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Dotyczy: kontroli mięsa

W pakiecie dotyczącym higieny żywności z 2004 r. określono konkretne zasady higieny dla 
mięsa w celu zapewnienia wysokich poziomów bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochrony 
zdrowia publicznego. W skład tego pakietu wchodzi unijne rozporządzenie (WE) nr 882/2004 
regulujące urzędowe kontrole żywności pochodzenia zwierzęcego, w którym ustanowiono 
system przeprowadzania kontroli mięsa.  

Na mocy tego obowiązującego ustawodawstwa podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa 
żywnościowe (rzeźniom) nadaje się określoną kontrolę nad higieną w ubojniach i 
odpowiedzialność za tę higienę. W przypadku mięsa białego podmioty prowadzące 
przedsiębiorstwa żywnościowe mają prawo do przeprowadzania kontroli wewnętrznych, 
korzystając z systemu prywatnie zatrudnionych zakładowych konsultantów ds. kontroli. 

Parlament Europejski sprzeciwił się jednak rozszerzeniu prywatnych kontroli na mięso 
czerwone z uwagi na potencjalnie większe ryzyko w tym sektorze. Posłowie do PE byli 
zdania, że kontrola higieny musi być przeprowadzana przez oficjalnych i niezależnych 
inspektorów mięsa.

W ubiegłym roku Komisja opublikowała sprawozdanie w sprawie doświadczeń uzyskanych 
wskutek stosowania rozporządzeń dotyczących higieny (COM(2009)403 wersja ostateczna), 
po którym Rada opublikowała swoje konkluzje. W sprawozdaniu tym zamieszczono rozdział 
dotyczący urzędowych kontroli mięsa i sugerowano, aby procedury kontroli mięsa zostały 
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poddane przeglądowi i unowocześnione. Stwierdza się w nim, że niektóre państwa 
członkowskie pragną rozszerzyć stosowanie kontroli prywatnych na sektor mięsa 
czerwonego.

W sprawozdaniach z kontroli sporządzonych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) 
DG SANCO potwierdzono obawy posłów do PE. Zgodnie ze sprawozdaniami FVO1

doświadczenia z zakładowymi konsultantami ds. kontroli w sektorze drobiu były 
problematyczne. Ponadto dowody wskazują na to, że niewłaściwie wdrożono przedmiotowe 
rozporządzenie w odniesieniu do urzędowych kontroli w sektorze mięsa czerwonego. W 
krajach, w których odnotowano znaczące naruszenia, np. we Francji, w Hiszpanii, we 
Włoszech i w Wielkiej Brytanii, były one głównie spowodowane systematycznym 
niedofinansowaniem systemu kontroli, skutkującym zbyt małą liczbą urzędników właściwe 
wykonujących swoje obowiązki i brakiem możliwości spełnienia wymogów określonych w 
przedmiotowym rozporządzeniu2.

• Czy Komisja może ustosunkować się do dowodów zebranych w sprawozdaniach 
FVO? 

• Czy Komisja zgodzi się z tym, że kontrole muszą być niezależne i odpowiednio 
finansowane, aby spełnić normy higieny ustanowione na mocy przedmiotowego 
rozporządzenia? 

• Czy Komisja podziela nasze obawy, że coraz powszechniejsze stosowanie kontroli z 
udziałem zakładowych konsultantów ds. kontroli w sektorze mięsa czerwonego może 
prowadzić do szybszego łagodzenia norm?

• Uwzględniające znaczenie tego zagadnienia, jakie działania zamierza podjąć Komisja 
w celu dopilnowania, aby wszelkie przeglądy środków kontrolnych w tym obszarze 
skutkowały polepszeniem ochrony zdrowia publicznego, a nie były wyłącznie 
ukierunkowane na zwiększenie wydajności przedmiotowego sektora?

                                               
1Kontrole ubojni drobiu: Francja – DG (SANCO)/2008-7827; Finlandia – DG(SANCO)/2009-8065; Cypr –
DG(SANCO)/2009-8064; Łotwa – DG(SANCO)/2009-8068.
2Kontrole ubojni trzody i bydła: Francja – DG(SANCO)/2009-8231; Hiszpania – DG(SANCO)/2007-7448; 
Włochy – DG(SANCO)/2008-7930; Wielka Brytania – DG(SANCO)/2009-8225.


