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Temats: Gaļas inspekcijas

2004. gadā ar pārtikas higiēnas tiesību aktu paketi tik pieņemti īpaši noteikumi attiecībā uz 
gaļu, lai nodrošinātu augstu pārtikas nekaitīguma līmeni un aizsargātu sabiedrības veselību. 
Paketē ir iekļauta ES Regula (EK) Nr. 882/2004, kas reglamentē oficiālo dzīvnieku izcelsmes 
pārtikas kontroli un kas nosaka gaļas inspekciju sistēmu. 

Saskaņā ar šo pastāvošo tiesību aktu pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji, kam pieder 
lopkautuves, zināmā mērā kautuvēs var kontrolēt higiēnu un ir atbildīgi par to. Pārtikas apritē 
iesaistītie uzņēmēji balto gaļu drīkst pārbaudīt paši, izmantojot privāti nolīgtu uzņēmumos 
strādājošu inspekciju asistentu sistēmu. 

Tomēr Eiropas Parlaments iestājās pret privātās kontroles paplašināšanu, piemērojot to arī 
sarkanajai gaļai, jo ar to saistās lielāks potenciālais risks šajā nozarē. Eiropas Parlamenta 
deputāti uzskatīja, ka higiēnas inspekcijas jāveic oficiāliem un neatkarīgiem gaļas 
inspektoriem.

Pagājušajā gadā Komisija publicēja ziņojumu par „Par gūto pieredzi, piemērojot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa higiēnas Regulas (EK) Nr. 852/2004, (EK) 
Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004” (COM(2009) 403 galīgā redakcija), kam sekoja 
Padomes secinājumi. Ziņojumā ir sadaļa par oficiālajām gaļas kontrolēm, un tiek ierosināts, 
ka gaļas inspekcijas jāpārskata un jāmodernizē. Tajā arī teikts, ka dažas dalībvalstis vēlas 
paplašināt privātās kontroles izmantošanu, to attiecinot arī uz sarkanās gaļas nozari.
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Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta Pārtikas un veterinārais biroja (PVB) sastādītie 
inspekciju ziņojumi apstiprina Eiropas Parlamenta deputātu bažas. Saskaņā ar PVB 
ziņojumiem1 pieredze ar uzņēmumu inspekciju asistentiem mājputnu nozarē ir bijusi 
problemātiska. Turklāt pierādījumi demonstrē, ka regula nav piemērota atbilstoši attiecībā uz 
oficiālo kontroli sarkanās gaļas nozarē. Valstīs, kur bijuši ievērojami trūkumi, piemēram, 
Francijā, Spānijā, Itālijā un Apvienotajā Karalistē, tie galvenokārt radušies sistemātiska 
nepietiekama inspekciju finansējuma dēļ, kā rezultātā nav pietiekami daudz ierēdņu, lai darbu 
paveiktu pienācīgi un ievērotu regulas prasības2.

• Vai Komisija varētu komentēt PVB komandējumu ziņojumos savāktos pierādījumus? 

• Vai Komisijas piekrīt, ka inspekcijām jābūt neatkarīgām un pienācīgi finansētām, lai 
tiktu izpildīti higiēnas standarti, kas noteikti regulā? 

• Vai Komisijai tāpat kā mums ir bažas, ka pāriešana uz uzņēmumu inspekciju asistentu 
inspekcijām sarkanās gaļas nozarē varētu radīt ātrāku standartu pazemināšanos?

• Ņemot vērā jautājuma nopietnību, kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai 
nodrošinātu, ka kontroles pārskatīšanas rezultātā šajā jomā uzlabotos sabiedrības 
veselības aizsardzība un tā nekoncentrētos tikai uz rūpniecības produktivitātes 
veicināšanu?

                                               
1 Mājputnu lopkautuvju inspekcijas: Francija — DG (SANCO)/2008-7827; Somija — DG(SANCO)/2009-8065; 
Kipra — DG(SANCO)/2009-8064; Latvija — DG(SANCO)/2009-8068
2 Sarkanās gaļas lopkautuvju inspekcijas: Francija — DG(SANCO)/2009-8231; Somija — DG(SANCO)/2007-
7448; Itālija — DG(SANCO)/2008-7930; Apvienotā Karaliste — DG(SANCO)/ 2009-8225


