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Comunicat de presă

Luxemburg, 15 ianuarie 2019

Sistemul UE în materie de siguranță alimentară este
suprasolicitat, arată Curtea de Conturi Europeană
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, deși sistemul UE de protecție
a consumatorilor împotriva pericolelor chimice din produsele alimentare este bine fundamentat și
se bucură de respect la nivel mondial, acesta este în prezent suprasolicitat. Potrivit Curții, Comisia
Europeană și statele membre nu au capacitatea de a implementa pe deplin sistemul.
Politica UE în materie de siguranță alimentară vizează garantarea unui nivel ridicat de protecție a vieții
și a sănătății umane, precum și protecția cetățenilor UE împotriva a trei tipuri de pericole care pot fi
prezente în produsele alimentare: pericole fizice, pericole biologice și pericole chimice. Acest audit s-a
concentrat pe pericolele chimice.
Curtea a constatat că modelul UE în materie de siguranță alimentară se bucură de respect la nivel
mondial, dar este în prezent suprasolicitat. În opinia Curții, cadrul juridic care reglementează
substanțele chimice din produsele alimentare, hrana pentru animale, plante și animale vii este în
continuare în lucru și nu a fost încă implementat la nivelul preconizat de legislația UE în domeniul
producției alimentare. În plus, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care asigură
consultanță științifică pentru a sta la baza procesului de elaborare a politicilor europene, înregistrează
întârzieri în activitățile sale în ceea ce privește substanțele chimice. Această situație afectează
funcționarea corespunzătoare a unor componente ale sistemului, precum și sustenabilitatea
modelului în ansamblu.
„Siguranța alimentară constituie o prioritate importantă pentru UE, îi afectează pe toți cetățenii și
este strâns legată de activitatea comercială”, a declarat domnul Janusz Wojciechowski, membrul
Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „Sistemul actual al UE se confruntă însă cu
o serie de incoerențe și dificultăți.”
Unele state membre controlează anumite substanțe chimice mai frecvent decât pe altele, iar cadrele
juridice ale acestora sunt atât de vaste încât autoritățile publice estimează că este dificil pentru ele să
se achite de toate responsabilitățile care le revin. Potrivit Curții, controalele desfășurate de organisme
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publice nu pot reprezenta decât o mică parte din totalul controalelor efectuate, iar cea mai bună
soluție pentru ca modelul UE să rămână credibil este completarea sistemelor de control public cu
sisteme de control din sectorul privat. Or, sinergiile dintre cele două tipuri de sisteme au început să fie
analizate abia recent.
UE limitează utilizarea anumitor pesticide pe baza unor criterii de periculozitate. În opinia Curții, este
însă posibil ca reziduuri provenite de la astfel de pesticide să fie tolerate în produse importate în UE în
cazul în care o analiză a riscurilor a arătat că nu există niciun risc pentru consumatori.
Curtea a identificat, de asemenea, limitări ale sistemului de control, întrucât statele membre
întâmpină dificultăți în a determina natura măsurilor coercitive care trebuie luate în cazuri de
neconformitate.
Curtea recomandă Comisiei următoarele:
•
să evalueze schimbările care ar putea fi aduse legislației care reglementează pericolele
chimice, ținând seama de capacitatea de a aplica această legislație în mod uniform;
•
să încurajeze în continuare complementaritatea, astfel încât autoritățile publice din statele
membre să se poată baza într-o mai mare măsură pe controalele efectuate de sectorul privat;
•
să explice care sunt măsurile pe care le va lua cu privire la reziduurile de pesticide prezente în
produsele alimentare pentru a păstra același nivel de asigurare atât pentru alimentele produse în UE,
cât și pentru cele importate, menținând în același timp conformitatea cu normele Organizației
Mondiale a Comerțului;
•
să furnizeze statelor membre orientări suplimentare cu privire la aplicarea măsurilor
coercitive și să își consolideze procedurile de monitorizare a conformității cu normele alimentare ale
UE.
Notă către editori
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cetățenii europeni beneficiază de unul dintre cele mai
ridicate niveluri de asigurare din lume cu privire la siguranța hranei pe care o consumă. Forța
modelului UE se bazează pe:
•
o structură de guvernanță în care responsabilitățile sunt împărțite între cele două agenții
descentralizate ale UE și Comisie, fapt care permite separarea evaluării riscurilor de gestiunea
riscurilor;
•
obiectivul de a evalua siguranța substanțelor chimice înainte ca acestea să fie utilizate în
lanțul alimentar;
•

alocarea clară a responsabilităților între sectorul privat și autoritățile publice de control.

Pe lângă aceasta, pentru a garanta faptul că produsele alimentare importate în UE respectă aceleași
standarde înalte de siguranță, UE solicită țărilor terțe să respecte standardele sale.
Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți
interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate și
reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează Curtea în
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aceste rapoarte sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor subliniază
beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE.
Raportul special nr. 2/2019, intitulat „Pericolele chimice din hrana noastră: politica UE în materie de
siguranță alimentară ne protejează, dar se confruntă cu provocări”, este disponibil în 23 de limbi ale
UE pe site-ul Curții, eca.europa.eu.
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