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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/772 

av 10. mai 2021 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 med hensyn til de midlertidige tiltakene  

knyttet til kontroll av produksjonen av økologiske produkter, særlig anvendelsesperioden(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 28 nr. 6, artikkel 30 nr. 2 tredje ledd og artikkel 

38 bokstav c), d) og e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Covid-19-pandemien og de omfattende bevegelsesrestriksjonene som medlemsstatene og tredjeland har innført i form 

av nasjonale tiltak, utgjør en ekstraordinær og hittil usett utfordring for medlemsstatene og driftsansvarlige når det 

gjelder å gjennomføre kontrollene angitt i forordning (EF) nr. 834/2007 og kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2) 

og (EF) nr. 1235/2008(3). 

2) For å håndtere de særlige omstendighetene som følge av den pågående krisen knyttet til covid-19-pandemien tillater 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/977(4) at medlemsstatene anvender midlertidige tiltak som avviker 

fra forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 både når det gjelder kontrollsystemet for produksjon av 

økologiske produkter, og visse prosedyrer i TRACES (Trade Control and Expert System). 

3) Medlemsstatene har varslet Kommisjonen om at det som følge av krisen knyttet til covid-19-pandemien vil være visse 

alvorlige uregelmessigheter i deres kontrollsystemer i økologisk sektor også etter 1. februar 2021. 

4) På grunn av vanskelighetene med å gjennomføre offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som hører inn under 

virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(5), tillater dessuten Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2020/466(6) medlemsstatene å anvende midlertidige tiltak for å unngå alvorlige helserisikoer  

for vedkommende myndigheters personale, i den utstrekning det er nødvendig for å håndtere de alvorlige 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 11.5.2021, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 189 av 20.7. 2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 av 7. juli 2020 om unntak fra forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF)  

nr. 1235/2008 med hensyn til kontroll av produksjonen av økologiske produkter som følge av covid-19-pandemien (EUT L 217 av 

8.7.2020, s. 1). 

(5) 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) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 

(6) 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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uregelmessighetene i medlemsstatenes kontrollsystemer. Anvendelsesperioden for nevnte forordning ble forlenget til  

1. juli 2021 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/83(7). Unntakene fastsatt i gjennomførings-

forordning (EU) 2020/977 bør derfor fortsette å gjelde i den samme perioden som det som er fastsatt i gjennom-

føringsforordning (EU) 2020/466. 

5) Prosentandelen fastsatt i artikkel 1 nr. 6 i gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 er lavere enn i artikkel 92c nr. 2 

andre ledd bokstav c) i forordning (EF) nr. 889/2008 med hensyn til gjennomføring av uanmeldte inspeksjoner og besøk 

i samsvar med artikkel 65 nr. 1 og 4 i forordning (EF) nr. 889/2008. For å sikre at inspeksjonene og besøkene faktisk 

kan gjennomføres og skjer under trygge forhold, bør det åpnes for muligheten til å gi et 24 timers varsel før disse 

uanmeldte inspeksjonene og besøkene. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 bør derfor endres. 

7) Anvendelsen av bestemmelsene i gjennomføringsforordning (EU) 2020/977, som forlenges ved denne forordningen, bør 

ikke avbrytes. Denne forordningen bør derfor få anvendelse med tilbakevirkende kraft fra 1. februar 2021. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 6 skal nytt ledd lyde: 

«Det kan imidlertid gis et kort varsel inntil 24 timer før slike inspeksjoner og besøk for å sikre at inspektørene har 

tilgang til den driftsansvarliges lokaler under trygge forhold.» 

b) I nr. 7 endres datoen «1. februar 2021» til «1. juli 2021». 

2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) I andre, tredje og femte ledd endres datoen «1. februar 2021» til «1. juli 2021». 

b) I fjerde ledd endres datoen «31. desember 2020» til «1. juli 2021». 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) og artikkel 1 nr. 2 får imidlertid anvendelse fra 1. februar 2021. 

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/83 av 27. januar 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med 

hensyn til særskilt godkjente personers gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet samt anvendelsesperioden for 

midlertidige tiltak (EUT L 29 av 28.1.2021, s. 23). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. mai 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  


