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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0563/2011, ingediend door dr. Mihai Cratia (Roemeense 
nationaliteit), namens de Vereniging van diergeneeskundige experts en 
laboratoria voor voedselveiligheid, gesteund door twee medeondertekenaars, 
over het functioneren van de Roemeense Nationale Autoriteit voor 
Veterinaire Zaken en Voedselveiligheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De Nationale Autoriteit voor Veterinaire Zaken en Voedselveiligheid moet toezien op de 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn en voedselveiligheid. De 
autoriteit verleent accrediteringen en houdt toezicht op zowel particuliere als 
overheidslaboratoria. De laboratoria werken met een zelfcontroleprogramma om ervoor te 
zorgen dat zij zich aan de regels houden. Indiener vertegenwoordigt twaalf laboratoria voor 
voedselcontrole. Volgens hem zijn de toezichthoudende autoriteiten niet onpartijdig en 
vervullen zij tegenstrijdige rollen. Bovendien lijden particuliere laboratoria onder overijverige 
controles en buitensporige vertragingen, waardoor hun zakelijke overleving ernstig wordt 
bedreigd. Hij vraagt het Parlement om steun voor een reorganisatie van de toezichthoudende 
autoriteit.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Bij Verordening (EG) nr. 882/2004 zijn de algemene voorschriften vastgesteld voor de 
uitvoering van officiële controles op de naleving van de EU-voorschriften die zijn gericht op 
het voorkomen, wegnemen of tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van rechtstreekse of 
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door het milieu veroorzaakte risico's voor mens en dier. Die verordening houdt geen 
bijzondere verplichtingen in voor laboratoria die particuliere analyses uitvoeren, ook niet in 
het kader van zelfcontroles.

Artikel 12 van voormelde verordening vereist wel dat de bevoegde autoriteiten laboratoria 
aanwijzen die gemachtigd zijn analyses van in het kader van officiële controles genomen 
monsters uit te voeren, maar voor laboratoria die particuliere analyses uitvoeren, bestaat op 
EU-niveau een dergelijk wettelijk voorschrift dus niet.

Artikel 4, lid 2, onder b), en artikel 5, lid 2, onder b), punt iii), van Verordening (EG) 
nr. 882/2004 schrijven duidelijk voor dat de bevoegde autoriteiten ervoor moeten zorgen dat 
het personeel en de gedelegeerde controleorganen die bij officiële controles betrokken zijn, 
vrij zijn van elke belangenverstrengeling en dat die organen tevens onafhankelijk zijn. Het feit 
alleen dat officiële laboratoria eventueel door levensmiddelenbedrijven worden betaald om 
tests uit te voeren voor hun eigen controleprogramma's lijkt met geen van beide beginselen in 
strijd te zijn.

Wat ten slotte de bewering betreft dat de Roemeense Nationale Autoriteit voor Veterinaire 
Zaken en Voedselveiligheid zich zou bezondigen aan ongepaste beïnvloeding om bedrijven 
hun zelfcontroletests door haar eigen officiële laboratoria te laten uitvoeren, heeft de 
Commissie jammer genoeg onvoldoende informatie om zich uit te spreken over de vraag of 
zulks in strijd is met EU-wetgeving dan wel of deze kwestie uiteindelijk overeenkomstig de 
nationale wetgeving moet worden onderzocht.

Conclusie

Op grond van de informatie die indiener heeft verstrekt, kan de Commissie zich niet verder 
uitspreken over dit verzoekschrift.


