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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0563/2011 του Δρος Mihai Cratia, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης εμπειρογνωμόνων κτηνιάτρων και εργαστηρίων 
ασφάλειας τροφίμων, συνοδευόμενη από 2 υπογραφές, σχετικά με τη 
λειτουργία της ρουμανικής εθνικής υγειονομικής και κτηνιατρικής 
υπηρεσίας και υπηρεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων (NSVFSA)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η εθνική υγειονομική και κτηνιατρική υπηρεσία και υπηρεσία για την ασφάλεια των 
τροφίμων είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με 
την ασφάλεια ζώων και τροφίμων. Πιστοποιεί και εποπτεύει τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια 
εργαστήρια. Τα εργαστήρια υπόκεινται σε πρόγραμμα αυτοελέγχου που διασφαλίζει τη 
συμμόρφωσή τους. Ο αναφέρων εκπροσωπεί 12 εργαστήρια ελέγχου τροφίμων. Διατείνεται 
ότι οι εποπτικές αρχές δεν είναι αμερόληπτες και ότι ασκούν αντικρουόμενα καθήκοντα. 
Επιπλέον, διατείνεται ότι τα ιδιωτικά εργαστήρια υπόκεινται σε υπερβολικά αυστηρούς 
ελέγχους και ακραίες καθυστερήσεις, γεγονός που απειλεί σοβαρά την οικονομική τους 
επιβίωση. Ζητεί την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να προωθηθεί η αναδιοργάνωση των 
εποπτικών αρχών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 23 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο κανονισμός 882/2004 ορίζει τους γενικούς κανόνες για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ, στοχεύοντας στην 
πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση σε επιτρεπτό επίπεδο των κινδύνων για ανθρώπους και 
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ζώα, είτε με άμεση έκθεση είτε εμμέσως από το περιβάλλον. Ο κανονισμός 882/2004 δεν 
προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα εργαστήρια που διενεργούν ιδιωτικές 
αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου διενέργειας αυτοελέγχων.

Συνάγεται ότι, παρά το γεγονός ότι το άρθρο 12 του κανονισμού 882/2004 απαιτεί από τις 
αρμόδιες αρχές τον καθορισμό των εργαστηρίων που θα διενεργούν αναλύσεις δειγμάτων που 
έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια επίσημων ελέγχων, δεν υφίσταται καμία τέτοια νομική 
απαίτηση σε επίπεδο ΕΕ για εργαστήρια που διενεργούν ιδιωτικές αναλύσεις. 

Όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο β και το άρθρο 5 παράγραφος 2 σημείο β 
περίπτωση iii του κανονισμού 882/2004, διατυπώνεται μια σαφής υποχρέωση για τις 
αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τόσο το προσωπικό όσο και τα 
καθορισμένα ελεγκτικά όργανα που συμμετέχουν στους επίσημους ελέγχους δεν έχουν 
συγκρουόμενα συμφέροντα και, στην περίπτωση των ελεγκτικών οργάνων, ότι είναι επίσης 
και αμερόληπτα. Το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων μπορούν να 
πληρώνουν τα επίσημα εργαστήρια για να διενεργούν ελέγχους προς εξυπηρέτηση των δικών 
τους προγραμμάτων ελέγχου δεν φαίνεται να αντιβαίνει σε καμία από τις παραπάνω αρχές. 

Τέλος, όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι η ρουμανική εθνική υγειονομική και κτηνιατρική 
υπηρεσία και υπηρεσία για την ασφάλεια των τροφίμων προβαίνει σε κατάχρηση επιρροής 
για να πείθει τις εταιρείες ότι οι δοκιμές αυτοελέγχου πρέπει να διενεργούνται από τα δικά 
της επίσημα εργαστήρια, δυστυχώς, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία προκειμένου να 
προχωρήσει η Επιτροπή σε γνωμοδότηση σχετικά με το αν η εν λόγω πρακτική μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αντίκειται στη νομοθεσία της ΕΕ ή αν πρόκειται για ζήτημα το οποίο θα πρέπει 
εν τέλει να διερευνηθεί βάσει εθνικού δικαίου. 

Συμπέρασμα

Βάσει των στοιχείων που έχουν δοθεί από τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
διατυπώσει περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα αναφορά.


