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Pressmeddelande

Luxemburg den 15 januari 2019

EU:s system för livsmedelssäkerhet är överbelastat, säger
revisorerna
EU:s system för att skydda konsumenter från kemiska faror i livsmedel vilar på en stabil grund och
respekteras över hela världen, men systemet är i dag överbelastat, enligt en ny rapport från
Europeiska revisionsrätten. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har inte kapacitet att
genomföra systemet fullt ut, säger revisorerna.
EU:s politik för livsmedelssäkerhet syftar till att garantera en hög skyddsnivå för människors liv och
hälsa och att skydda EU-medborgarna mot tre typer av faror i livsmedel: fysiska, biologiska och
kemiska. Denna revision var inriktad på kemiska faror.
Revisorerna fann att EU:s modell för livsmedelssäkerhet har högt anseende i världen, men att den för
närvarande är överbelastad. Den rättsliga ramen för kemikalier i livsmedel, foder, växter och levande
djur håller fortfarande på att utarbetas, säger de, och den har ännu inte genomförts i den
utsträckning som förutses i EU:s lagstiftning om livsmedelsproduktion. Dessutom har Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet, som tillhandahåller vetenskaplig rådgivning som underlag för
EU:s politik, höga ärendebalanser i sitt arbete när det gäller kemikalier. Detta påverkar huruvida delar
av systemet kan fungera korrekt och hållbarheten hos modellen som helhet.
”Livsmedelssäkerhet prioriteras högt av EU, berör alla medborgare och hänger nära samman med
handeln”, sade Janusz Wojciechowski, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.
”Men det finns ett antal inkonsekvenser och utmaningar för EU:s nuvarande system.”
Vissa medlemsstater kontrollerar vissa kemikalier oftare än andra och de rättsliga ramarna är så
omfattande att de offentliga myndigheterna har svårt att uppfylla alla sina skyldigheter. Kontroller
som görs av offentliga organ kan aldrig stå för mer än en liten andel av alla kontroller som görs, säger
revisorerna, och det bästa sättet för EU:s modell att förbli trovärdig är om kontrollsystem i den
offentliga och den privata sektorn kompletterar varandra. Synergierna mellan dessa kontrollsystem
har dock bara börjat utforskas.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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EU har begränsat användningen av vissa bekämpningsmedel på grundval av farlighetskriterier. Men
revisorerna förklarar att rester av sådana bekämpningsmedel kan tolereras i produkter som
importeras till EU om en riskbedömning har visat att det inte föreligger någon risk för konsumenterna.
Revisorerna konstaterade också att kontrollsystemet har sina begränsningar eftersom
medlemsstaterna har svårt att avgöra vilken typ av verkställighetsåtgärder som ska vidtas vid
bristande efterlevnad.
Revisorerna rekommenderar att Europeiska kommissionen
•
bedömer möjliga ändringar av lagstiftningen om kemiska faror mot bakgrund av kapaciteten
att tillämpa den konsekvent,
•
fortsätter att uppmuntra komplementaritet så att medlemsstaternas offentliga myndigheter i
större utsträckning kan förlita sig på de kontroller som utförs av den privata sektorn,
•
förklarar vilka åtgärder den kommer att vidta när det gäller bekämpningsmedelsrester i
livsmedel för att upprätthålla samma säkerhetsnivå för såväl EU-producerade som importerade
livsmedel samtidigt som man fortsätter att efterleva WTO:s regler,
•
ger medlemsstaterna ytterligare vägledning om tillämpningen av verkställighetsåtgärder och
förbättrar övervakningen av att EU:s livsmedelsregler följs i praktiken.
Meddelande till redaktörer
Enligt Världshälsoorganisationen åtnjuter EU-medborgarna en av de starkaste garantierna i världen
när det gäller livsmedelssäkerhet. Styrkan hos EU:s modell vilar på
•
en ledningsstruktur där ansvaret fördelas mellan de två decentraliserade EU-byråerna och
kommissionen, vilket skiljer riskbedömningen från riskhanteringen,
•

målsättningen att bedöma kemikaliers säkerhet innan de används i livsmedelskedjan,

•

en tydlig ansvarsfördelning mellan den privata sektorn och offentliga tillsynsmyndigheter.

Dessutom kräver EU av länder utanför EU att de följer EU:s standarder, för att garantera att livsmedel
som importeras till EU uppfyller samma höga säkerhetsstandarder.
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för andra
intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare för det
civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det visar att vårt
arbete gagnar EU:s medborgare.
Särskild rapport nr 2/2019 Kemiska faror i våra livsmedel: EU:s politik för livsmedelssäkerhet skyddar
oss, men står inför utmaningar finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
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