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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0563/2011, którą złożył dr Mihai Cratia (Rumunia) w imieniu 
Stowarzyszenia Ekspertów Weterynaryjnych oraz Laboratoriów Badających 
Bezpieczeństwo Żywności, z 2 podpisami, w sprawie funkcjonowania 
rumuńskiego Krajowego Urzędu ds. Sanitarno-Weterynaryjnych oraz 
Bezpieczeństwa Żywności (NSVFSA)

1. Streszczenie petycji

Krajowy Urząd ds. Sanitarno-Weterynaryjnych oraz Bezpieczeństwa Żywności ma za zadanie 
nadzorować wdrażanie prawa UE dotyczącego bezpieczeństwa zwierząt i żywności. Udziela 
akredytacji zarówno prywatnym, jak i państwowym laboratoriom, oraz je nadzoruje. W celu 
zapewnienia zgodności laboratoria objęte są programem samokontroli. Składający petycję 
reprezentuje 12 laboratoriów zajmujących się kontrolą żywności. Zarzuca on, że organy 
nadzoru nie są bezstronne i wykonują sprzeczne z sobą zadania. Składający petycję twierdzi 
ponadto, że prywatne laboratoria doznają szkód z powodu zbyt skrupulatnych kontroli 
i nadmiernych opóźnień, co poważnie zagraża ich przetrwaniu na rynku. Zwraca się on do 
Parlamentu o wsparcie działań na rzecz reorganizacji organu nadzoru.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

W rozporządzeniu 882/2004 ustanowiono ogólne zasady przeprowadzania kontroli 
urzędowych w celu sprawdzenia zgodności z przepisami UE ukierunkowanymi 
w szczególności na zapobieganie zagrożeniu dla ludzi i zwierząt, występującemu 
bezpośrednio lub poprzez środowisko naturalne, oraz eliminowanie tego zagrożenia lub 
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ograniczanie go do dopuszczalnych poziomów. Rozporządzenie 882/2004 nie ustanawia 
żadnych szczegółowych zobowiązań w stosunku do laboratoriów wykonujących prywatne 
analizy, również w ramach samokontroli. 

Dlatego, mimo iż art. 12 rozporządzenia 882/2004 zawiera wymóg, by właściwy organ 
wyznaczał laboratoria, które mogą przeprowadzać analizę próbek pobranych w trakcie 
kontroli urzędowych, nie istnieje taki wymóg prawny na szczeblu UE w odniesieniu do 
laboratoriów wykonujących analizy prywatne. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) i art. 5 ust. 2 lit. b) tiret iii) rozporządzenia 882/2004 właściwe 
organy faktycznie posiadają konkretny obowiązek czuwania nad tym, by pracownicy 
i wyznaczone organy kontrolne prowadzące kontrole urzędowe były wolne od wszelkich 
konfliktów interesów, a organy kontrolne były również bezstronne. Nie wydaje się, by sam 
fakt, że laboratoria urzędowe mogą otrzymywać wynagrodzenie od podmiotów przemysłu 
spożywczego za przeprowadzanie testów na potrzeby ich programów kontroli, stał 
w sprzeczności z którąkolwiek z przytoczonych zasad. 

Natomiast w odniesieniu do zarzutów, jakoby rumuński Krajowy Urząd ds. Sanitarno-
Weterynaryjnych oraz Bezpieczeństwa Żywności wywierał niedozwoloną presję w celu 
przekonania przedsiębiorstw, że testy samokontroli należy zlecać podlegającym mu 
urzędowym laboratoriom, Komisja nie otrzymała niestety wystarczających informacji, które 
pozwoliłyby jej na wydanie opinii stwierdzającej, czy praktyki takie mogą zostać uznane za 
sprzeczne z prawem UE lub czy jest to kwestia, którą należałoby ostatecznie zbadać 
w ramach ustawodawstwa krajowego.

Podsumowanie

Komisja nie jest w stanie w oparciu o informacje dostarczone przez składającego petycję 
przedstawiać dalszych uwag na temat rzeczonej petycji.


