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Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0563/2011 внесена от д-р Mihai Cratia, с румънско гражданство, 
от името на сдружението на ветеринарните експерти и лабораториите за 
безопасност на храните, подкрепена от 2 подписа, относно 
функционирането на румънския национален орган за санитарно-
ветеринарна и хранителна безопасност

1. Резюме на петицията

Националният орган за санитарно-ветеринарна и хранителна безопасност има за задача 
да следи за прилагането на правото на ЕС относно безопасността на животните и 
храните. Той акредитира и осъществява надзор както на частни, така и на държавни 
лаборатории. Лабораториите представят програма за самоконтрол, за да гарантират 
спазването на нормите. Вносителят на петицията представлява 12 лаборатории за 
контрол на храните. Той твърди, че надзорните органи не са безпристрастни и при 
изпълнението на функциите им има конфликт на интереси. Освен това той твърди, че 
частните лаборатории са подложени на прекалено усърден контрол и прекомерни 
забавяния, които причиняват сериозни заплахи за тяхното оцеляване на пазара. Той 
отправя искане за подкрепата на Европейския парламент за реорганизация на 
надзорния орган.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

С Регламент (ЕО) № 882/2004 се определят общите правила за извършване на 
официален контрол с цел проверка на спазването на правилата на ЕС, целящи 
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предотвратяване, елиминиране или редуциране до приемливи нива на риска за хората и 
животните, било пряко, било чрез околната среда. С Регламент (ЕО) № 882/2004 не се 
определят задълженията за лабораториите, които извършват частни анализи, 
включително в рамките на самоконтрола.

От това следва, че докато член 12 от Регламент (ЕО) № 882/2004 изисква 
компетентните органи да определят лабораториите, които могат да извършват анализа 
на проби, взети при официалния контрол, такова правно изискване не съществува на 
равнище на ЕС за лабораториите, които извършват частни анализи. 

Тъй като става въпрос за член 4, параграф 2, буква б) и член 5, параграф 2, буква б), 
тире iii) от Регламент (ЕО) № 882/2004, действително съществува ясно задължение за 
компетентните органи да гарантират, че персоналът и делегираните контролни органи, 
участващи в официалния контрол, са освободени от конфликт на интереси и, в случай 
на последното, че те също така са безпристрастни. Сам по себе си фактът, че 
предприятията за хранителни продукти могат да плащат на официалните лаборатории 
да извършват изпитвания за целта на техните програми за проверка, не изглежда да е в 
противоречие с един от тези принципи. 

В заключение, по отношение на твърденията, че румънският национален орган за 
санитарно-ветеринарна и хранителна безопасност използва неправомерно влияние, за 
да убеждава дружества, че изпитванията за самоконтрол трябва да се извършват от 
негови официални лаборатории, налице е за съжаление недостатъчна информация за 
Комисията, за да предостави становище дали такава практика може да се разглежда 
като противоречие с правото на ЕС или дали това е въпрос, който следва евентуално да 
се разследва в рамките на националното право. 

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията не е 
в състояние да коментира допълнително тази петиция.


