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Zadeva: Inšpekcijski pregledi mesa

Sveženj za higieno živil iz leta 2004 vsebuje posebna higienska pravila za meso, da bi se 
zagotovila visoka raven varnosti hrane in zaščitilo javno zdravje. Navedeni sveženj zajema 
Uredbo (ES) št. 882/2004, ki ureja uradni nadzor nad proizvodi živalskega izvora in določa 
sistem inšpekcijskih pregledov mesa.  

Veljavna zakonodaja daje klavnicam kot nosilcem živilske dejavnosti-klavcev določen nadzor 
nad higieno v klavnicah in odgovornost zanjo. V primeru belega mesa lahko nosilci živilske 
dejavnosti inšpekcijske preglede opravljajo sami ob pomoči sistema inšpekcijskih 
pomočnikov, ki jih obrati zaposlijo na podlagi zasebne pogodbe. 

Vendar je Evropski parlament nasprotoval razširitvi zasebnih inšpekcijskih pregledov na 
rdeče meso zaradi večjega tveganja v tem sektorju. Poslanci Evropskega parlamenta so 
menili, da morajo higienske inšpekcijske preglede opraviti uradni in neodvisni inšpektorji za 
meso.

Lansko leto je Komisija objavila Poročilo o izkušnjah, pridobljenih z uporabo uredb o higieni 
(ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 29. aprila 2004 (KOM(2009) 403 konč.), na podlagi katerega je Svet izdal sklepe. 
Poročilo vsebuje razdelek o uradnem nadzoru mesa in priporočilo, da bi bilo treba nadzor nad 
mesom spremeniti in posodobiti. V poročilu je prav tako navedeno, da želijo posamezne 
države članice zasebne inšpekcijske preglede razširiti na sektor rdečega mesa.
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Poročila o inšpekcijskih pregledih, ki jih je opravil Urad za prehrano in veterinarstvo (FVO) 
GD za zdravstvo in varstvo potrošnikov, potrjujejo pomisleke poslancev EP. Glede na 
poročila Urada za prehrano in veterinarstvo 1se je nadzor v sektorju perutnine, ki ga izvajajo v 
obratih zaposleni inšpekcijski pomočniki, izkazal kot problematičen. Dalje je mogoče iz 
poročil razbrati, da se Uredba glede uradnih inšpekcijskih pregledov v sektorju rdečega mesa 
ne izvaja ustrezno. Do znatnih odstopanj je npr. v Franciji, Španiji, Italiji in Združenem 
kraljestvu prihajalo zlasti zaradi sistematično nezadostnih dodeljenih sredstev za inšpekcijske 
preglede, zaradi česar je primanjkovalo zaposlenih, ki bi preglede opravili ustrezno in tako 
izpolnili zahteve Uredbe2.

• Ali lahko Komisija poda svoje mnenje o zbranih izsledkih poročil FVO? 

• Ali se Komisija strinja, da mora biti inšpekcijski nadzor neodvisen in ustrezno podprt 
s finančnimi sredstvi, da bi bilo mogoče izpolniti higienske standarde, določene v 
Uredbi? 

• Ali se Komisija strinja s pomisleki poslancev EP, da bi prehod na nadzor nad rdečim 
mesom, ki bi ga opravljali v obratu zaposleni inšpekcijski pomočniki, najverjetneje 
privedel k znižanju standardov?

• Kakšni bodo – ob upoštevanju pomembnosti tega vprašanja – ukrepi Komisije, da bi 
se z morebitno revizijo nadzora na tem področju zagotovilo izboljšanje varovanja 
javnega zdravja in da namen take revizije ne bi bilo zgolj povečevanje učinkovitosti 
panoge?

                                               
1 Inšpekcijski pregledi v perutninskih klavnicah: Francija – DG(SANCO)/2008-7827; Finska –
DG(SANCO)/2009-8065; Ciper – DG(SANCO)/2009-8064; Latvija – DG(SANCO)/2009-8068
2 Inšpekcijski pregledi v klavnicah za rdeče meso: Francija - DG(SANCO)/2009-8231; Španija -
DG(SANCO)/2007-7448; Italija - DG(SANCO)/2008-7930; Združeno kraljestvo - DG(SANCO)/ 2009-8225


