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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0878/2009, του Angel Mendizabal Albizu, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις προδιαγραφές διαπίστευσης των οργανισμών ελέγχου της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς 
τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων ("κανονισμός 
882/2004/ΕΚ")

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ειδικός στον τομέα της υγείας των ζώων, ζητεί να διευκρινιστεί η απάντηση της 
επιτροπής στην αναφορά 0844/2007, η οποία αφορούσε την επιβολή των προδιαγραφών 
διαπίστευσης των οργανισμών ελέγχου που εργάζονται κατόπιν εξουσιοδότησης από την 
αρμόδια αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους. Θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχει παρανόηση 
αναφορικά με την κατάσταση στην Ισπανία, όπου ως ελεγκτικός οργανισμός ενεργεί η ίδια η 
αρμόδια αρχή. Ερωτά αν στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ίδια κριτήρια διαπίστευσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων ζητεί διευκρινίσεις επί της απάντησης της Επιτροπής στην αναφορά 0844/2007, 
η οποία αφορούσε την επιβολή των προδιαγραφών διαπίστευσης των οργανισμών ελέγχου 
που εργάζονται κατόπιν εξουσιοδότησης από την αρμόδια αρχή του εκάστοτε κράτους 
μέλους. Πιστεύει ότι ενδέχεται να υπάρχει παρανόηση όσον αφορά την κατάσταση στην 
Ισπανία, όπου οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών.
Ερωτά αν ισχύουν τα ίδια κριτήρια διαπίστευσης σε αυτήν την περίπτωση.
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/20041 για τη 
διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και 
τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, τα κράτη 
μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για τους σκοπούς και τους 
επίσημους ελέγχους του κανονισμού. Όταν κράτος μέλος μεταβιβάζει την αρμοδιότητα 
διεξαγωγής επισήμων ελέγχων σε αρχή ή αρχές διαφορετικές από την κεντρική αρμόδια 
αρχή, ιδίως δε σε αρχές περιφερειακού ή τοπικού επιπέδου, πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός 
συντονισμός μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3.

Ο κανονισμός προβλέπει στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τη δυνατότητα η αρμόδια αρχή να 
αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τους επισήμους ελέγχους, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού, σε έναν ή περισσότερους 
φορείς ελέγχου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 5.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού, ως φορέας ελέγχου νοείται 
"ανεξάρτητος τρίτος στον οποίον η αρμόδια αρχή έχει αναθέσει ορισμένα καθήκοντα 
ελέγχου". Συνεπώς, μόνο στην περίπτωση ανάθεσης συγκεκριμένων καθηκόντων διεξαγωγής 
επίσημων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές σε ανεξάρτητα τρίτα μέρη, υποχρεούνται αυτοί οι 
φορείς ελέγχου να συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 4 του 
άρθρου 5, περιλαμβανομένης της προϋπόθεσης διαπίστευσης. Στην κατάσταση που 
περιγράφει ο αναφέρων, οι αρμόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς το 
πρότυπο EN 45004 που προβλέπεται στο άρθρο 5 στοιχείο γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
882/2004.

Τα πορίσματα του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Επιτροπής 
σχετικά με την ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων από τις ισπανικές αρχές 
περιλαμβάνονται στην έκθεση γενικού ελέγχου της Ισπανίας για το 2008 (ΓΔ SANCO/2008-
8347), η οποία είναι υπό εκπόνηση και θα καταστεί σύντομα διαθέσιμη στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.

                                               
1 ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1.


