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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1587 

av 22. oktober 2018 

om tilbakekalling av utpekingen av Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, som EU-referanselaboratorium 

for restmengder oppført i gruppe B 3) bokstav c) i vedlegg I til rådsdirektiv 96/23/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 93 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Istituto Superiore di Sanità i Roma er oppført i del I nr. 12 bokstav d) i vedlegg VII til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004(2) som utpekt EU-referanselaboratorium (heretter kalt «EU-referanselaboratorium») 

for restmengder som er oppført i gruppe B 3) bokstav c) i vedlegg I til rådsdirektiv 96/23/EF(3). 

2) Forordning (EU) nr. 2017/625 opphever forordning (EF) nr. 882/2004 og fastsetter nye regler for offentlig kontroll, 

herunder for beslutningen om opprettelse og utpeking av EU-referanselaboratorier. Artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 2017/625 fastsetter at Kommisjonen regelmessig skal gjennomgå EU-referanselaboratorienes mandat og virksomhet. 

3) Ettersom det ble ansett som hensiktsmessig å slå sammen EU-referanselaboratoriets virksomhet når det gjelder grunnstoffer 

og nitrogenforbindelser i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse til ett EU-referanselaboratorium, ble DTU 

Fødevareinstituttet i København, Danmark ved kommisjonsforordning (EU) 2018/192(4) utpekt til EU-referanse-

laboratorium for metaller og nitrogenforbindelser i fôrvarer og næringsmidler. Ettersom virksomheten ved dette EU-

referanselaboratoriet overlapper med virksomheten ved EU-referanselaboratoriet for restmengder oppført i gruppe B 3) 

bokstav c) i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, har nå to EU-referanselaboratorier ansvaret for analyse av grunnstoffer i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse. Utpekingen av Istituto Superiore di Sanità i Roma som EU-referanselaboratorium 

for restmengder oppført i gruppe B 3) bokstav c) i vedlegg I til direktiv 96/23/EF bør derfor tilbakekalles. Del I i vedlegg 

VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor endres. 

4) Ettersom arbeidsprogrammet til Istituto Superiore di Sanità i Roma ble godkjent av Kommisjonen for perioden  

1. januar 2018 til 31. desember 2018, og denne virksomheten ble tildelt et tilskudd, bør denne forordning få anvendelse 

når virksomhetsperioden er utløpt. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 23.10.2018, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2019 av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4. 2017, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmid-

delregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende 

dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT  

L 125 av 23.5.1996, s. 10). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004 med hensyn til EU-referanselaboratorier for forurensende stoffer i fôrvarer og næringsmidler (EUT L 36 av 9.2.2018, s. 15). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Utpekingen av Istituto Superiore di Sanità i Roma som EU-referanselaboratorium for restmengder oppført i gruppe B 3) 

bokstav c) i vedlegg I til direktiv 96/23/EF tilbakekalles. 

I del I nr. 12 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 utgår bokstav d). 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


