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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0563/2011 af Mihai Cratia, rumænsk statsborger, for 
organisationen af veterinæreksperter og fødevaresikkerhedslaboratorier og 
to medunderskrivere, om den rumænske nationale veterinær- og 
fødevaresikkerhedsmyndighed (NSVFSA)

1. Sammendrag

Den nationale veterinær- og fødevaresikkerhedsmyndighed har til opgave at overvåge 
gennemførelsen af EU's lovgivning om dyre- og fødevaresikkerhed. Den akkrediterer og fører 
tilsyn med både private og offentlige laboratorier. Laboratorierne er underlagt et 
egenkontrolprogram for at sikre, at de overholder bestemmelserne. Andrageren repræsenterer 
12 laboratorier for fødevarekontrol. Han hævder, at tilsynsmyndighederne ikke er upartiske og 
udøver modstridende funktioner. Han hævder endvidere, at private laboratorier er udsat for alt 
for nidkære kontroller og store forsinkelser, hvilket er en alvorlig trussel mod 
virksomhedernes overlevelse. Han beder om Parlamentets støtte til at iværksætte en 
omorganisering af tilsynsmyndigheden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

"Forordning 882/2004 fastsætter de generelle regler for gennemførelsen af offentlig kontrol 
for at sikre, at EU's regler overholdes med henblik på at undgå, fjerne eller nedbringe risici for 
mennesker og dyr - enten direkte eller gennem miljøet - til acceptable niveauer. Forordning 
882/2004 fastsætter ikke nogen særlige forpligtelser for laboratorier, der udfører private 
analyser, herunder inden for egenkontrollens rammer.
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Heraf følger, at mens artikel 12 i forordning 882/2004 kræver, at de kompetente myndigheder 
skal udpege de laboratorier, der må udføre analyser af prøver, der er taget under offentlig 
kontrol, er der ingen tilsvarende juridiske krav på EU-niveau for laboratorier, der udfører 
private analyser. 

Hvad angår artikel 4, stk. 2, litra b), og artikel 5, stk. 2, litra b), nr. iii, i forordning 882/2004, 
er de kompetente myndigheder i hvert fald klart forpligtet til at sikre, at det personale og de 
delegerede kontrolorganer, der er involveret i offentlig kontrol, ikke har interessekonflikter, 
og at kontrolorganerne desuden er upartiske. Alene det faktum, at offentlige laboratorier kan
være betalt af fødevarevirksomheder for at udføre prøver i forbindelse med deres egne 
kontrolprogrammer, lader ikke til at være i modstrid med nogen af disse principper. 

Hvad angår påstandene om, at den rumænske nationale veterinær- og 
fødevaresikkerhedsmyndighed anvender utilbørlig påvirkning for at overbevise virksomheder 
om, at egenkontroller skal udføres af dens egne offentlige laboratorier, har Kommissionen 
desværre ikke tilstrækkelige oplysninger til at afgive en udtalelse om, hvorvidt en sådan 
praksis kan betragtes som modstridende med EU-lovgivningen, eller om det er en sag, der 
muligvis bør undersøges i henhold til national lovgivning. 

Konklusion

På grundlag af de af Andrageren fremsendte oplysninger er Kommissionen ikke i stand til at 
kommentere yderligere på dette andragende."


