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Tema: Peticija Nr. 0878/2009 dėl kontrolės agentūrų akreditavimo standartų 
siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių 
(Reglamentas (EB) Nr. 882/2004), kurią pateikė Ispanijos pilietis Angel 
Mendizabal Albizu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, gyvūnų sveikatos specialistas, prašo paaiškinti Komisijos atsakymą į 
peticiją Nr. 0844/2007, susijusią su valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtų 
kontrolės agentūrų akreditavimo standartų vykdymu. Jis mano, kad gali būti įvykęs 
nesusipratimas dėl padėties Ispanijoje, kur pati kompetentinga institucija veikia kaip kontrolės 
agentūra. Peticijos pateikėjas klausia, ar šiuo atveju taikomi tie patys akreditavimo kriterijai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas prašo paaiškinti Komisijos atsakymą į peticiją Nr. 0844/2007, susijusią 
su valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtų kontrolės institucijų akreditavimo 
standartų vykdymu. Jis mano, kad gali būti įvykęs nesusipratimas dėl padėties Ispanijoje, kur 
oficialią kontrolę atlieka kompetentingų institucijų pareigūnai. Peticijos pateikėjas klausia, ar 
šiuo atveju taikomi tie patys akreditavimo kriterijai.
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Pagal Reglamento (EB) Nr. 882/20041 4 straipsnio 1 dalį dėl oficialios kontrolės, kuri 
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, Valstybės narės paskiria 
kompetentingas institucijas, atsakingas už šio reglamento tikslų įgyvendinimą ir oficialios 
kontrolės organizavimą. Kaip numatyta 4 straipsnio 3 dalyje, kai valstybė narė oficialios 
kontrolės organizavimo kompetenciją perduoda ne centrinei kompetentingai institucijai, o 
kitai įstaigai ar įstaigoms, ypač regioninio ar vietinio lygmens, būtina užtikrinti jų efektyvų ir 
veiksmingą koordinavimą.

Reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal straipsnio 2–4 dalyse išvardytas sąlygas 
kompetentinga institucija gali perduoti su oficialia kontrole susijusias konkrečias užduotis 
vienai ar kelioms kontrolės institucijoms, išskyrus 54 straipsnyje nurodytą veiklą.

Pagal reglamento 2 straipsnio 5 dalį kontrolės institucija – tai „nepriklausoma trečioji šalis, 
kuriai kompetentinga institucija yra perdavusi tam tikras kontrolės užduotis“. Todėl kontrolės 
institucijos turi laikytis 5 straipsnio 2–4 dalyse nustatytų sąlygų, taip pat akreditavimo sąlygų, 
tik tada, kai kompetentingos institucijos yra perdavusios tam tikras kontrolės užduotis 
nepriklausomoms trečiosioms šalims. Peticijos pateikėjo aprašytomis aplinkybėmis 
kompetentingos institucijos neturi laikytis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 5 straipsnio 
c dalyje nurodyto Europos Standarto EN 45004.

Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnybos išvados dėl Ispanijos kompetentingų institucijų 
perduotų tam tikrų kontrolės užduočių įtrauktos į šiuo metu rengiamą 2008 m. bendrąjį 
Ispanijos auditą (DG(SANCO)/2008-8347), kurį netrukus bus galima rasti 
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.“

                                               
1 OL L 191, 2004 5 28, p. 1.


