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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Angel Mendizabal Albizu, spanyol állampolgár által benyújtott 
0878/2009. számú petíció a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-
egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek 
történő megfelelés (882/2004/EK rendelet) ellenőrzését biztosító ellenőrző 
ügynökségek számára akkreditálandó normákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki az állategészségügyben dolgozik, a Bizottság 0844/2007 számú 
petícióra adott válaszának egyértelműsítését kéri, amely az azon ellenőrző ügynökségekre 
vonatkozó normák akkreditációjáról szólt, amelyek a tagállam illetékes hatóságának 
delegáltjaiként dolgoznak. Úgy véli, hogy félreértés lehet a spanyolországi helyzettel 
kapcsolatban, ahol maga az illetékes hatóság az ellenőrző ügynökség. Azt kérdi, hogy vajon 
ugyanazok a feltételek érvényesek-e ebben az esetben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója a 0844/2007. számú petícióra adott bizottsági válasz tisztázását kéri, 
amely petíció azon ellenőrző ügynökségekre vonatkozó normák akkreditálásával foglalkozik, 
amelyek az illetékes tagállami hatóságok megbízásából fejtik ki tevékenységüket. Úgy véli, 
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hogy félreértés lehet a spanyolországi helyzettel kapcsolatban, ahol az illetékes hatóság 
tisztviselői végzik el a hivatalos ellenőrzéseket. Azt kérdezi, hogy vajon ugyanazok a 
feltételek érvényesek-e ez esetben is.

A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére 
vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet1 4. cikkének (1) bekezdése 
szerint a tagállamok jelölik ki az e rendeletben meghatározott hatósági ellenőrzésekért és 
célokért felelős illetékes hatóságokat. Ha egy tagállam a hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó hatáskört egy központi hatóság helyett más hatóságokra, például regionális vagy 
helyi szintű hatóságokra ruházza, eredményes és hatékony koordinációt kell biztosítani 
közöttük, ahogy azt a 4. cikk (3) bekezdése előírja. 

A rendelet 5. cikkének (1) bekezdése biztosítja az illetékes hatóságok számára azt a 
lehetőséget, hogy a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos meghatározott feladatokat – a 
rendelet 54. cikkében említett tevékenységek kivételével – az 5. cikk (2)–(4) bekezdésében 
foglalt feltételekkel összhangban egy vagy több ellenőrző szervre ruházhatják át. 

A rendelet 2. cikkének (5) bekezdése szerint az ellenőrző szerv „olyan független harmadik fél, 
amelyre az illetékes hatóság egyes ellenőrzési feladatokat átruházott”. Ennélfogva az említett 
ellenőrző szerveknek csak abban az esetben kell teljesíteniük az 5. cikk (2)–(4) bekezdésében 
foglalt feltételeket – beleértve az akkreditálásra vonatkozó feltételt is –, amennyiben az 
illetékes hatóságok a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos meghatározott feladatokat 
független harmadik félre ruházzák át. A petíció benyújtója által ismertetett esetben az illetékes 
hatóságoknak nem kell betartaniuk a 882/2004/EK rendelet 5. cikkének c) pontjában 
megállapított EN 45004 szabványt.

A Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatalának megállapításait a spanyol 
hatóságok által átruházott meghatározott feladatokkal kapcsolatban a Spanyolországban 2008-
ban elvégzett általános audit (DG(SANCO)/2008-8347) tartalmazza, amelynek kidolgozása 
még folyamatban van, és amely hamarosan elérhető lesz a következő webhelyen: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.

                                               
1 HL L 191., 2004.5.28., 1. o.


