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                       TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/78/EB                      2006/EES/30/36 

frá 11. ágúst 2003 

um aðferðir við sýnatöku og greiningu við opinbert eftirlit með styrk patúlíns í matvælum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 85/591/EBE frá 20. des-
ember 1985 um að koma á bandalagsaðferðum við sýnatöku 
og greiningu vegna matvælaeftirlits (1), einkum 1. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 466/2001 frá 8. mars 2001 um hámarksmagn til-
tekinna mengunarefna í matvælum (2), eins og henni 
var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnar-
innar (EB) nr. 1425/2003 (3), eru ákvörðuð hámarks-
gildi patúlíns í tilteknum matvælum. 

2) Með tilskipun ráðsins 93/99/EBE frá 29. október 1993 
um viðbótarákvæði um opinbert matvælaeftirlit (4) er 
kveðið á um kerfi gæðastaðla fyrir þær rannsóknar-
stofur sem aðildarríkin hafa falið opinbert matvæla-
eftirlit. 

3) Nauðsynlegt virðist að ákvarða almenn skilyrði sem 
greiningaraðferð þarf að uppfylla svo að tryggt sé að 
rannsóknarstofur, sem annast eftirlit, styðjist við 
greiningaraðferðir sem eru allar svipaðar að því er 
varðar áreiðanleika. Einnig skiptir miklu að gæta sam-
ræmis í tilkynningu og túlkun á niðurstöðum grein-
ingar til að tryggja samræmda framkvæmd alls staðar 
í Evrópusambandinu. Þessar túlkunarreglur gilda um 
niðurstöðu greiningar á sýni sem tekið er við opinbert 
eftirlit. Innlendar reglur gilda um greiningu sem er 
gerð með tilliti til verslunarverndar eða úrskurðar. 

4) Ákvæðin um sýnatöku og greiningaraðferðir voru sett 
með hliðsjón af núverandi þekkingu og þau má laga 
að framförum á sviði vísinda- og tækniþekkingar. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferli og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 
Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
þess að tryggja að taka sýna við opinbert eftirlit með styrk 
patúlíns í matvælum sé í samræmi við þær aðferðir sem lýst 
er í I. viðauka við þessa tilskipun. 

2. gr. 
Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
þess að tryggja að undirbúningur sýna og þær aðferðir, sem 
notaðar eru við opinbert eftirlit með styrk patúlíns í 
matvælum, séu í samræmi við þær viðmiðanir sem lýst er í 
II. viðauka við þessa tilskipun. 

3. gr. 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 1. september 2004. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði 
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

4. gr. 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

5. gr. 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
Gjört í Brussel 11. ágúst 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 203, 12.8.2003, bls. 40. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2004 frá 
19. mars 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 22, 29.4.2004, bls. 6. 

(1) Stjtíð. EB L 372, 31.12.1985, bls. 50. 
(2) Stjtíð. EB L 77, 16.3.2001, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 203, 12.8.2003, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 290, 24.11.1993, bls. 14. 
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I. VIÐAUKI 
 

SÝNATÖKUAÐFERÐIR VIÐ OPINBERT EFTIRLIT MEÐ STYRK PATÚLÍNS Í TILTEKNUM 
MATVÆLUM 

 
1. Tilgangur og gildissvið 
 

Tekin skulu sýni til opinbers eftirlits á styrk patúlíns í matvælum samkvæmt þeim aðferðum sem er lýst hér á 
eftir. Safnsýni, tekin á þann hátt, skulu talin dæmigerð fyrir framleiðslueininguna. Ákvarðað skal á grundvelli 
þess styrks, sem finnst í rannsóknarsýnum, hvort farið sé að ákvæðum um hámarksgildi sem mælt er fyrir um í 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 466/2001. 

 
2. Skilgreiningar 

 
Framleiðslueining: sanngreinanlegt magn af matvöru, afhent í einu, sem opinber sýnatökumaður staðfestir 

að hafi sameiginleg einkenni, s.s. að því er varðar uppruna, afbrigði, gerð umbúða, 
pakkanda, sendanda eða merkingar. 

