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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0878/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Angel 
Mendizabal Albizu, par to kontroles institūciju akreditācijas standartiem, kuru 
uzdevums ir nodrošināt atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un 
pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības 
noteikumiem (Regula (EK) Nr. 882/2004)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kura profesionālā darbība ir saistīta ar dzīvnieku veselības jomu, 
lūdz precizēt Komisijas atbildi uz Lūgumrakstu Nr. 0844/2007 par standartu ievērošanas 
nodrošināšanu, akreditējot kontroles institūcijas, kas darbojas dalībvalstu kompetento iestāžu 
uzdevumā. Viņaprāt, attiecībā uz stāvokli Spānijā varētu būt radušies pārpratumi, jo šajā valstī 
kontroles institūcijas funkcijas veic pati kompetentā iestāde. Lūgumraksta iesniedzējs jautā, 
vai šajā gadījumā uz akreditāciju attiecināmi šie paši kritēriji.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs lūdz precizēt Komisijas atbildi uz Lūgumrakstu Nr. 0844/2007 par 
standartu ievērošanas nodrošināšanu, akreditējot kontroles institūcijas, kas darbojas 
dalībvalstu kompetento iestāžu uzdevumā. Viņaprāt, attiecībā uz stāvokli Spānijā varētu būt 
radušies pārpratumi, jo šajā valstī oficiālo kontroli veic pašu kompetento iestāžu 
amatpersonas. Viņš jautā, vai šajā gadījumā uz akreditāciju attiecināmi šie paši kritēriji.
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Saskaņā ar 4. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 882/20041 par oficiālo kontroli, ko veic, lai 
nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību 
aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, dalībvalstis izraugās 
kompetentās iestādes, kas atbild par šajā regulā paredzēto mērķu izpildi un par oficiālo 
kontroli. Kā noteikts 4. panta 3. punktā, ja oficiālās kontroles veikšanas kompetenci 
dalībvalsts piešķir iestādēm, kas nav galvenā kompetentā iestāde, piemēram, reģionu vai 
vietējā līmeņa iestādēm, tad to starpā ir jānodrošina efektīva koordinācija. 

Regulas 5. panta 1. punktā ir paredzēta iespēja, ka kompetentās iestādes var deleģēt ar oficiālo 
kontroli saistītu konkrētu uzdevumu veikšanu, izņemot regulas 54. pantā minētās darbības, 
vienai vai vairākām kontroles institūcijām atbilstīgi 5. panta 2.–4. punktā minētajiem 
nosacījumiem. 

Saskaņā ar regulas 2. panta 5. punktu kontroles institūcija ir „neatkarīga trešā persona, kurai 
kompetentā iestāde ir deleģējusi konkrētu kontroles uzdevumu veikšanu”. Tādēļ tikai tajos 
gadījumos, kad kompetentās iestādes ir deleģējušas konkrētu oficiālās kontroles uzdevumu 
veikšanu neatkarīgām trešām personām, šīm kontroles institūcijām ir jāatbilst 5. panta 2.–
4. punkta nosacījumiem, tostarp akreditācijas nosacījumiem. Lūgumraksta iesniedzēja 
aprakstītajā situācijā kompetentajām iestādēm nav jāatbilst Eiropas standartam EN 45004, kas 
minēts Regulas (EK) Nr. 882/2004 5. panta c) apakšpunktā.

Komisijas Pārtikas un veterinārā biroja secinājumi par Spānijas varas iestāžu deleģētajiem 
konkrētajiem uzdevumiem ir ietverti 2008. gada Vispārējās revīzijas ziņojumā par Spāniju 
(DG(SANCO)/2008-8347), kas šobrīd tiek gatavots un drīzumā būs pieejams tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.”
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