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Angående: Köttinspektioner

2004 års livsmedelshygienpaket innehåller särskilda hygienregler för kött, i syfte att garantera 
hög livsmedelssäkerhet och värna om folkhälsan. I paketet ingår förordning (EG) nr 882/2004 
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, i vilken systemet 
för köttinspektioner fastställs.

Enligt denna gällande lagstiftning får slakteri och livsmedelsföretagen viss kontroll över, och 
visst ansvar för, hygienen i slakterierna. När det gäller vitt kött får de bedriva egenkontroll 
genom ett system med privat anlitade inspektörsassistenter som anställs vid anläggningarna. 

Europaparlamentet vände sig dock emot en utvidgning av de privata kontrollerna till att också 
omfatta rött kött, på grund av den högre riskpotentialen i den sektorn. Ledamöterna ansåg att 
hygieninspektionerna måste utföras av officiella och oberoende köttkontrollanter.

Förra året offentliggjorde kommissionen en rapport om erfarenheterna från tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordningar om livsmedelshygien (KOM(2009) 0403), vilken 
följdes av rådets slutsatser. Rapporten innehåller ett avsnitt om offentliga kontroller av kött 
och det föreslås att köttinspektionerna ska ses över och moderniseras. En del medlemsstater 
uppges vilja utvidga användningen av privata kontroller till att omfatta rött kött.
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Inspektionsrapporter från GD SANCO:s kontor för livsmedels- och veterinärfrågor FVO 
bekräftar att parlamentsledamöternas oro är befogad. Enligt FVO:s rapporter1 har det 
förekommit problem med de privata kontrollerna i fjäderfäsektorn. Vidare framgår det att 
förordningen inte har tillämpats korrekt när det gäller offentliga kontroller inom sektorn för 
rött kött. Där betydande brister har uppdagats, till exempel i Frankrike, Spanien, Italien och 
Storbritannien, har detta främst berott på en systematisk brist på finansiering av 
inspektionsverksamheten. Detta har lett till för få tjänstemän och arbetet har inte kunnat 
utföras ordentligt och kraven i förordningen2 har inte kunnat uppfyllas.

• Kan kommissionen kommentera de uppgifter som redovisas i FVO:s besöksrapporter? 

• Håller kommissionen med om att inspektionerna måste vara oberoende och ha 
tillräcklig finansiering för att hygienkraven i förordningen ska kunna uppfyllas? 

• Delar kommissionen vår inställning att övergången till privata kontroller i sektorn för 
rött kött sannolikt kommer att leda till en snabbare urholkning av standarderna?

• Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta för att se till att översyner av kontrollerna 
på det här området leder till ett bättre skydd för folkhälsan och inte bara inriktar sig på 
att öka effektiviteten för industrin, med tanke på hur viktig den här frågan är?

                                               
1 Inspektioner av fjäderfäslakterier: Frankrike – GD (SANCO)/2008-7827, Finland – GD (SANCO)/2009-8065, 
Cypern – GD (SANCO)/2009-8064, Lettland – GD (SANCO)/2009-8068.
2 Inspektioner av slakterier för rött kött: Frankrike – GD (SANCO)/2009-8231, Spanien – GD (SANCO)/2007-
7448, Italien – GD (SANCO)/2008-7930, Storbritannien – GD (SANCO)/2009-8225.


