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2004. aasta toiduhügieeni paketiga sätestatakse liha hügieeni erieeskirjad, et tagada 
toiduohutuse kõrge tase ja kaitsta rahvatervist. Pakett sisaldab ELi määrust (EÜ) nr 882/2004 
loomset päritolu toidu ametlike kontrollide kohta, milles on kehtestatud lihakontrolli kord.

Vastavalt kehtivatele õigusnormidele antakse tapamaja toidukäitlejatele teatav kontroll 
tapamajade hügieeni üle ning vastutus selle eest. Valge liha puhul lubatakse toidukäitlejatel 
viia läbi sisekontroll, kasutades eraviisilise lepingu alusel palgatud kontrollassistentide 
süsteemi. 

Euroopa Parlament on siiski vastu eraviisilise kontrolli laiendamisele punasele lihale, sest 
selles sektoris on suurem riskipotentsiaal. Euroopa Parlamendi liikmed leiavad, et 
hügieenikontrolli peavad viima läbi ametlikud ja sõltumatud lihakontrollijad.

Eelmisel aastal avaldas komisjon aruande hügieenimääruste rakendamisel omandatud 
kogemuste kohta (KOM (2009) 403 lõplik), millele järgnesid nõukogu järeldused. Kõnealune 
aruanne sisaldab jaotist ametlike lihakontrollide kohta ja selles tehakse ettepanek vaadata 
lihakontrolli kord uuesti läbi ning see ajakohastada. Aruandes märgitakse, et teatavad 
liikmesriigid soovivad laiendada eraviisilise kontrolli kasutamist ka punase liha sektorile.
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Parlamendiliikmete muret kinnitavad tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi (DG 
SANCO) Toidu- ja Veterinaarameti kontrolliaruanded. 
Vastavalt Toidu- ja Veterinaarameti aruannetele1 on kogemus eraviisiliste 
kontrollassistentidega linnulihasektoris olnud probleemne.
Lisaks näitavad tõendid, et seoses ametlike kontrollidega punase liha sektoris on määrust 
ebapiisavalt rakendatud. Märkimisväärsed ebaõnnestumised määruse nõuete täitmisel näiteks 
Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias ja Ühendkuningriigis on peamiselt tingitud kontrolli 
süstemaatilisest alarahastamisest, mille tulemus on ebapiisav arv ametnikke töö 
nõuetekohaseks tegemiseks ja määruse nõuete täitmiseks2.

• Kas komisjon kommenteeriks Toidu- ja Veterinaarameti ekspertide 
tegevusaruannetesse kogutud tõendusmaterjali? 

• Kas komisjon nõustub, et kontroll peab olema sõltumatu ja nõuetekohaselt rahastatud, 
et täita määrusega sätestatud hügieenieeskirju? 

• Kas komisjon jagab meie muret, et liikumine eraviisiliste kontrollassistentide 
teostatava kontrolli suunas punase liha sektoris toob tõenäoliselt kaasa eeskirjade 
kiirema kadumise?

• Tõdedes kõnealuse küsimuse olulisust, siis milliseid samme kavatseb komisjon astuda 
tagamaks, et kõigi selle valdkonna kontrollide läbivaatamise tulemus on rahvatervise 
kaitse paremaks muutumine ja ei keskendutaks ainult tööstusele kasu loomisele?

                                               
1 Kodulindude tapamaja kontrollid: Prantsusmaa – DG (SANCO)/2008-7827; Soome – DG(SANCO)/2009-
8065; Küpros – DG(SANCO)/2009-8064; Läti – DG(SANCO)/2009-8068.
2 Punase liha tapamaja kontrollid: Prantsusmaa – DG (SANCO)/2009-8231; Hispaania – DG(SANCO)/2007-
7448; Itaalia – DG(SANCO)/2008-7930; Ühendkuningriik – DG(SANCO)/2009-8225.


