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Vuoden 2004 elintarvikehygieniapaketissa määritellään erityisiä lihaa koskevia 
hygieniasääntöjä korkeatasoisen elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi ja 
kansanterveyden suojelemiseksi. Paketti sisältää rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun asetuksen (EY) N:o 882/2004, jossa määritellään 
lihantarkastuksia koskeva järjestelmä. 

Nykyisen lainsäädännön nojalla teurastamoissa elintarvikealan toimijat saavat tietyssä määrin 
valvoa teurastamojen hygieniaa ja vastata siitä. Valkoisen lihan osalta elintarvikealan toimijat 
saavat tehdä itse tarkastuksia käyttämällä elintarvikelaitoksissa toimiviin työsopimussuhteisiin 
tarkastusapulaisiin perustuvaa järjestelmää. 

Euroopan parlamentti kuitenkin vastusti yksityisten tarkastusten ulottamista punaiseen lihaan, 
koska sillä alalla mahdolliset riskit ovat suurempia. Euroopan parlamentin jäsenet uskoivat, 
että virallisten ja riippumattomien lihantarkastajien on tehtävä hygieniatarkastukset.

Viime vuonna komissio julkaisi kertomuksen hygienia-asetusten soveltamisesta saaduista 
kokemuksista (KOM(2009)0403 lopullinen), jota seurasivat neuvoston päätelmät. Kertomus 
sisältää lihan virallista valvontaa koskevan osion, ja siinä esitetään, että lihantarkastuksia 
pitäisi tarkistaa ja modernisoida. Kertomuksessa todetaan, että eräät jäsenvaltiot haluaisivat 
ulottaa yksityisten tarkastusten käytön myös punaiseen lihaan.
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Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (FVO) 
laatimat tarkastuskertomukset vahvistavat Euroopan parlamentin jäsenten huolet. FVO:n 
kertomusten1 mukaan elintarvikelaitoksissa toimivista työsopimussuhteisista 
tarkastusapulaisista siipikarja-alalla saadut kokemukset ovat olleet ongelmallisia. Lisäksi 
näyttö osoittaa, että asetuksen täytäntöönpano on ollut puutteellista punaisen lihan alalla 
suoritettavan virallisen valvonnan osalta. Kun huomattavia laiminlyöntejä on tapahtunut 
esimerkiksi Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ne ovat 
johtuneet pääasiassa tarkastusten järjestelmällisestä rahoituksen puutteesta. Sen seurauksena 
ei ole riittävästi virkamiehiä, jotka kykenisivät suoriutumaan tehtävistä asianmukaisesti ja 
täyttämään asetuksen vaatimukset2.

• Voisiko komissio kommentoida FVO:n tarkastusraporteista saatua näyttöä? 

• Olisiko komissio samaa mieltä siitä, että tarkastusten on oltava riippumattomia ja että 
niiden on saatava riittävästi rahoitusta, jotta ne vastaisivat asetuksessa määriteltyjä 
hygienianormeja? 

• Jakaako komissio huolemme siitä, että siirtyminen elintarvikelaitoksissa toimiviin 
työsopimussuhteisiin tarkastusapulaisiin perustuvaan järjestelmään punaisen lihan 
osalta johtaa todennäköisesti normien nopeampaan rapautumiseen?

• Kun otetaan huomioon kysymyksen merkitys, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä 
varmistaakseen, että valvonnan tarkistaminen tällä alalla parantaa kansanterveyden 
suojelua eikä keskity yksinomaan teollisuuden tehokkuuden lisäämiseen?

                                               
1 Siipikarjan teurastamojen tarkastukset: Ranska - DG (SANCO)/2008-7827; Suomi - DG(SANCO)/2009-8065; 
Kypros - DG(SANCO)/2009-8064; Latvia - DG(SANCO)/2009-8068.
2 Punaisen lihan teurastamojen tarkastukset: Ranska - DG(SANCO)/2009-8231; Espanja - DG(SANCO)/2007-
7448; Italia - DG(SANCO)/2008-7930; Yhdistynyt kuningaskunta - DG(SANCO)/ 2009-8225.


