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Tárgy: Dr. Mihai Cratia román állampolgár által az állatorvosi szakértők és 
élelmiszer-biztonsági laboratóriumok szervezetének nevében benyújtott 
0563/2011. számú, 2 aláírást tartalmazó petíció a romániai Nemzeti Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (NSVFSA) működéséről

1. A petíció összefoglalása

A román Nemzeti Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság feladata, hogy 
felügyelje az uniós állatjóléti és élelmiszer-biztonsági jogszabályok végrehajtását. Ez a 
hatóság végzi a magán- és az állami laboratóriumok akkreditálását. A laboratóriumok az 
előírásoknak való megfelelésük biztosítása érdekében egy önellenőrzési programban vesznek 
részt. A petíció benyújtója 12 élelmiszer-ellenőrzéssel foglalkozó laboratóriumot képvisel. 
Azt állítja, hogy a felügyeleti hatóságok nem pártatlanok, és egymásnak ellentmondó 
szerepeket töltenek be. Továbbá azt állítja, hogy a magánlaboratóriumok túlzottan gyakori 
ellenőrzéseknek és komoly késedelmeknek vannak kitéve, ami súlyosan veszélyezteti üzleti 
vállalkozásként való fennmaradásukat. A petíció benyújtója ezért a Parlament támogatását 
kéri a felügyeleti hatóság átszervezésének megvalósításához.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A 882/2004 rendelet rögzíti az embereket és állatokat közvetlenül vagy a környezeten 
keresztül közvetve fenyegető kockázatok megelőzését, kiküszöbölését vagy elfogadható 
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szintre csökkentését célzó uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésére irányuló 
hivatalos eljárásokra vonatkozó általános szabályokat. A 882/2004 rendelet semmilyen 
különleges kötelezettséget nem ír elő a magáncélú analíziseket végző laboratóriumoknak, még 
az önellenőrzés keretein belül sem.

Bár a 882/2004 rendelet 12. cikke előírja az illetékes hatóságoknak, hogy jelölje ki azokat a 
laboratóriumokat, amelyek elvégezhetik a hivatalos ellenőrzések során gyűjtött minták 
elemzését, a magáncélú vizsgálatokat végző laboratóriumok tekintetében – a fentiek 
értelmében – nem léteznek effajta uniós szintű követelmények. 

Ami a 882/2004 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontját és 5. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának iii. pontját illeti, az illetékes hatóságok valóban kötelesek biztosítani, hogy a 
hivatalos ellenőrzésekben részt vevő személyzet és megbízott ellenőrző testületek mentesek 
az összeférhetetlenségtől, és – utóbbiak esetében – a részrehajlástól. Az a tény, hogy hivatalos 
laboratóriumok díjazás ellenében vizsgálatokat végeznek élelmiszer-ipari vállalkozások 
számára az utóbbiak önellenőrzési programja keretében, nem áll ellentmondásban ezen elvek 
egyikével sem. 

Végezetül, a román Nemzeti Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatósággal 
kapcsolatos azon állítással kapcsolatban, miszerint a hatóság jogellenesen használja 
befolyását annak érdekében, hogy vállalkozásokat arra kényszerítsen, hogy a hatóság saját 
laboratóriumait kérjék fel az önellenőrzésük során esedékes vizsgálatok elvégzésére, 
sajnálatos módon kevés információ áll a Bizottság rendelkezésére annak megítélésére, hogy 
ez a gyakorlat ellentétes-e az uniós joggal avagy olyan ügyről van-e szó, melyet a nemzeti 
jogszabályok alapján kellene vizsgálni. 

Következtetés

A petíció benyújtójától kapott információk alapján a Bizottságnak nem áll módjában tovább 
vizsgálni az ügyet.


