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Tárgy: Húshigiéniai ellenőrzések

A 2004-es élelmiszer-higiéniai csomag különleges húshigiéniai szabályokat állapít meg annak 
érdekében, hogy biztosítsa a magas szintű élelmiszerbiztonságot és védje a közegészséget. A 
csomag magában foglalja az állati eredetű élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 
882/2004/EK rendeletet, amely meghatározza a húshigiéniai ellenőrzésekre vonatkozó 
rendszert.  

E hatályos jogszabály értelmében bizonyos mértékben a vágóhidat üzemeltető élelmiszeripari 
vállalkozók ellenőrzik a vágóhidak higiéniáját, és viselik a felelősséget a higiéniáért. A fehér 
húsok esetében az élelmiszeripari vállalkozások önellenőrzésre jogosultak az ellenőrzési 
asszisztensek rendszerének alkalmazásával, akiket magánfelek közötti szerződéssel az üzem 
alkalmaz. 

Az Európai Parlament ugyanakkor nem értett egyet a vörös húsokra vonatkozó önellenőrzések 
hatókörének kiterjesztésével, mivel ezen a területen nagyobb a veszély lehetősége. A 
képviselők úgy vélték, hogy a higiéniai ellenőrzéseket független hatósági húsellenőröknek 
kell elvégezniük.

Tavaly a Bizottság közzétett egy jelentést az élelmiszer-higiéniáról szóló irányelvek 
alkalmazása során nyert tapasztalatokról (COM(2009)403 végleges), amelyet a Tanács 
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következtetései követtek. A jelentés egyik fejezete a húsra vonatkozó hatósági ellenőrzésekről 
szól, és azt javasolja, hogy vizsgálják felül és modernizálják ezeket az ellenőrzéseket. A 
jelentés kimondja, hogy egyes tagállamok ki kívánják terjeszteni az önellenőrzések hatókörét 
a vörös húsok területére.

Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala 
(FVO) által végzett ellenőrzésekről szóló jelentések megerősítik a képviselők aggodalmait. 
Az FVO jelentések1 szerint a baromfihús-ágazatban jelen lévő élelmiszeripari vállalatokkal 
kapcsolatos tapasztalatok problémákra mutattak rá. Ezenkívül bizonyítékok támasztják alá, 
hogy a vörös hús ágazatban végzett hatósági ellenőrzéseket illetően a rendeletet nem hajtották 
végre megfelelően. Ahol jelentős hiányosságok vannak, például Franciaországban, 
Spanyolországban, Olaszországban és az Egyesült Királyságban, az elsősorban az 
ellenőrzések rendszeres alulfinanszírozásának tudható be, ami azt eredményezi, hogy nincs 
elég tisztviselő, akik a munkát megfelelően és a rendelet2 követelményeinek eleget téve 
tudnák ellátni.

• Nyilatkozni tudna-e a Bizottság az FVO-ellenőrzésekre vonatkozó jelentésben foglalt 
bizonyítékokról? 

• Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy az ellenőrzésnek függetlennek kell lennie, és azt 
megfelelően finanszírozni kell annak érdekében, hogy megfeleljenek a rendeletben 
megállapított higiéniai előírásoknak? 

• Osztja-e a Bizottság az azzal kapcsolatos aggodalmunkat, hogy a vörös hús ágazatban 
az élelmiszeripari vállalkozások által végzett ellenőrzések irányába történő elmozdulás 
valószínűleg az előírások fellazulását fogja eredményezni?

• Tekintettel a kérdés jelentőségére, milyen lépéseket kíván tenni a Bizottság annak 
biztosítása érdekében, hogy az e területen végzett ellenőrzések felülvizsgálata a 
közegészség védelmének javulását eredményezze, és ne csak arra összpontosítson, 
hogy hatékonnyá tegye a gazdaságot?

                                               
1 A baromfi-vágóhidakra vonatkozó ellenőrzések: Franciaország – DG(SANCO)/2008–7827; Finnország –
DG(SANCO)/2009–8065; Ciprus – DG(SANCO)/2009–8064; Lettország – DG(SANCO)/2009–8068
2 A vörös húsú állatok vágóhídjaira vonatkozó ellenőrzések: Franciaország – DG(SANCO)/2009–8231; 
Spanyolország – DG(SANCO)/2007–7448; Olaszország – DG(SANCO)/2008–7930; Egyesült Királyság –
DG(SANCO)/2009–8225


