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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0563/2011, ippreżentata minn Dr Mihai Cratia, ta’ nazzjonalità 
Rumena, f’isem l-Assoċjazzjoni tal-esperti veterinarji u l-laboratorji tas-
sikurezza tal-ikel, flimkien ma’ 2 firem, dwar il-funzjonament tal-Awtorità 
Nazzjonali responsabbli għal kwistjonijiet Sanitarji u Veterinarji u tas-
Sigurtà tal-Ikel (NSVFSA)

1. Sommarju tal-petizzjoni

L-Awtorità Nazzjonali responsabbli għal kwistjonijiet Sanitarji u Veterinarji u tas-Sigurtà tal-
Ikel għandha l-kompitu li tissorvelja l-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE dwar is-sikurezza tal-
annimali u tal-ikel. Hija takkredita u tissorvelja l-laboratorji privati u pubbliċi. Il-laboratorji 
huma suġġetti għal programm ta’ awtokontroll biex jiġi żgurat li jkunu konformi. Il-
petizzjonant jirrappreżenta 12-il laboratorju għall-kontroll tal-ikel. Huwa jallega li l-
awtoritajiet superviżorji mhumiex imparzjali u jeżerċitaw irwoli konfliġġenti. Barra minn 
hekk, huwa jallega li l-laboratorji privati jiġu suġġetti għal kontroll strett wisq u jġarrbu 
dewmien eċċessiv, fatt li jikkawża riskji serji għas-sopravivenza tan-negozju tagħhom. Huwa 
qed jitlob l-appoġġ tal-Parlament biex iwettaq riorganizzazzjoni tal-awtorità superviżorja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli tat-23 ta' Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Ir-Regolament 882/2004 jippreskrivi r-regoli ġenerali għall-għemil tal-kontrolli uffiċjali 
għall-verifika tal-ottemperanza mar-regoli tal-UE li jimmiraw li jipprevjenu, jeliminaw jew 
jirriduċu għal livelli aċċettabbli r-riskji għall-bnedmin u għall-annimali, kemm direttament 
jew mill-ambjent. Ir-Regolament 882/2004 ma jippreskrivix obbligi partikolari għal-
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laboratorji li jwettqu l-analiżijiet privati, inkluż fil-qafas tal-awtokontrolli.

Isegwi li, filwaqt li l-Artikolu 12 tar-Regolament 882/2004 jirrikjedi li l-awtoritajiet 
kompetenti jindikaw il-laboratorji li jistgħu jwettqu l-analiżijiet tal-kampjuni meħudin matul 
il-kontrolli uffiċjali, ma jeżisti l-ebda rekwiżit legali bħal dan f’livell ta’ UE għal-laboratorji li 
jwettqu l-analiżijiet privati. 

Sa fejn jolqot l-Artikolu 4(2)(b) u l-Artikolu 5(2)(b)(iii) tar-Regolament 882/2004, tabilħaqq 
jinkombi obbligu ċar fuq l-awtoritajiet kompetenti li jiżguraw li l-persunal u l-korpi delegati 
ta’ kontroll involuti fil-kontrolli uffiċjali jkunu liberi minn kull kunflitt ta’ interess u, fit-tieni 
każ, ikunu wkoll imparzjali. Il-fatt innifsu li l-laboratorji uffiċjali jistgħu jitħallsu mill-
operaturi tan-negozji tal-ikel ħalli jwettqu t-testijiet għall-iskop tal-programmi tagħhom ta’ 
verifika ma jidhirx li huwa f’kontradizzjoni ma’ ebda minn dawn iż-żewġ prinċipji. 

Fl-aħħar nett, f'dak li għandu x’jaqsam mal-pretiżi li l-Awtorità Nazzjonali Rumena għas-
Sanità, is-Sigurtà Veterinarja u Alimentari tuża influwenza mhux xierqa biex tipperswadi lill-
kumpanniji li t-testijiet tal-awtoverifika jridu jsiru mil-laboratorji uffiċjali tagħha, b'xorti 
ħażina hemm tagħrif insuffiċjenti għall-Kummissjoni ħalli tagħti opinjoni dwar jekk tali 
prattika titqisx kuntrarju għad-Dritt tal-UE jew jekk hijiex kwestjoni li għandha semaj tkun 
investigata skont id-Dritt nazzjonali. 

Konklużjoni

Abbażi tat-tagħrif mogħti mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tinsabx f’qagħda li tista’ 
tikkummenta aktar dwar din il-petizzjoni.