Framleiðsluhluti: tiltekinn hluti framleiðslueiningar sem er valinn þannig að það samræmist sýnatöku-
aðferðinni sem er notuð við þennan tiltekna hluta. Hver framleiðsluhluti skal vera skilinn 
frá öðrum og sanngreinanlegur. 

Hlutasýni: magn efnis tekið á sama stað í framleiðslueiningunni eða framleiðsluhlutanum. 

Safnsýni: sameinuð heild allra hlutasýna sem eru tekin úr framleiðslueiningunni eða framleiðslu-
hlutanum. 

 
3. Almenn ákvæði 
 

3.1. Starfsfólk 
 

Viðurkenndur einstaklingur skal annast sýnatöku eins og aðildarríkin kveða á um. 
 

3.2. Efni til sýnatöku 
 

Taka ber sýni úr hverri framleiðslueiningu sem á að rannsaka. 
 

3.3. Varúðarráðstafanir 
 

Gera þarf varúðarráðstafanir þegar sýni eru tekin og undirbúin til þess að forðast breytingar sem myndu 
hafa áhrif á styrk patúlíns, hafa slæm áhrif á niðurstöðu greiningarinnar eða gera safnsýnin ódæmigerð. 

 
3.4. Hlutasýni 

 
Hlutasýni skulu tekin sem víðast úr framleiðslueiningunni eða framleiðsluhlutanum. Sé ekki farið eftir 
þessari aðferð verður að færa það í skrána. 

 
3.5. Undirbúningur safnsýnis 

 
Safnsýnið er myndað með því að sameina öll hlutasýnin. Það skal vera a.m.k. 1 kg nema það sé ekki 
mögulegt, t.d. þegar sýnið er aðeins einn pakki. 

 
3.6. Samhliða sýni 

 
Taka ber samhliða sýni, vegna fullnustu ákvæða eða verslunarverndar eða vegna úrskurðarmála, úr eins-
leitu safnsýni svo fremi að það stangist ekki á við reglur aðildarríkjanna um sýnatöku. 

 
3.7. Pökkun og flutningur á sýnum 

 
Hvert sýni skal sett í hreinar, hvarftregar umbúðir sem verja það nægilega gegn mengun og skemmdum í 
flutningi. Gera skal allar varúðarráðstafanir til þess að koma í veg fyrir breytingu á samsetningu sýnisins 
sem gæti átt sér stað meðan á flutningi eða geymslu stendur. 
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3.8. Innsiglun og merking sýna 

Hvert sýni, sem tekið er til opinberra nota, skal innsiglað á sýnatökustað og merkt samkvæmt reglum 
aðildarríkisins. 

Halda skal skrá yfir hverja sýnatöku þannig að hver framleiðslueining verði ótvírætt sanngreinanleg og 
tilgreina skal dagsetningu og sýnatökustað ásamt öðrum viðbótarupplýsingum sem gætu komið 
greinandanum að notum. 

4. Sýnatökuáætlanir 

Sýnatökuaðferðin, sem notuð er, skal tryggja að safnsýnið sé dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem verið er að 
athuga. 

F jö ld i  h lu ta sýna  

Safnsýnið skal vera minnst 1 kg (sjá 3.5), nema slíkt sé ekki gerlegt, t.d. við sýnatöku eins pakka. 

Lágmarksfjöldi hlutasýna, sem taka á úr framleiðslueiningu, er tilgreindur í töflu 1. Þegar um er að ræða vörur í 
fljótandi formi skal blanda framleiðslueininguna eins vandlega og unnt er, annaðhvort handvirkt eða vélvirkt, rétt 
áður en sýni er tekið.  Þá er hægt að gera ráð fyrir einsleitri dreifingu patúlíns í tiltekinni framleiðslueiningu. Það 
nægir því að taka þrjú hlutasýni úr framleiðslueiningu til að mynda safnsýni. 

Hlutasýnin skulu vera af svipaðri þyngd. Hlutasýni skal vega minnst 100 grömm og safnsýni minnst 1 kg. Sé ekki 
farið eftir þessari aðferð verður að færa það í skrána sem kveðið er á um í lið 3.8. 
 

