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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0563/2011, ko Veterinārārstu un pārtikas nekaitīguma 
laboratoriju asociācijas vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
Dr. Mihai Cratia un kam pievienoti 2 paraksti, par Rumānijas Valsts 
veterinārās un pārtikas nekaitīguma sanitārās inspekcijas (NSVFSA) darbu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Valsts veterinārā un pārtikas nekaitīguma sanitārā inspekcija uzrauga ES tiesību aktu par 
dzīvniekiem un pārtikas nekaitīgumu īstenošanu. Tā akreditē un uzrauga gan valsts, gan 
privātas laboratorijas. Laboratorijas iesniedz iekšējās kontroles programmu, lai nodrošinātu 
atbilstību noteikumiem. Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv 12 pārtikas kontroles laboratorijas. 
Viņš apgalvo, ka uzraudzības iestādes nav objektīvas un atrodas interešu konfliktā. Turklāt 
viņš apgalvo, ka privātās laboratorijas tiek pārbaudīas pārspīlēti rūpīgi un ilgi, tādējādi 
nopietni apdraudot to uzņēmējdarbību. Viņš lūdz Parlamentam atbalstīt uzraudzības iestādes 
reorganizācijas ierosināšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Regulā (EK) Nr. 882/2004 ir izklāstīti vispārīgie noteikumi par oficiālo kontroļu veikšanu, lai 
pārbaudītu atbilstību ES noteikumiem nolūkā novērst, likvidēt vai līdz pieņemamam līmenim 
samazināt risku, kam tiešā veidā vai vides ietekmē ir pakļauti cilvēki un dzīvnieki. Regulā 
(EK) Nr. 882/2004 nav noteikti īpaši pienākumi laboratorijām, kas veic privātās analīzes, 
tostarp tās, ko veic iekšējās kontroles ietvaros.
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No tā izriet, ka, lai gan Regulas (EK) Nr. 882/2004 12. pantā noteikts, ka kompetentās 
iestādes izraugās laboratorijas, kuras drīkst veikt oficiālās kontroles gaitā ievākto paraugu 
analīzi, ES līmenī nepastāv šāda juridiska prasība laboratorijām, kas veic privātas analīzes.

Regulas (EK) Nr. 882/2004 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 5. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta iii) ievilkumā ir skaidri norādīts pienākums kompetentajām iestādēm 
nodrošināt, ka oficiālajās kontrolēs iesaistītos darbiniekus un deleģētās kontroles institūcijas 
neskar interešu konflikts un ― kontroles institūciju gadījumā ― tās ir arī objektīvas. Fakts, ka 
pārtikas apritē iesaistītie uzņēmumi var maksāt oficiālajām laboratorijām, lai tās veiktu testus 
šo uzņēmumu programmu pārbaudei, nav saskaņā ar nevienu no šādiem principiem.

Turklāt attiecībā uz apgalvojumiem, ka Rumānijas Valsts veterinārā un pārtikas nekaitīguma 
sanitārā inspekcija izmanto nepamatotu ietekmi, lai pārliecinātu uzņēmumus, ka iekšējās 
kontroles testi jāveic tās oficiālajām laboratorijām, Komisijai diemžēl nav pietiekami daudz 
informācijas, lai sniegtu atzinumu par to, vai šāda prakse ir pretrunā ES tiesību aktiem, vai arī 
šis jautājums būtu jāizmeklē saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja nodrošināto informāciju, Komisija nevar sniegt 
turpmākus komentārus par šo lūgumrakstu.


