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                        TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/16/EB                    2007/EES/26/30 

frá 12. febrúar 2004 

um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með innihaldi tins í 
niðursoðnum matvælum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 85/591/EBE frá 
20. desember 1985 um að koma á Bandalagsaðferðum við 
sýnatöku og greiningu vegna matvælaeftirlits (1), eins og 
henni var breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1882/2003 (2), einkum 1. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
466/2001 frá 8. mars 2001 um hámarksmagn 
tiltekinna mengunarefna í matvælum (3), eins og 
henni var síðast breytt með reglugerð (EB) 
nr. 242/2004 (4), eru ákvörðuð hámarksgildi fyrir 
ólífrænt tin í niðursoðnum matvælum og vísað í þær 
ráðstafanir þar sem mælt er fyrir um sýnatöku- og 
greiningaraðferðirnar sem skal nota. 

 

2) Með tilskipun ráðsins 93/99/EBE frá 29. október 1993 
um viðbótarákvæði um opinbert matvælaeftirlit (5), 
eins og henni var breytt með reglugerð (EB) 
nr. 1882/2003, er tekið upp kerfi gæðastaðla fyrir þær 
rannsóknarstofur sem aðildarríkin fela opinbert 
matvælaeftirlit. 

 

3) Nauðsynlegt virðist að ákvarða almennar viðmiðanir 
sem gilda fyrir greiningaraðferðir svo að tryggt sé að 
rannsóknarstofur, sem annast eftirlitið, 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. Landsreglur gilda um greiningu sem er gerð 
með tilliti til verslunarverndar eða úrskurðarmála. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 42, 13.2.2004, bls. 16. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124/2004, 24. 
september 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 10.3.2005, bls. 33. 

(1) Stjtíð. EB L 372, 31.12.1985, bls. 50. 
(2) Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 77, 16.3.2001, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L, [...], bls. 3 . 
(5) Stjtíð. EB L 290, 24.11.1993, bls. 14. 

4) Ákvæðin um sýnatöku og greiningaraðferðir voru sett 
með hliðsjón af núverandi þekkingu og þau má laga 
að framförum á sviði vísinda- og tækniþekkingar. 
Aðferðir til að greina heildarinnihald tins eiga við um 
eftirlit með ólífrænu tini. Mjög ólíklegt er að tin 
fyrirfinnist í lífrænu formi og því á það ekki að hafa 
áhrif í tengslum við hámarksgildi sem eru sett fyrir 
ólífrænt tin. 

 

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 
innihaldi tins 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 innihaldi tins í 
matvælum, séu í samræmi við þær viðmiðanir sem lýst er í 
II. viðauka við þessa tilskipun. 

 

3. gr. 

 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að ákvæðum þessarar tilskipunar 
eigi síðar en 31. desember 2004. Þau skulu þegar í stað 
senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og 
samsvörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar 
tilskipunar. 

 
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. 
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4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
Gjört í Brussel 12. febrúar 2004. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

 

SÝNATÖKUAÐFERÐIR VIÐ OPINBERT EFTIRLIT MEÐ INNIHALDI TINS Í NIÐURSOÐNUM MATVÆLUM 

 

1. Tilgangur og gildissvið 

Tekin skulu sýni til opinbers eftirlits með innihaldi tins í niðursoðnum matvælum samkvæmt þeim aðferðum sem er 
lýst hér á eftir. Safnsýni, tekin á þann hátt, skulu talin dæmigerð fyrir framleiðslueiningarnar. Ákvarðað skal á 
grundvelli þess innihalds, 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. 

Rannsóknarsýni: sýni ætlað til rannsókna á rannsóknarstofu. 

3. Almenn ákvæði 

3.1. Starfsfólk 

Einstaklingur, sem aðildarríkin hafa tilnefnt, skal annast sýnatöku, s.s. 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 
innihald tins, hafa slæm áhrif á niðurstöðu greiningarinnar eða gera safnsýnin ódæmigerð. 

3.4. Hlutasýni 

Hlutasýni skulu tekin sem víðast úr framleiðslueiningunni eða framleiðsluhlutanum. Sé vikið frá þessari aðferð 
verður að færa það í skrána. 

3.5. Undirbúningur safnsýnis 

Safnsýni er myndað með því að sameina öll hlutasýnin. Safnsýnið er gert einsleitt á rannsóknarstofu. 

3.6. Samhliða rannsóknarsýni 

Taka ber samhliða rannsóknarsýni, vegna fullnustu ákvæða, verslunarverndar eða úrskurðarmála, úr safnsýni, sem 
hefur verið gert einsleitt, svo fremi að það stangist ekki á við reglur aðildarríkjanna um sýnatöku. 

3.7. Pökkun og flutningur sýna 

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 viðkomandi 
aðildarríkis. 

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 eftirlitið 
beinist að. 

4.1. Fjöldi hlutasýna 

Lágmarksfjöldi hlutasýna, sem taka skal úr dósum í framleiðslueiningu, skal vera sá sem er tilgreindur í töflu 1. 
Hlutasýnin, sem tekin eru úr hverri dós, skulu öll vera af svipaðri þyngd og gefa safnsýni (sjá lið 3.5). 