Tafla 1 
 

Lágmarksfjöldi hlutasýna sem taka skal úr framleiðslueiningu 
 

Þyngd framleiðslueiningar (í kg) Lágmarksfjöldi hlutasýna sem taka ber 

< 50 3 

50 til 500 5 

> 500 10 
 
Í töflu 2 er tilgreindur fjöldi þeirra pakka sem þarf í safnsýnið þegar framleiðslueiningin samanstendur af 
einstökum pökkum. 
 

Tafla 2 
 

Fjöldi pakka (hlutasýni) sem þarf í safnsýnið þegar framleiðslueiningin samanstendur af einstökum 
pökkum 

 
Fjöldi pakka eða eininga í framleiðslueiningunni Fjöldi pakka eða eininga sem þarf 

1 til 25 1 pakki eða eining 

26 til 100 u.þ.b. 5%, a.m.k. 2 pakkar eða einingar 

> 100 u.þ.b. 5%, a.m.k. 10 pakkar eða einingar 
 

5. Samræmi framleiðslueiningar eða framleiðsluhluta við forskriftir 

Rannsóknarstofan, sem annast eftirlit, skal greina rannsóknarsýnið tvisvar, ef niðurstöður fyrstu greiningarinnar 
eru minna en 20% undir eða yfir hámarksgildum, og reikna meðaltal niðurstaðnanna. 

Framleiðslueiningin er viðurkennd ef niðurstöður fyrstu greiningarinnar eru meira en 20% yfir hámarksgildum 
eða ef tvöföld greining er nauðsynleg og meðalgildið er í samræmi við viðkomandi hámarksgildi, sem mælt er 
fyrir um í reglugerð (EB) nr. 466/2001, að teknu tilliti til mælióvissu og leiðréttingar fyrir endurheimt. 

Framleiðslueiningin er ekki í samræmi við það hámarksgildi sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 466/2001 
ef meðaltalið, leiðrétt fyrir endurheimt, fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til mælióvissu. 
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II. VIÐAUKI 
 

UNDIRBÚNINGUR SÝNA OG VIÐMIÐANIR VEGNA GREININGARAÐFERÐA SEM ERU NOTAÐAR VIÐ OPINBERT 
EFTIRLIT Á STYRK PATÚLÍNS Í TILTEKNUM MATVÆLUM 

 
1. Varúðarráðstafanir 
 

Þar eð vera kann að dreifing patúlíns í tilteknum matvælum sé ekki einsleit ber að undirbúa sýni, einkum þegar 
þau eru gerð einsleit, með mikilli varfærni. 

 
Nota ber allt efni, sem rannsóknarstofan tekur á móti, við undirbúning prófunarefnis. 

 
2. Meðhöndlun sýnisins við móttöku á rannsóknarstofunni 
 

Hvert sýni er fínmalað (að svo miklu leyti sem þörf er á) og blandað vandlega saman með aðferð sem sannað 
þykir að tryggi fullkomna einsleitni. 

 
3. Frekari skipting sýna með tilliti til fullnustu ákvæða eða verslunarverndar 
 

Taka ber samhliða sýni, með tilliti til fullnustu ákvæða, verslunarverndar eða  úrskurðarmála, úr einsleitu efni svo 
fremi að það stangist ekki á við reglur aðildarríkjanna um sýnatöku. 

 
4. Greiningaraðferð, sem nota ber á rannsóknarstofunni, og kröfur um eftirlit á rannsóknarstofunni 
 

4.1. Skilgreiningar 
 

Nokkrar af helstu skilgreiningum, sem rannsóknarstofan þarf að styðjast við, eru eftirfarandi: 
 

Þær samkvæmnisfæribreytur, sem oftast er vitnað í, eru endurtekningarnákvæmni og samanburðar-
nákvæmni. 
 
r = Endurtekningarnákvæmni: gildi sem er af þeirri stærð að sé tölulegur mismunur tveggja 

stakra prófniðurstaðna, sem eru fengnar við endurtekningarnákvæm skilyrði (þ.e. sama sýni, 
sami starfsmaður, sami tækjabúnaður, sama rannsóknarstofa og með skömmu millibili), 
undir þessu gildi má vænta að hann liggi innan tiltekinna öryggismarka (venjulega 95%) og 
því er r = 2,8 × sr . 

 
sr = Staðalfrávik, reiknað út frá niðurstöðum sem eru fengnar við endurtekningarnákvæm 

skilyrði. 
 
