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I fødevarehygiejnepakken fra 2004 fastsættes specifikke hygiejnebestemmelser for kød for at 
sikre en høj standard for fødevaresikkerhed og beskytte den offentlige sundhed. Pakken 
omfatter EU-forordning (EF) nr. 882/2004 om officiel kontrol af animalske fødevarer, der 
fastsætter et system til kødinspektion.  

I henhold til gældende lovgivning gives fødevarevirksomhedsledere inden for slagteri (FBO) 
en vis kontrol med og ansvar for hygiejne i slagterierne. Hvad angår hvidt kød har FBO'erne 
tilladelse til selvkontrol under anvendelse af et system af privatansatte inspektionsassistenter 
(PIA). 

Europa-Parlamentet var imidlertid imod udvidelsen af private kontroller til omfattelse af rødt 
kød som følge af den øgede risiko i denne sektor. Medlemmerne af Parlamentet mente, at 
hygiejneinspektionen skal udføres af officielle og uafhængige kødinspektorer.

Sidste år offentliggjorde Kommissionen en rapport om "Erfaringerne med anvendelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets hygiejneforordninger" (KOM(2009)0403), der blev efterfulgt 
af Rådets konklusioner. Rapporten indeholder et afsnit om officielle kødinspektioner og 
foreslår, at kødinspektionerne fornys og moderniseres. I rapporten angives det, at visse 
medlemsstater ønsker at udvide brugen af private kontroller til sektoren for rødt kød.
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Inspektionsrapporter udarbejdet af GD SANCOS's Levnedsmiddel- og Veterinærkontor 
(FVO) bekræfter parlamentsmedlemmernes bekymringer. Ifølge rapporterne fra FVO1 har 
erfaringen med PIA'er i fjerkræssektoren været problematisk. Endvidere viser erfaringerne, at 
gennemførelsen af forordningen, hvad angår officielle kontroller i sektoren for rødt kød, har 
været utilstrækkelig. I tilfælde, hvor der har været væsentlige fejl, som eksempelvis i 
Frankrig, Spanien, Italien og Det Forenede Kongerige, har årsagen til dette hovedsageligt 
været underfinansiering af inspektionen, hvilket har betydet, at der ikke er nok embedsmænd 
til at udføre jobbet korrekt og opfylde kravene i forordningen2.

• Kommissionen bedes tilkendegive sin holdning til erfaringerne i FVO's 
undersøgelsesrapporter. 

• Er Kommissionen enig i, at inspektionen skal være uafhængig og passende finansieret 
for at kunne overholde de fastsatte hygiejnestandarder i forordningen? 

• Deler Kommissionen vores bekymring over, at skiftet mod PIA-inspektioner inden for 
sektoren med rødt kød sandsynligvis vil føre til et hurtigere skred i standarderne?

• Hvilke foranstaltninger har Kommissionen, i betragtning af emnets vigtighed, til 
hensigt at træffe for at sikre, at enhver revidering af inspektioner inden for dette 
område fører til øget beskyttelse af den offentlige sundhed og ikke blot fokuserer på at 
øge industriens effektivitet?

                                               
1 Inspektioner i slagterier til fjerkræ: Frankrig - DG (SANCO)/2008-7827; Finland - DG(SANCO)/2009-8065;
Cypern - DG(SANCO)/2009-8064; Letland - DG(SANCO)/2009-8068.
2 Inspektioner i slagterier med rødt kød: Frankrig - DG(SANCO)/2009-8231; Spanien - DG(SANCO)/2007-
7448; Italien - DG(SANCO)/2008-7930; Det Forenede Kongerige - DG(SANCO)/ 2009-8225.


