Utkast til forskrift om offentlig kontroll – utfyllende
bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier (EU)
2021/1353.
Hjemmel:
Fastsatt av Mattilsynet med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og
mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg … kap …. del … nr. … (Delegert kommisjonsforordning
(EU) 2021/1353 av 17. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2017/625 med hensyn til tilfeller og vilkår for når kompetente myndigheter kan utpeke offentlige
laboratorier som ikke oppfyller vilkårene i forhold til alle metodene de bruker for offentlig kontroll eller
annen offentlig virksomhet.

§1.

Virkeområde

Forskriften fastslår i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår Mattilsynet kan utpeke offisielle
laboratorier som ikke oppfyller akkrediteringsvilkårene. Dette gjelder for analysemetodikk innen
matkontaktmaterialer, tilsetningsstoffer i mat, matenzymer, aroma- og tilsetningsstoffer i fôr, som
benyttes i forbindelse med offentlig kontroll eller annen offentlig virksomhet.
Ved konflikt mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelse, går alltid
forordningens bestemmelser foran.

§ 2.

Gjennomføringen av reglene om unntak for akkreditering

EØS-avtalens vedlegg … kapittel … del … nr. .. (Delegert kommisjonsforordning (EU)
2021/1353 av 17. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med
hensyn til tilfeller og vilkår for når kompetente myndigheter kan utpeke offisielle laboratorier som ikke
oppfyller vilkårene i forhold til alle metodene de bruker for offentlig kontroll eller annen offentlig
virksomhet, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til
avtalen og avtalen for øvrig.

§3.

Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at
det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§4.

Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg 1 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/1353 of 17 May 2021
supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard
to the cases and conditions under which competent authorities may designate official laboratories
which do not fulfil the conditions in relation to all the methods they use for official controls or other
official activities
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