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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0563/2011 dėl Rumunijos nacionalinės sanitarijos veterinarijos ir 
maisto saugos tarnybos veikimo, kurią pateikė Rumunijos pilietis dr. Mihai 
Cratia Veterinarijos ekspertų ir maisto saugos laboratorijų asociacijos 
vardu, su dviem parašais

1. Peticijos santrauka

Nacionalinės sanitarijos veterinarijos ir maisto saugos tarnybos užduotis – prižiūrėti su 
gyvūnais ir maisto sauga susijusios ES teisės įgyvendinimą. Ši tarnyba akredituoja ir prižiūri 
privačias ir valstybines laboratorijas. Laboratorijos turi laikytis savikontrolės programos, 
siekiant užtikrinti jų atitiktį. Peticijos pateikėjas atstovauja 12 maisto kontrolės laboratorijų. 
Jis teigia, kad priežiūros institucijos yra šališkos ir atlieka vienas kitam prieštaraujančius 
vaidmenis. Be to, jis teigia, kad privačios laboratorijos kenčia dėl per didelės kontrolės ir 
didelių vėlavimų, keliančių rimtą grėsmę šių laboratorijų verslo išlikimui. Peticijos pateikėjas 
prašo Parlamento pagalbos skatinant priežiūros institucijos pertvarkymą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Reglamentu Nr. 882/2004 nustatomos bendrosios taisyklės dėl oficialios kontrolės atlikimo 
siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi ES taisyklių, kuriomis siekiama išvengti 
tiesiogiai ar per aplinką keliamo pavojaus žmonėms ir gyvūnams, jį pašalint ar sumažinti iki 
priimtino lygio. Reglamentu Nr. 882/2004 nenustatomi jokie konkretūs įpareigojimai 
laboratorijoms, atliekančioms privačius tyrimus, įskaitant ir savikontrolės priemones.
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Tai reiškia, kad nors Reglamento Nr. 882/2004 12 straipsnyje reikalaujama, kad 
kompetentinga institucija paskirtų laboratorijas, galinčias atlikti oficialios kontrolės metu 
paimtų mėginių analizę, ES lygmeniu toks teisinis reikalavimas netaikomas laboratorijoms, 
atliekančioms privačius tyrimus. 

Kalbant apie Reglamento Nr. 882/2004 4 straipsnio 2 dalies b papunktį ir 5 straipsnio 2 dalies 
b punkto iii papunktį, kompetentingos institucijos iš tikrųjų aiškiai įpareigojamos užtikrinti, 
kad nebūtų oficialią kontrolę atliekančių darbuotojų ir deleguotųjų kontrolės institucijų 
interesų konflikto ir kad pastarosios būtų nešališkos. Vien tai, kad oficialios laboratorijos gali 
gauti užmokestį iš verslo subjektų už tai, kad atliktų pagal jų patikros programą numatytus 
tyrimus, nereiškia, kad tai prieštarauja kuriam nors iš šių principų. 

Galiausiai, kalbant apie teiginius, kad Rumunijos nacionalinė sanitarijos veterinarijos ir 
maisto saugos tarnyba daro netinkamą įtaką siekdama įtikinti įmones, kad savikontrolės 
tyrimai turi būti atliekami jos pačios oficialiose laboratorijose, Komisijai, deja, nepakanka 
informacijos, kad galėtų pateikti nuomonę dėl to, ar tokia praktika gali būti laikoma 
prieštaraujančia ES teisei, ar tai klausimas, kuris galiausiai turėtų būti nagrinėjamas pagal 
nacionalinę teisę. 

Išvada

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija negali pateikti daugiau pastabų 
dėl šios peticijos.“


