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Subiect: Inspecția cărnii

Pachetul legislativ 2004 privind igiena alimentelor stabilește norme de igienă specifice pentru 
carne, pentru a garanta un nivel ridicat al siguranței alimentelor și a proteja sănătatea publică. 
Pachetul include Regulamentul (CE) nr. 882/2004 de reglementare a controalelor oficiale ale 
alimentelor de origine animală, care prevede un sistem pentru inspecția cărnii.

În temeiul legislației actuale, operatorii economici din sectorul alimentar (OESA) ai 
abatoarelor dețin un anumit control asupra igienei din abatoare și răspund de aceasta. În ceea 
ce privește carnea albă, OESA au permisiunea de a efectua inspecții proprii, utilizând un 
sistem de asistenți de inspecție angajați de fabrică și contractați în privat (AIP).

Cu toate acestea, Parlamentul European s-a opus extinderii controalelor private la carnea 
roșie, având în vedere potențialul de risc ridicat în acest sector. Deputații au considerat că 
inspecția igienei trebuie efectuată de inspectori pentru carne oficiali și independenți.

Anul trecut, Comisia a publicat un raport intitulat „Dovezile confirmate de aplicarea 
regulamentelor din domeniul igienei” (COM (2009) 403 Final), care a fost urmat de 
concluziile Consiliului. Raportul conține o secțiune referitoare la controalele oficiale ale 
cărnii și sugerează că inspecția cărnii ar trebui revizuită și modernizată. Acesta arată că unele 
state membre intenționează să extindă utilizarea controalelor private la sectorul cărnii roșii.
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Rapoartele de inspecție efectuate de Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) din cadrul DG 
SANCO confirmă temerile deputaților. Potrivit rapoartelor OAV1, practica utilizării 
sistemului AIP în sectorul cărnii de pasăre a fost problematică. Mai mult, există dovezi care 
atestă o aplicare necorespunzătoare a regulamentului în legătură cu controalele oficiale din 
sectorul cărnii roșii. Acolo unde s-au constatat abateri considerabile, de exemplu în Franța, 
Spania, Italia și Marea Britanie, acestea s-au datorat în principal subfinanțării sistematice a 
inspecției, rezultatul fiind numărul insuficient de funcționari care să efectueze controale și să 
respecte cerințele regulamentului2.

• Comisia poate să prezinte observații referitoare la elementele relevante culese în 
rapoartele de misiune ale OAV?

• Este de acord Comisia că inspecția trebuie să fie independentă și finanțată adecvat 
pentru a răspunde standardelor de igienă prevăzute de regulament?

• Împărtășește Comisia preocuparea noastră că trecerea la inspecția de tip AIP în 
sectorul cărnii roșii poate avea drept rezultat o slăbire mai rapidă a standardelor?

• Având în vedere importanța acestei probleme, ce măsuri intenționează să întreprindă 
Comisia pentru a garanta că orice revizuire a controalelor în acest domeniu va avea 
drept rezultat o ameliorare a protecției sănătății publice și nu se va axa numai pe 
crearea de câștiguri de eficiență pentru industrie?

                                               
1 Inspecțiile la abatoarele de păsări: Franța - DG (SANCO)/2008-7827; Finlanda - DG(SANCO)/2009-8065; 
Cipru - DG(SANCO)/2009-8064; Letonia - DG(SANCO)/2009-8068.
2 Inspecțiile la abatoarele de carne roșie: Franța - DG(SANCO)/2009-8231; Spania - DG(SANCO)/2007-7448; 
Italia - DG(SANCO)/2008-7930; Marea Britanie - DG(SANCO)/ 2009-8225.


