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HØRING
- FORSLAG TIL NYE REGLER OM OFFENTLIG KONTROLL –
UTFYLLENDE BESTEMMELSER OM UTPEKING AV OFFISIELLE
LABORATORIER (EU) 2021/1353.

Hovedinnhold i forskriftsutkastet
Denne forskriften fastslår i hvilke tilfeller og under hvilke betingelser laboratorier kan utpekes som
offisielle laboratorier uten å være akkreditert for samtlige metoder de benytter i offentlig kontroll
eller annen offentlige virksomhet.
Dette gjelder innen områdene: matkontaktmaterialer, tilsetningsstoffer i mat, matenzymer, aromaog tilsetningsstoffer i fôr.
Laboratoriene må ha et kvalitetssikringssystem på plass, og metodene må være karakterisert ved
relevante metodekriterier (dvs. være validerte).

Bakgrunn for forslaget
Forslaget bygger på 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. Forordningen følger
vedlagt høringsbrevet. (Dette er på engelsk da norsk oversettelse ikke foreligger pr. i dag.)
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Forordning (EU) 2017/625 artikkel 37 fastsetter at laboratorieanalyser, -undersøkelser og diagnostisering av prøver, som er tatt i forbindelse ved offentlig kontroll og annen offentlig
virksomhet, skal uføres av offisielle laboratorier utpekt av vedkommende myndighet (dvs.
Mattilsynet). Akkrediteringen skal omfatte samtlige metoder som benyttes i forbindelse med
offisielle laboratorieoppgaver.
Akkrediteringsprosessen er omfattende og krever betydelige ressurser, i særdeleshet på områder
hvor det er mange analytter/forbindelser i ulike typer matriks. Kombinasjonene av matriks/analytt
innebærer dermed et bredt spektrum og et stort antall testmetoder. Artikkel 41 i Forordningen gir
derfor mulighet for Kommisjonen til å vedta i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår vedkommende
myndigheter (Mattilsynet) kan utpeke offisielle laboratorier som ikke er akkrediterte for samtlige
metoder. Dette gjøres i delegert forordning.

Innholdet i forskriftsutkastet
Forskriftsutkastet fastslår på hvilke fagområder og på hvilke vilkår Mattilsynet kan utpeke offisielle
laboratorier som ikke oppfyller akkrediteringsvilkårene med hensyn til alle metodene de bruker ved
offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet.
Forskriften vil gjelde utpeking av offisielle laboratorier innen matkontaktmaterialer, tilsetningsstoffer
i mat, matenzymer, aroma- og tilsetningsstoffer i fôr.
Forslaget gjennomfører 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. (EU)
2021/1353 inkluderer også plantehelse, men for Norges del gjelder ikke dette, da plantehelse ikke
er en del av EØS-avtalen.
Forskriften trer i kraft straks.
Unntak fra akkreditering vil være ressursbesparende, både økonomisk og administrativt. Det er
likevel krav om at laboratoriet har et kvalitetssystem og at metodene er karakterisert ved
metodekriterier.

Høringssvar
Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside:
Forslag til nye regler om offentlig kontroll – utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle
laboratorier (EU) 2021/1353
Alle høringssvar vil bli offentliggjort.
Høringsfrist: 15. oktober 2021

Med hilsen
Wenche Berg
Seksjonssjef virksomhetsstyring
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