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Subject: Petiția nr. 0878/2009, adresată de Angel Mendizabal Albizu, de cetățenie 
spaniolă, privind standardele de acreditare pentru agențiile de control care 
asigură verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale 
și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a 
animalelor („Regulamentul (CE) nr. 882/2004”).

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care profesează în domeniul sănătății animale, solicită clarificări privind 
răspunsul Comisiei la petiția nr. 0844/2007, privind punerea în aplicare a standardelor de 
acreditare pentru agențiile de control care lucrează în baza delegației primite din partea 
autorității competente din statul membru. Petiționarul crede că poate exista o neînțelegere 
referitoare la situația din Spania, unde autoritatea competentă este cea care acționează ca 
agenție de control. Acesta dorește să afle dacă în acest caz se aplică aceleași criterii de 
acreditare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul solicită clarificări privind răspunsul Comisiei la petiția nr. 0844/2007, care viza 
punerea în aplicare a standardelor de acreditare pentru agențiile de control care lucrează în 
baza delegației primite din partea autorității competente din statul membru. Petiționarul crede 
că poate exista o neînțelegere referitoare la situația din Spania, unde autoritatea competentă 
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este cea care acționează ca agenție de control. Acesta dorește să afle dacă în acest caz se 
aplică aceleași criterii de acreditare.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/20041 privind 
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind 
hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de 
bunăstare a animalelor, statele membre desemnează autoritățile competente cărora le revine 
responsabilitatea obiectivelor și controalelor oficiale prevăzute de regulament. Atunci când un 
stat membru conferă competența de a desfășura controale oficiale unei autorități sau unor 
autorități, altele decât o autoritate competentă centrală, în special celor de la nivel regional sau 
local, se asigură coordonarea efectivă și eficace între toate autoritățile competente implicate, 
așa cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (3).

La articolul 5 alineatul (1), regulamentul prevede posibilitatea ca autoritățile competente să 
delege atribuții specifice legate de controalele oficiale, cu excepția activităților menționate la 
articolul 54 din regulament, unuia sau mai multor organe de control, în conformitate cu 
condițiile menționate la articolul 5 alineatele (2)-(4).

În conformitate cu articolul 2 punctul 5 din regulament, un organ de control înseamnă „o parte 
terță independentă căreia autoritatea competentă i-a delegat anumite atribuții de control”. Prin 
urmare, doar în cazul delegării unor atribuții specifice de către autoritățile competente unor 
părți terțe independente aceste organe de control trebuie să respecte condițiile de la articolul 5 
alineatele (2)-(4), inclusiv condiția de acreditare. În situația descrisă de petiționar, autoritățile 
competente nu sunt obligate să respecte standardul EN 45004 prevăzut la articolul 5
alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

Concluziile Oficiului Alimentar și Veterinar al Comisiei privind delegarea unor atribuții 
specifice de către autoritățile spaniole sunt incluse în Auditul general pentru Spania 2008 
(DG(SANCO)/2008-8347), care se află în curs de elaborare și care va fi disponibil în scurt 
timp la adresa http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.
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