EUROPEJSKI
MONITORING

ZANIECZYSZCZENIA
ŻYWNOŚCI

CHEMICZNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI SĄ …
… substancje niezamierzenie obecne w żywności i w paszach, jako rezultat zanieczyszczenia
środowiska: powietrza, gleby i wody.

Główne typy:
Naturalne toksyny
Produkowane przez grzyby, algi czy rośliny, włączając wodorosty I
plankton
Zanieczyszczenia środowiskowe
Chemikalia przemysłowe I konsumenckie
Zanieczyszczenia procesowe
Powstające podczas przetwarzania żywności
Metale i “nieorganiczne” substancje

BEZPIECZEŃSTWO
Poziomy zanieczyszczeń
w żywności są często bardzo
niskie i nieszkodliwe dla ludzi.
Niemniej jednak niektóre
zanieczyszczenia mogą
powodować zatrucia
pokarmowe, albo, w efekcie
akumulacji w organizmie,
mogą być szkodliwe dla
zdrowia ludzi i zwierząt.

Ołów, rtęć I substancje takie jak azotany i fluor
inne
Nieautoryzowane leki weterynaryjne

PORÓWNYWALNE DANE Z CAŁEJ EUROPY
 Państwa UE monitorują
poziomy zanieczyszczeń
obecnych w żywności i w paszach
 Dane te są wykorzystywane
do określenia ekspozycji ludzi
i zwierząt na zanieczyszczenia
 Od 2010 r. większość krajów
przekazuje informacje do EFSA
(tzw. próbka SSD)
 SSD jest to standardowy
formularz sprawozdawczy dla
transmisji danych do EFSA

Adaptacja SSD w Europie:
wdrożony (format
elektroniczny)
wdrożony (format
uproszczony)

SYSTEM TEN POPRAWIA JAKOŚĆ DANYCH UŻYWANYCH DO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zrozumienia, jak często żywność jest zanieczyszczona i w jakim stopniu
Określenia ekspozycji konsumentów i określenia grupy najbardziej narażonej
Ochrony zdrowia publicznego poprzez ograniczenie zanieczyszczenia żywności
Ewaluacji zapobiegania, redukowania, programów monitoringowych
Dane dotyczące żywności w latach 2010-2013 (od wdrożenia systemu SSD)

Understand how often foods are contaminated and by how much
Naturalne
toksynythe most exposed populations652
Estimate consumer exposure
and identify
Protect public health by limiting contaminants in food
Evaluate prevention, reduction, monitoring programmes

(2013)

644

Zanieczyszczenia
procesowe

Całość wyników* 877
otrzymanych przez
EFSA
wg. typu
208
(w tysiącach) 41

686 (2012)

866 (2011)

Środowisko

79 (2010)
Całkowita liczba porównywalnych wyników* (w tysiącach)

513

Inne

Metale / nieorganiczne

Całkowity wynik* otrzymany dla 10 głównych kategorii
żywności w latach 2010 - 2013 (w tysiącach)

Środowisko
42

Ryby/owoce morza
Mięso/produkty mięsne
Cukier/słodycze
Ziarno/produkty zbożowe
Warzywa/grzyby
Tłuszcze rośl. i zwierz./oleje
Rośl. strączk./orzechy/nasiona
Mleko/produkty mleczne
Woda pitna
Jajka/produkty jajeczne

343
331
245
179
152
147
123
115
93
87

Naturalne
toksynyny

Number of
EFSA scientific
opinions on
contaminants
(2003-2013)
17

Metale /
4
nieorganiczne
Zanieczyszczenia
procesowe

22

Inne

34

EFSA is the keystone of EU risk assessment regarding food and feed safety. In close
collaboration with national authorities and in open consultation with its stakeholders,
EFSA provides independent scientific advice and clear
communication on existing and emerging risks.
www.efsa.europa.eu

