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Θέμα: Επιθεωρήσεις κρέατος

Η δέσμη για την υγιεινή των τροφίμων του 2004 καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για το 
κρέας, προκειμένου να διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας των τροφίμων και να 
προστατεύεται η δημόσια υγεία. Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004 της ΕΕ που διέπει τη διενέργεια επισήμων ελέγχων σε τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης και ο οποίος καθορίζει το σύστημα επιθεώρησης κρέατος.

Δυνάμει της ισχύουσας αυτής νομοθεσίας, παρέχεται στους υπεύθυνους επιχειρήσεων 
τροφίμων ένας ορισμένος βαθμός ελέγχου, καθώς και η ευθύνη για την υγιεινή στα σφαγεία.
Στην περίπτωση του λευκού κρέατος, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων δύνανται να 
διενεργούν οι ίδιοι ελέγχους, μέσω ενός συστήματος ιδιωτικά συμβεβλημένων βοηθών 
επιθεωρητών που απασχολούνται στη μονάδα τροφίμων.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε κατά της επέκτασης των ιδιωτικών ελέγχων 
στο κόκκινο κρέας, λόγω του δυνητικά υψηλότερου κινδύνου που υπάρχει στον εν λόγω 
τομέα. Οι βουλευτές του ΕΚ ήταν της άποψης ότι η επιθεώρηση της υγιεινής πρέπει να 
διενεργείται από επίσημους και ανεξάρτητους επιθεωρητές κρέατος.

Πέρυσι, η Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή των κανονισμών για την υγιεινή των τροφίμων (COM (2009) 403 τελικό), την 
οποία ακολούθησαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η έκθεση περιέχει ένα τμήμα 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους όσον αφορά το κρέας, όπου προτείνεται η αναθεώρηση 
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και ο εκσυγχρονισμός της επιθεώρησης κρέατος. Στην έκθεση αυτήν αναφέρεται ότι 
ορισμένα κράτη μέλη επιθυμούν την επέκταση των ιδιωτικών ελέγχων στον τομέα του 
κόκκινου κρέατος.

Οι εκθέσεις επιθεώρησης που εκπονήθηκαν από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της ΓΔ SANCO επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες των βουλευτών του ΕΚ.
Σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΓΤΚΘ1, η εμπειρία με τους ιδιωτικά συμβεβλημένους βοηθούς 
επιθεωρητές στον τομέα των πουλερικών αποδείχθηκε προβληματική. Πρόσθετα στοιχεία 
καταδεικνύουν την πλημμελή εφαρμογή του κανονισμού σε ό,τι αφορά τους επίσημους 
ελέγχους στον τομέα του κόκκινου κρέατος. Όπου υπήρξαν σημαντικές παραλείψεις, όπως 
για παράδειγμα στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτές 
οφείλονταν κυρίως στη συστηματική υποχρηματοδότηση της επιθεώρησης, με αποτέλεσμα 
να μην επαρκεί το προσωπικό για την ορθή διενέργεια των ελέγχων και την τήρηση των 
απαιτήσεων του κανονισμού2.

• Θα μπορούσε η Επιτροπή να σχολιάσει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στις 
εκθέσεις αποστολών του ΓΤΚΘ;

• Είναι η Επιτροπή της άποψης ότι η επιθεώρηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να 
χρηματοδοτείται επαρκώς, προκειμένου να τηρούνται τα πρότυπα υγιεινής που 
καθορίζονται από τον κανονισμό;

• Συμμερίζεται η Επιτροπή την ανησυχία μας ότι η στροφή προς τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων από ιδιωτικά συμβεβλημένους βοηθούς επιθεωρητές στον τομέα του 
κόκκινου κρέατος είναι πιθανόν να οδηγήσει σε ταχύτερη διάβρωση των προτύπων;

• Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του ζητήματος αυτού, σε τι είδους ενέργειες 
προτίθεται να προβεί η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει ότι τυχόν αναθεώρηση 
των ελέγχων στον τομέα αυτόν θα οδηγήσει σε βελτίωση της προστασίας της 
δημόσιας υγείας και δεν θα επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας για τη βιομηχανία;

                                               
1 Επιθεωρήσεις σε σφαγεία πουλερικών: Γαλλία – ΓΔ(SANCO)/2008-7827· Φινλανδία – ΓΔ(SANCO)/2009-
8065· Κύπρος – ΓΔ(SANCO)/2009-8064· Λετονία – ΓΔ(SANCO)/2009-8068.
2 Επιθεωρήσεις σε σφαγεία κόκκινου κρέατος: Γαλλία - ΓΔ(SANCO)/2009-8231· Ισπανία - ΓΔ(SANCO)/2007-
7448· Ιταλία - ΓΔ(SANCO)/2008-7930· Ηνωμένο Βασίλειο - ΓΔ(SANCO)/ 2009-8225.


