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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0878/2009, внесена от Angel Mendizabal Albizu, с испанско 
гражданство, относно стандартите за акредитация на контролни органи 
за осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в 
областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на 
животните и хуманното отношение към животните (Регламент (ЕО) № 
882/2004)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, специалист в областта на здравето на животните, настоява за 
разяснение във връзка с отговора на Комисията на петиция 0844/2007 относно 
прилагането на стандарти за акредитация на контролни органи, които действат по 
силата на делегирани правомощия от органа на компетентната държава-членка. 
Вносителят счита, че може би е налице недоразумение във връзка с положението в 
Испания, където компетентният орган действа като контролен орган. Вносителят 
отправя запитване дали в този случай се прилагат същите критерии за акредитация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията отправя искане за разяснение във връзка с отговора на 
Комисията на петиция 0844/2007 относно прилагането на стандарти за акредитация на 
контролни органи, които действат по силата на делегирани правомощия от органа на 
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компетентната държава-членка. Вносителят счита, че може би е налице недоразумение 
във връзка с положението в Испания, където компетентният орган действа като 
контролен орган. Вносителят отправя запитване дали в този случай се прилагат същите 
критерии за акредитация.

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/20041 относно официалния 
контрол, който се извършва за проверка на съответствието със законодателството в 
областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към животните, държавите-членки определят компетентни 
органи, които отговарят за целите и извършването на официалния контрол по смисъла 
на регламента. В случай че държава-членка предоставя компетентност за извършване 
на официален контрол на органи, различни от централните органи, като тези на 
регионално или местно равнище, между тях следва да се осигури ефикасна и ефективна 
координация, съгласно член 4, параграф 3.

Член 5, параграф 1 от регламента предвижда възможността компетентните органи да 
делегират специфични задачи, свързани с официалния контрол, с изключение на 
дейностите, посочени в член 54 от регламента, на един или повече контролни органи, в 
съответствие с условията, изброени в параграфи 2 до 4 от член 5.

Съгласно член 2, параграф 5 от регламента, „контролен орган“ е независимата трета 
страна, на която е делегирано изпълнението на определени контролни задачи от 
компетентния орган. Следователно, само в случай на делегиране на определени 
контролни задачи от страна на компетентните органи на независими трети страни тези 
контролни органи трябва да отговарят на условията, определени в параграфи 2 до 4 от 
член 5, както и на условието за акредитация. В описаното от вносителя на петицията 
положение не е необходимо контролните органи да изпълняват стандарт EN 45004, 
определен в член 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Констатациите на Хранителната и ветеринарна служба на Европейската комисия 
относно делегирането на специфични задачи от испанските органи са включени в 
Общия одит за Испания – 2008 г. (DG(SANCO)/2008-8347), който е в процес на 
изготвяне и скоро ще бъде наличен на: http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.
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