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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0878/2009 af Angel Mendizabal Albizu, spansk statsborger, om 
akkrediteringsstandarder for agenturer der kontrollerer overholdelse af foder- og 
fødevarelovgivningen samt bestemmelserne om dyresundhed og dyrevelfærd 
("forordning 882/2004/EF")

1. Sammendrag

Andrageren, der arbejder med dyresundhed, anmoder om en tydeliggørelse af Kommissionens 
svar på andragende 0844/2007, der vedrører håndhævelse af akkrediteringsstandarder for 
kontrolagenturer, der udfører arbejde for de kompetente medlemsstaters myndigheder. Han 
mener, at der kan være en misforståelse i forbindelse med situationen i Spanien, hvor den 
kompetente myndighed selv fungerer som kontrolagentur. Han spørger, om de samme 
kriterier for akkreditering gælder i denne sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. oktober 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren anmoder om en tydeliggørelse af Kommissionens svar på andragende 
0844/2007, der vedrører håndhævelse af akkrediteringsstandarder for kontrolagenturer, der 
udfører arbejde for de kompetente medlemsstaters myndigheder. Han mener, at der kan være 
en misforståelse i forbindelse med situationen i Spanien, hvor den kompetente myndighed 
selv fungerer som kontrolagentur. Han spørger, om de samme kriterier for akkreditering 
gælder i denne sag.
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Ifølge artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/20041 om offentlig kontrol med henblik på 
verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og 
dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, udpeger medlemsstaterne de myndigheder, der er 
ansvarlige for formålene og den offentlige kontrol omhandlet i forordningen. Når en 
medlemsstat overdrager kompetencen til at gennemføre offentlig kontrol til én eller flere 
myndigheder, der ikke er den centrale kompetente myndighed, navnlig regionale eller lokale 
myndigheder, skal der i henhold til artikel 4, stk. 3, sikres en effektiv koordinering mellem 
alle involverede myndigheder.

I henhold til forordningens artikel 5, stk. 1, kan den kompetente myndighed delegere 
specifikke opgaver vedrørende offentlig kontrol til et eller flere kontrolorganer i henhold til 
artikel 5, stk. 2-4, med undtagelse af de aktiviteter, der er nævnt i artikel 54. 

Af forordningens artikel 2, stk. 5, fremgår det, at et kontrolorgan er "en uafhængig tredjepart, 
som den kompetente myndighed har delegeret bestemte kontrolopgaver til". Det er derfor kun 
i tilfælde af, at kompetente myndigheder delegerer specifikke kontrolopgaver til uafhængige 
tredjeparter, at disse kontrolorganer skal overholde betingelserne i artikel 5, stk. 2-4, herunder 
betingelsen om akkreditering. I den situation, som andrageren beskriver, skal de kompetente 
myndigheder ikke overholde standarden EN 45004, som er fastlagt i artikel 5, litra c), i 
forordning (EF) nr. 882/2004.

Kommissionens Fødevare- og Veterinærkontors resultater af de spanske myndigheders 
delegation af specifikke opgaver er omfattet af den generelle audit for Spanien 2008 
(GD(SANCO)/2008-8347), som er under udarbejdelse, og som snart er tilgængelig på 
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm."
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