
 
 

DOKUMENT Q&A 

Ali je živilo vektor za koronavirus? 

Varovanje zdravja ljudi je prva prioriteta za živilsko industrijo in industrijo pijač. FoodDrinkEurope 

nadaljuje s spremljanjem izbruha koronavirusa in znanstvenih dokazov, ki obravnavajo širjenje virusa. 

Danes živila niso prepoznana kot verjetni vir prenosa koronavirusa. Izkušnje z drugimi podobnimi virusi 

nakazujejo, da se ljudje ne morejo okužiti s koronavirusom preko živil, saj virus potrebuje gostitelja 

(živalskega ali človeškega), v katerem lahko raste. To, vključno z dejstvom, da ima koronavirus relativno 

nizko stabilnost v okolju, pomeni, da obstaja majhna verjetnost, da bi bili živilski proizvodi lahko vir 

infekcije. 

Evropska živilska industrija in industrija pijač bo nadaljevala s spremljanjem razvoja stanja v zvezi s 

COVID-19, predvsem v povezavi z živilskimi proizvodi in bo ustrezno ukrepala, če bodo znane 

kakršnekoli novosti v zvezi z oceno tveganja. Več informacij najdete na spletni strani Evropske agencije 

za varno hrano. 

 

Kako koronavirus vpliva na živilsko industrijo in industrijo pijač? 

Živilska industrija in industrija pijač predstavljata največjo proizvodno industrijo v Evropi z 294 000 

podjetji in 4,7 milijonov zaposlenih, ki zagotavljajo preko 1,5 milijarde obrokov vsak dan. Industrija je 

hkrati tudi pomemben trg za kmete – odkupi 70 % celotnega kmetijskega pridelka v Evropi. Motnje 

zaradi koronavirusa bodo imele zato resen vpliv na podjetja, zaposlene in širšo agroživilsko verigo. 

Varnost je vedno prva skrb. Podjetja, člani FDE skrbijo, da njihov delovni proces sledi primernim 

ukrepom z upoštevanjem nasvetov njihovih ključnih organov, da zaščitijo sebe in druge pred 

koronavirusom. 

Člani se hkrati trudijo vzdrževati poslovne procese, kjer je to mogoče, da zagotovijo, da živila in pijača 

dosežejo trge, kamor so namenjeni. Številna podjetja so bila v zadnjih tednih prizadeta. Težave 

vključujejo čakalne dobe za kamione na mejnih prehodih in dejstvo, da vozniki ne morejo vstopiti v 

države zaradi strahu, da ne bodo morali izstopiti. Glede na to, da je agroživilska oskrbna veriga 

kompleksna in multinacionalna, kakršnekoli potovalne ovire motijo poslovanje. 

Nenazadnje, glede na to, da je 99 % od vseh 294 000 živilskih in pijačarskih podjetij v Evropi majhnih in 

sprednje velikih (MSP-ji), bo nujno, da vsa ranljiva podjetja prejmejo podporo, ki jo potrebujejo, da 

preživijo ekonomski šok, ki ga je ustvaril koronavirus. 

 

Kako lahko industrija ublaži vpliv? 

Da bi ublažila motnjo, podjetja prilagajajo njihove oskrbne verige v skladu z njihovimi specifičnimi 

okoliščinami. Nacionalna združenja za živila in pijačo so v stiku z nacionalnimi organi, ki raziskujejo 

načine, s katerimi bi lahko ublažili vpliv. 

FoodDrinkEurope bo še naprej sodeloval s člani in spremljal vpliv na industrijo ter ostal v stiku z 

Evropsko Komisijo in drugimi pomembnimi oblastmi, da zagotovi, da so oskrbne verige motene v čim 

manjšem obsegu. 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route


 
 

Kako lahko Evropska Komisija pomaga podjetjem, ki proizvajajo živila in pijače? 

13. marca je FDE pisal Evropski Komisiji in jo prosi, da zaščiti enotni trg in ne spodbuja ustvarjanja 

nepotrebnih nacionalnih ovir, kjer to ne ogroža zdravja ljudi. Kjer je to mogoče, se mora nadaljevati 

prost pretok dobrin znotraj enotnega trga EU, da se omogoči učinkovito delovanje oskrbne verige za 

živila in pijače in s tem poskrbi za zahteve v Evropi in širše. 

FDE je Evropski komisiji zagotovil, da bosta živilska industrija in industrija pijač pomagala pri upravljanju 

krize, na načine, kot je to le mogoče. 

 

Kaj je Evropska Komisija storila do sedaj? 

16. marca je Komisija predstavila smernice za ukrepe na meji za zaščito zdravja in ohranjanje 

dostopnosti dobrin in osnovnih storitev. Rečeno je bilo, da je prost pretok dobrin »ključen za osnovne 

dobrine, kot so živila«. Bolj splošno pravi, da kontrolni ukrepi ne bi smeli povzročiti resne motnje 

preskrbnih verig, osnovnih storitev za namene splošnega interesa, nacionalne ekonomije in ekonomije 

EU kot celote. Več informacij o aktivnostih Komisije lahko najdete tukaj. 

 

Kje lahko najdem več informacij o koronavirusu? 

Več podrobnih informacij (v angleščini) o COVID-19 in živilih lahko najdete na naslednjih povezavah: 

• Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, 

• Evropska agencija za varnost hrane, 

• Evropska Komisija in 

• Svetovna zdravstvena organizacija. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers
https://www.efsa.europa.eu/en/news/novel-coronavirus-where-find-information
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

