensyn til pesticidrester i fødevarer for at opretholde det 
samme sikkerhedsniveau for både EU-fremstillede og importerede fødevarer og samtidig overholde 
WTO-reglerne 

• give medlemsstaterne mere vejledning om anvendelse af håndhævelsesforanstaltninger og 
forbedre sine procedurer for overvågning af EU-fødevarebestemmelsernes overholdelse. 

Bemærkninger til redaktører 

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen nyder EU-borgerne et af de højeste beskyttelsesniveauer i 
verden, hvad fødevaresikkerhed angår. EU-modellens styrke er baseret på: 

• dens forvaltningsstruktur, hvor ansvaret er fordelt mellem to decentrale EU-agenturer og 
Kommissionen, således at risikovurdering er adskilt fra risikostyring 

• dens mål om at vurdere kemikaliers sikkerhed, inden de anvendes i fødekæden  

• dens klare ansvarsfordeling mellem den private sektor og de offentlige kontrolmyndigheder. 

Endvidere kræver EU, at ikke-EU-lande overholder EU-standarder, så det sikres, at fødevarer, der 
importeres til EU, opfylder disse høje sikkerhedsstandarder. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre 
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til 
gode. 

Særberetning nr. 2/2019 "Kemiske farer i vores fødevarer: EU's fødevaresikkerhedspolitik beskytter 
os, men står over for udfordringer" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-
sprog. 
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