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Betreft: Verzoekschrift 878/2009, ingediend door Angel Mendizabal Albizu (Spaanse 
nationaliteit), over de accreditatienormen voor controleorganen die toezien 
op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de 
voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (Verordening (EG) nr. 
882/2004). 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, werkzaam op het gebied van diergezondheid, verzoekt om verduidelijking van het 
antwoord van de Commissie op verzoekschrift 844/2007, dat betrekking heeft op de 
handhaving van accreditatienormen voor controleorganen die werken in opdracht van de 
bevoegde instanties van de lidstaten. Hij is van mening dat er met betrekking tot de situatie in 
Spanje mogelijkerwijs sprake is van een misverstand, aangezien in Spanje de bevoegde 
instantie zelf fungeert als controleorgaan. Hij vraagt of in een dergelijke situatie dezelfde 
accreditatienormen van toepassing zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener verzoekt om verduidelijking van het antwoord van de Commissie op verzoekschrift 
844/2007, dat betrekking heeft op de handhaving van accreditatienormen voor 
controleorganen die in opdracht van de bevoegde instanties van de lidstaten werken. Hij is 
van mening dat er met betrekking tot de situatie in Spanje sprake kan zijn van een 
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misverstand, aangezien in Spanje de bevoegde instantie zelf als controleorgaan fungeert. Hij 
vraagt of in een dergelijke situatie dezelfde accreditatienormen van toepassing zijn.

Krachtens artikel 4, lid 1 van Verordening (EG) nr. 882/20041 inzake officiële controles op de 
naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake 
diergezondheid en dierenwelzijn wijzen de lidstaten de bevoegde autoriteiten aan die 
verantwoordelijk zijn voor de in deze verordening vastgestelde taken en officiële controles. 
Indien een lidstaat de bevoegdheid tot het uitvoeren van officiële controles heeft 
overgedragen aan een of meer andere autoriteiten dan de centrale bevoegde autoriteit, in het 
bijzonder op regionaal of lokaal niveau, moet overeenkomstig artikel 4, lid 3 worden gezorgd 
voor een efficiënte en doeltreffende coördinatie tussen alle betrokken bevoegde autoriteiten.

Artikel 5, lid 1 van de verordening voorziet in de mogelijkheid dat de bevoegde autoriteit op 
de in de leden 2 tot en met 4 van dat artikel genoemde voorwaarden specifieke taken in 
verband met officiële controles delegeren aan een of meer controleorganen, met uitzondering
van de in artikel 54 van de verordening bedoelde activiteiten,

Krachtens artikel 2, lid 5 van de verordening wordt onder een controleorgaan verstaan "een 
onafhankelijke derde partij waaraan de bevoegde autoriteit bepaalde controletaken heeft 
gedelegeerd". Controleorganen hoeven daarom alleen aan de voorwaarden van de leden 2 tot 
en met 4 van artikel 5, en dus ook de accreditatievoorwaarde, te voldoen indien door de 
bevoegde autoriteit specifieke officiële controletaken aan onafhankelijke derde partijen zijn 
gedelegeerd. In de door indiener beschreven situatie hoeft de bevoegde autoriteit niet te 
voldoen aan de in artikel 5, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde 
Europese norm EN 45004.

De bevindingen van het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Commissie met betrekking tot 
de delegatie van specifieke taken door de Spaanse autoriteiten worden opgenomen in de 
algemene audit 2008 voor Spanje (DG(SANCO)/2008-8347), die in voorbereiding is en 
binnenkort op http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm beschikbaar zal zijn.
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