RSDr = Hlutfallslegt staðalfrávik, reiknað út frá niðurstöðum sem eru fengnar við endurtekningar-

nákvæm skilyrði [(sr / x ) × 100], þar sem x  er meðaltal niðurstaðna fyrir allar rannsóknar-
stofur og öll sýni. 

 
R = Samanburðarnákvæmni: gildi sem er af þeirri stærð að sé tölulegur mismunur stakra próf-

niðurstaðna, sem eru fengnar við samanburðarnákvæm skilyrði (þ.e. sem starfsmenn á mis-
munandi rannsóknarstofum fá með staðlaðri prófunaraðferð á sams konar efni), undir þessu 
gildi má vænta þess að hann liggi innan tiltekinna öryggismarka (venjulega 95%); R = 2,8 × 
sR. 

 
sR = Staðalfrávik, reiknað út frá niðurstöðum sem eru fengnar við samanburðarnákvæm skilyrði. 
 
RSDR = Hlutfallslegt staðalfrávik, reiknað út frá niðurstöðum sem eru fengnar við samanburðar-

nákvæm skilyrði [(sR / x ) × 100]. 
 

4.2. Almennar kröfur 
 

Greiningaraðferðir, sem eru notaðar við matvælaeftirlit, skulu samræmast ákvæðum 1. og 2. liðar viðauka 
við tilskipun ráðsins 85/591/EBE frá 20. desember 1985 um að koma á bandalagsaðferðum við sýnatöku 
og greiningu vegna matvælaeftirlits (1). 

 
4.3. Sérstakar kröfur 

 
Hafi ekki verið mælt fyrir um neinar sérstakar aðferðir til þess að ákvarða styrk patúlíns í matvælum á 
vettvangi Bandalagsins er rannsóknarstofum heimilt að velja hverja þá aðferð sem samræmist eftirfarandi 
viðmiðunum: 

 
 
(1) Stjtíð. EB L 372, 31.12.1985, bls. 50. 
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Gæðakrö fu r  fy r i r  pa tú l ín  
 

Patúlín Gildi 
µg/kg RSDr % RSDR % Endurheimt % 

< 20 ≤ 30 ≤ 40 50 to 150 

20-50 ≤ 20 ≤ 30 70 to 105 

> 50 ≤ 15 ≤ 25 75 to 105 
 
Greiningarmörk aðferðanna eru ekki tilgreind þar eð samkvæmnisgildin eru gefin við tilgreindan styrkleika. 
 
Samkvæmnisgildin eru reiknuð samkvæmt Horwitz-jöfnunni: 
 
RSDR = 2(1-0,5logC) 
 
þar sem: 
 
— RSDR er hlutfallslegt staðalfrávik, reiknað út frá niðurstöðum sem eru fengnar við samanburðarnákvæm 

skilyrði [(sR/ x ) × 100], 
— C er styrkhlutfallið (þ.e. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg). 
 
Þetta er almenn samkvæmnisjafna sem reynst hefur óháð greiniefni og efnaumhverfi en er einungis háð styrk-
leikanum að því er varðar flestar venjubundnar greiningaraðferðir. 

 
4.4. Útreikningur á endurheimt og skráning niðurstaðna 
 

Niðurstöður greininga ber að skrá, leiðréttar eða óleiðréttar, að því er varðar endurheimt. Tilgreina skal 
skráningaraðferð og endurheimtuhlutfall. Niðurstöður greininga, leiðréttar að því er varðar endurheimt, eru 
notaðar til að hafa eftirlit með því að farið sé að kröfum (sjá 5. lið I. viðauka). 

 
Niðurstöðu greiningar verður að skrá sem x+/- U þar sem x er niðurstaða greiningarinnar og U er mælióvissan. 

 
4.5. Gæðastaðlar fyrir rannsóknarstofur 
 

Rannsóknarstofur skulu uppfylla skilyrði tilskipunar ráðsins 93/99/EBE frá 29. október 1993 um viðbótarákvæði 
um opinbert matvælaeftirlit. 

 

 
 


