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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1087

Nr. 9/23

2021/EØS/9/04

av 23. juli 2020
om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til gjennomføringen av offentlig
kontroll og annen offentlig virksomhet av særskilt godkjente fysiske personer, gjennomføringen av analyser,
undersøkelser og diagnostiseringer samt anvendelsesperioden for midlertidige tiltak(*)

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 141 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for blant annet offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som
gjennomføres av medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Den gir også Kommisjonen myndighet til ved en
gjennomføringsrettsakt å vedta egnede midlertidige tiltak som er nødvendige for å begrense risikoer for menneskers og
dyrs helse, plantehelsen og dyrevelferden, dersom den har dokumentasjon på at det er en alvorlig uregelmessighet i en
medlemsstats kontrollsystem.

2)

For å håndtere de særlige omstendighetene på grunn av den pågående krisen knyttet til koronavirussykdom (covid-19)
tillater Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/466(2) at medlemsstatene anvender midlertidige tiltak i
forbindelse med offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet.

3)

Medlemsstatene har underrettet Kommisjonen om at på grunn av krisen knyttet til covid-19 vil visse alvorlige
uregelmessigheter i deres kontrollsystemer, vanskeligheter med å gjennomføre offentlig kontroll og annen offentlig
virksomhet med offisielle sertifikater og offisielle attester med hensyn til forflytning av dyr og varer til Unionen og
innenfor Unionen og vanskeligheter med å organisere fysiske møter med driftsansvarlige og deres personale i
forbindelse med offentlig kontroll, vedvare etter 1. august 2020. For å håndtere disse alvorlige uregelmessighetene og
lette planleggingen og gjennomføringen av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet under krisen knyttet til
covid-19 bør anvendelsesperioden for gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 forlenges til 1. oktober 2020.

4)

Medlemsstatene har også underrettet Kommisjonen om at andre uregelmessigheter knyttet til tilgjengeligheten av
personale og kapasiteten ved offentlige laboratorier i forbindelse med offentlig kontroll, ikke vil vedvare etter 1. august
2020. De relevante bestemmelsene i gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 som åpner for ekstraordinære tiltak på
disse områdene, bør derfor utgå.

5)

Gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 bør derfor endres.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler
og fôr.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 24.7.2020, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2020 av
25. september 2020 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 av 30. mars 2020 om midlertidige tiltak for å begrense risikoer for menneskers
og dyrs helse, plantehelsen og dyrevelferden under visse alvorlige uregelmessigheter i medlemsstatenes kontrollsystemer på grunn av
koronavirussykdom (covid-19) (EUT L 98 av 31.3.2020, s. 30).
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1
I gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 gjøres følgende endringer:
1) Artikkel 3 utgår.
2) I artikkel 5 utgår bokstav a).
3) I artikkel 6 skal annet ledd lyde:
«Den får anvendelse til 1. oktober 2020.»
Artikkel 2
Denne forordningen trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 2. august 2020.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 23. juli 2020.
For Kommisjonen
Ursula VON DER LEYEN

President
__________
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