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2004 m. maisto higienos teisės aktų pakete nustatytos konkrečios mėsos higienos taisyklės 
siekiant užtikrinti aukštą maisto saugos lygį ir apsaugoti visuomenės sveikatą. Į šį paketą 
įtrauktas ES Reglamentas (EB) Nr. 882/2004, reglamentuojantis oficialią gyvūninės kilmės 
maisto produktų kontrolę, kuriame nustatyta mėsos tikrinimo sistema.  

Pagal šiuos galiojančius teisės aktus skerdyklų maisto ūkio subjektams (MŪS) suteikta tam 
tikra teisė kontroliuoti higieną skerdyklose ir atsakomybė už ją. Baltąją mėsą MŪS gali 
tikrinti patys, taikydami įmonės įdarbintų tiesiogiai samdomų patikros padėjėjų (TSPP) 
sistemą.

Tačiau Europos Parlamentas nesutiko, kad privati kontrolė būtų taikoma ir raudonajai mėsai, 
nes šiame sektoriuje rizika gali būti didesnė. Europos Parlamento narių nuomone, higieną turi 
tikrinti oficialūs nepriklausomi mėsos inspektoriai.

Praeitais metais Komisija paskelbė ataskaitą apie patirtį, įgytą taikant higienos reglamentus 
(COM (2009) 403 galutinis), vėliau priimtos Tarybos išvados. Ataskaitos skyriuje apie 
oficialią mėsos kontrolę siūloma persvarstyti ir atnaujinti mėsos tikrinimo tvarką. Jame 
teigiama, kad kai kurios valstybės narės norėtų taikyti privačią kontrolę ir raudonosios mėsos 
sektoriui.
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Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Maisto ir veterinarijos tarnybos (MVT) 
parengtose tikrinimo ataskaitose patvirtinamas Europos Parlamento narių susirūpinimas. Iš 
MVT ataskaitų1 matyti, kad taikant TSPP sistemą paukštienos sektoriuje kyla problemų. Be 
to, iš duomenų matyti, kad šis reglamentas netinkamai taikytas oficialiai kontrolei 
raudonosios mėsos sektoriuje. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje ir JK, reikšmingų 
trūkumų pirmiausia atsirado todėl, kad nepakako lėšų patikroms finansuoti, todėl nebuvo 
pakankamai pareigūnų, galinčių atlikti šią užduotį, ir buvo neįmanoma išpildyti šio 
reglamento reikalavimų2.

• Ar Komisija galėtų pakomentuoti surinktus MVT misijų ataskaitų duomenis?

• Ar Komisija sutinka, kad patikros turi būti nepriklausomos ir tinkamai finansuojamos, 
kad būtų galima laikytis šiame reglamente nustatytų higienos standartų?

• Ar Komisija pritaria mūsų susirūpinimui, kad, pradėjus taikyti TSPP kontrolę 
raudonosios mėsos sektoriuje, greičiau nyks standartai?

• Kokių veiksmų Komisija ketina imtis atsižvelgdama į šio klausimo svarbą ir siekdama 
užtikrinti, kad persvarstant šios srities kontrolės tvarką būtų gerinama visuomenės 
sveikata, o ne tik stengiamasi didinti pramonės veiksmingumą?

                                               
1 Naminių paukščių skerdyklų patikros: Prancūzija – DG (SANCO)/2008-7827; Suomija – DG(SANCO)/2009-
8065; Kipras – DG(SANCO)/2009-8064; Latvija – DG(SANCO)/2009-8068.
2 Raudonosios mėsos galvijų skerdyklų patikros: Prancūzija – DG(SANCO)/2009-8231; Ispanija –
DG(SANCO)/2007-7448; Italija – DG(SANCO)/2008-7930; JK – DG(SANCO)/ 2009-8225.


