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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0878/2009, którą złożył Angel Mendizabal Albizu (Hiszpania)
w sprawie standardów akredytacji agencji kontroli zapewniających 
sprawdzanie zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt („rozporządzenie 
882/2004/WE”)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, pracujący w sektorze zdrowia zwierząt, wnosi o wyjaśnienie odpowiedzi 
Komisji na petycję 0844/2007, która dotyczyła wprowadzania w życie standardów akredytacji 
agencji kontroli działających w imieniu właściwego organu państwa członkowskiego. Jego 
zdaniem może dojść do nieporozumienia w związku z sytuacją w Hiszpanii, gdzie 
to właściwy organ działa w charakterze agencji kontroli. Pyta on, czy w takim przypadku 
zastosowanie mają te same kryteria akredytacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 października 2009 r. Zwrócono się 
do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję wnosi o wyjaśnienie odpowiedzi Komisji na petycję 0844/2007, która 
dotyczyła wprowadzania w życie standardów akredytacji agencji kontroli działających
w imieniu właściwego organu państwa członkowskiego. Jego zdaniem może dojść do 
nieporozumienia w związku z sytuacją w Hiszpanii, gdzie kontrole urzędowe są 
przeprowadzane przez urzędników właściwych organów. Pyta on, czy w takim przypadku 
zastosowanie mają te same kryteria akredytacji.
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/20041 dotyczącym kontroli urzędowych
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, 
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i ich dobrostanu państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do celów oraz kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu.
W przypadku gdy państwo członkowskie przyznaje kompetencje do przeprowadzania kontroli 
urzędowych organom innym niż właściwy organ centralny, takim jak organy na szczeblu 
regionalnym lub lokalnym, zapewnia się pomiędzy nimi sprawną i skuteczną współpracę, jak 
określono w art. 4 ust. 3.

W rozporządzeniu przewidziano, w art. 5 ust. 1, możliwość delegowania przez właściwy 
organ zadań szczególnie związanych z kontrolami urzędowymi, za wyjątkiem działań 
określonych w art. 54 rozporządzenia, na rzecz jednego lub więcej organu kontrolnego 
zgodnie z warunkami wymienionymi w art. 5 ust. 2–4.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia organ kontrolny oznacza „niezależną stronę trzecią, 
której właściwy organ delegował niektóre zadania kontrolne”. W związku z tym organy 
kontrolne muszą przestrzegać warunków określonych w art. 5 ust. 2–4, w tym warunku 
dotyczącego akredytacji, wyłącznie w przypadku delegowania przez właściwy organ zadań 
szczególnie związanych z kontrolami urzędowymi na rzecz niezależnych stron trzecich.
W sytuacji opisanej przez składającego petycję właściwe organy nie musiały przestrzegać 
normy EN 45004 określonej w art. 5 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

Wnioski Biura Komisji ds. Żywności i Weterynarii w kwestii delegowania szczególnych 
zadań przez organy hiszpańskie zostały uwzględnione w audycie ogólnym Hiszpanii 2008 
(DG(SANCO)/2008-8347), który jest w fazie opracowywania i zostanie wkrótce 
udostępniony na stronie internetowej http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.

                                               
1 Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1.


