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Suġġett: Petizzjoni 0878/2009, imressqa minn Angel Mendizabal Albizu, ta’
nazzjonalità Spanjola, dwar l-istandards ta’ akkreditazzjoni għall-aġenziji 
tal-kontroll li għandhom jiżguraw il-konformità mal-liġi dwar l-għalf u l-ikel, 
is-saħħa tal-annimali u r-regoli tal-benesseri tal-annimali (‘Regolament 
882/2004/KE’)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, professjonist fil-qasam tas-saħħa tal-annimali, qed jitlob kjarifika dwar it-
tweġiba tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0844/2007, li tikkonċerna l-infurzar ta’ standards 
għall-akkreditazzjoni ta’ aġenziji ta’ kontroll li jaħdmu b’delega mill-awtorità kompetenti ta’
Stat Membru. Huwa jemmen li jista’ jkun hemm malintiż fir-rigward tas-sitwazzjoni fi 
Spanja, fejn hija l-awtorità kompetenti nfisha li taġixxi bħala aġenzija ta’ kontroll. Huwa 
jistaqsi jekk l-istess kriterji għall-akkreditazzjoni japplikawx f’dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant qed jitlob kjarifika dwar ir-risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 
0844/2007, li kienet tikkonċerna l-infurzar ta’ standards għall-akkreditazzjoni ta’ korpi ta’
kontroll li jaħdmu b’delega mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru. Huwa jemmen li jista’
jkun hemm fehim ħażin fir-rigward tas-sitwazzjoni fi Spanja, fejn il-kontrolli uffiċjali qed 
jitwettqu minn uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti. Huwa jistaqsi jekk f’dan il-każ 
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japplikawx l-istess kriterji għall-akkreditazzjoni jew le.

Skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 882/30041 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa 
biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-
annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali, l-Istati Membri għandhom jinnominaw 
lill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-għanijiet u għall-kontrolli uffiċjali stipolati fir-
Regolament. Fil-każ li Stat Membru jikkonferixxi l-kompetenza għat-twettiq ta’ awtorità 
kompetenti fuq awtorità jew awtoritajiet minbarra awtorità ċentrali kompetenti, bħal fil-livell 
reġjonali u lokali, għandha tiġi żgurata koordinazzjoni effiċjenti u effettiva bejniethom kollha, 
kif stipolat fl-Artikolu 4(3). 

Fl-Artikolu 5(1), ir-Regolament jistipola l-possibilità li l-awtoritajiet kompetenti jiddelegaw 
kompiti speċifiċi relatati ma’ kontrolli uffiċjali, bl-eċċezzjoni tal-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 54 tar-Regolament, lil korp ta’ kontroll wieħed jew aktar, skont il-kundizzjonijiet 
elenkati minn paragrafu 2 għal 4 tal-Artikolu 5. 

Skont l-Artikolu 2(5) tar-Regolament, korp ta’ kontroll ifisser “parti terza indipendenti li lilha 
l-awtorità kompetenti tkun iddelegat ċerti ħidmiet ta’ kontroll”. Għalhekk, huwa biss fil-każ 
tad-delega ta’ kompiti ta’ kontrolli uffiċjali speċifiċi mill-awtorità kompetenti għal parti terza 
indipendenti li dawn il-korpi ta’ kontroll għandhom jikkonformaw mal-kundizzjonijiet 
f’paragrafu 2 sa 4 tal-Artikolu 5, inkluża l-kundizzjoni tal-akkreditazzjoni. Fis-sitwazzjoni 
msemmija mill-petizzjonant, l-awtoritajiet kompetenti m’għandhomx bżonn jikkonformaw 
mal-istandard EN 45004 stipolat fl-Artikolu 5(c) tar-Regolament (KE) Nru 882/2004.

Is-sejbiet tal-Uffiċċju Veterinarju u tal-Ikel tal-Kummissjoni dwar id-delega ta’ kompiti 
speċifiċi mill-awtoritajiet Spanjoli huma inklużi fil-Verifika Ġenerali għal Spanja tal-2008 
(DG(SANCO)/2008-8347), li għadha qed titħejja u li dalwaqt se tkun disponibbli fuq dan is-
sit: http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.
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