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Předmět: Kontroly masa

Balíček předpisů o hygieně potravin z roku 2004 zavádí zvláštní pravidla pro hygienu masa, 
aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti potravin a chráněno veřejné zdraví. Součástí 
balíčku je nařízení EU (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách potravin živočišného původu, 
které stanoví systém kontroly masa.  

Podle těchto aktuálních právních předpisů mají provozovatelé potravinářských podniků 
provozující jatka určitou kontrolu nad hygienou na jatkách a jsou za ni odpovědní. Mohou
provádět vlastní kontroly bílého masa a využívat při tom systém kontrolorů zaměstnaných 
v podniku na základě soukromých smluv. 

Evropský parlament však byl proti rozšíření soukromých kontrol na červené maso vzhledem 
k vyššímu potenciálu rizika v tomto sektoru. Poslanci Evropského parlamentu zastávali názor, 
že kontrolu hygieny musí provádět úřední a nezávislí inspektoři pro maso.

Loni Komise zveřejnila zprávu o zkušenostech získaných při uplatňování nařízení o hygieně 
(KOM(2009)0403 v konečném znění), po níž následovaly závěry Rady. Zpráva obsahuje 
oddíl o úředních kontrolách masa a navrhuje, aby byly kontroly masa přezkoumány 
a modernizovány. Uvádí, že některé členské státy si přejí rozšířit využívání soukromých 
kontrol na sektor červeného masa.
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Inspekční zprávy Potravinového a veterinární úřadu Generálního ředitelství pro zdraví 
a spotřebitele potvrzují obavy poslanců Evropského parlamentu. Podle zpráv Potravinového 
a veterinárního úřadu1 byly v odvětví drůbeže zkušenosti s kontrolory zaměstnanými 
v podniku problematické. Kromě toho bylo zjištěno, že nařízení bylo prováděno nedostatečně, 
pokud jde o úřední kontroly v sektoru červeného masa. Tam, kde došlo k podstatným 
nedostatkům, například ve Francii, Španělsku, Itálii a Spojeném království, bylo důvodem 
v prvé řadě soustavné nedostatečné financování kontrol, což vedlo k nedostatku úředníků, 
kteří by řádně konali svou práci a plnili požadavky nařízení2.

• Mohla by se Komise vyjádřit k faktům shromážděným ve zprávách Potravinového 
a veterinární úřadu? 

• Souhlasila by Komise s tím, že kontroly musí být nezávislé a že je nutno je řádně 
financovat, aby byly splněny hygienické normy stanovené nařízením? 

• Sdílí Komise naše obavy, že přechod k soukromým kontrolám v sektoru červeného 
masa pravděpodobně povede k častějšímu porušování norem?

• Jaké kroky Komise s ohledem na důležitost této záležitosti zamýšlí učinit, aby 
zajistila, že jakýkoli přezkum kontrol v této oblasti povede k lepší ochraně veřejného 
zdraví a nebude zaměřen pouze na zvyšování účinnosti v průmyslu?

                                               
1 Kontroly na drůbežích jatkách: Francie – DG (SANCO)/2008-7827; Finsko – DG(SANCO)/2009-8065; Kypr –
DG(SANCO)/2009-8064; Lotyšsko – DG(SANCO)/2009-8068.
2 Kontroly na jatkách s červeným masem: Francie – DG(SANCO)/2009-8231; Španělsko – DG(SANCO)/2007-
7448; Itálie – DG(SANCO)/2008-7930; Spojené království – DG(SANCO)/ 2009-8225.