Tafla 1 

Fjöldi dósa (hlutasýni) sem þarf í safnsýnið 

Fjöldi dósa í framleiðslueiningunni eða -hlutanum Fjöldi dósa sem ber að taka úr 

1 til 25 a.m.k. 1 dós 

26 til 100 a.m.k. 2 dósir 

> 100 5 dósir 
 
Athugasemd: hámarksgildin gilda um innihald hverrar dósar en til að prófunin sé hagkvæm er nauðsynlegt að nota 
safnsýnatöku. Ef niðurstöður prófunar sýna að safnsýnið er rétt undir hámarksgildinu og ef grunur leikur á því að 
einstaka dósir gætu verið yfir hámarksgildinu gæti verið nauðsynlegt að gera frekari prófanir. 

4.2. Sýnataka á smásölustigi 

Sýnataka matvæla á smásölustigi ætti að fara fram, ef hægt er, í samræmi við framangreind ákvæði um sýnatöku. Ef 
það reynist ekki gerlegt er hægt að nota aðrar skilvirkar sýnatökuaðferðir á smásölustigi, að því tilskildu að sýnin úr 
framleiðslueiningunni séu nægilega dæmigerð. 

5. Samræmi framleiðslueiningar eða framleiðsluhluta við forskriftir 

Samanburðarrannsóknastofan skal greina rannsóknarsýnið vegna fullnustu ákvæða með a.m.k. tveimur sjálfstæðum 
greiningum og reikna út meðalgildi niðurstaðna. 

Framleiðslueiningin er viðurkennd ef meðalgildið er ekki yfir hámarksgildum (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 hámarksgildið (sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 466/2001) ef 
meðalgildið fer án vafa yfir hámarksgildið að teknu tilliti til mælióvissu og leiðréttingar fyrir endurheimt. 
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II. VIÐAUKI 

UNDIRBÚNINGUR SÝNA OG VIÐMIÐANIR VEGNA GREININGARAÐFERÐA SEM ERU NOTAÐAR VIÐ 
OPINBERT EFTIRLIT MEÐ INNIHALDI TINS Í NIÐURSOÐNUM MATVÆLUM 

1. Varrúðarráðstafanir og almenn umfjöllunaratriði er varða tin 

Grunnkrafan er að afla dæmigerðs og einsleits rannsóknarsýnis án þess að það verði fyrir utanaðkomandi mengun. 

Greinandinn skal tryggja að sýni mengist ekki við undirbúning. Hvar sem því verður við komið skulu tæki, sem 
komast í snertingu við sýni, vera úr ónæmu efni á borð við plast, s.s. pólýprópýlen, pólýtetraflúoretýlen (PTFE) o.fl., 
og skal þrífa tækin með sýru til að draga úr hættu á mengun. Ryðfrítt gæðastál má vera í egg skurðáhalda. 

Nota ber allt efni sýnisins, sem rannsóknarstofan tekur á móti, við undirbúning prófunarefnis. Einungis sýni sem eru 
gerð einsleit af mikilli nákvæmni gefa samanburðarnákvæmar niðurstöður. 

Til eru margar sérstakar aðferðir við undirbúning sýna, sem gefa fullnægjandi niðurstöður og hægt er að nota. Þær 
aðferðir, sem lýst er í CEN-staðlinum „Determination of trace elements – Performance criteria and general 
consideration“, teljast fullnægjandi (1) en aðrar geta verið fullt eins góðar. 

2. Meðhöndlun sýnisins 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 efni, sem hefur verið 
gert einsleitt, svo fremi það stangist ekki á við reglur aðildarríkjanna um sýnatöku. 

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

4.1. Skilgreiningar 

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

r = Endurtekningarnákvæmni: gildi sem er af þeirri stærð að sé tölulegur mismunur tveggja stakra 
prófunarniðurstaðna, 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 
prófunarniðurstaðna, sem eru fengnar við samanburðarnákvæm skilyrði (þ. e. sem starfsmenn 
á mismunandi 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 
samanburðarnákvæm skilyrði [(s/ x ) × 100]. 

HORRATr = mælt RSDr, deilt með RSDr-gildinu sem er áætlað út frá Horwitz-jöfnunni þar sem gert er ráð 
fyrir því að r = 0,66R. 

HORRATR = mælt RSDR-gildi, deilt með RSDR-gildinu sem reiknað er út frá Horwitz-jöfnunni (2). 

U = er útvíkkaða mælióvissan með þekjustuðulinn 2 sem gefur u.þ.b. 95% áreiðanleika. 
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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. 

 
4.3. Sértækar kröfur 
 

Hafi ekki verið mælt fyrir um neinar sérstakar aðferðir til þess að ákvarða innihald tins í niðursoðnum matvælum á 
vettvangi Bandalagsins er rannsóknarstofum heimilt að velja hverja þá fullgiltu aðferð sem samræmist þeim 
nothæfisviðmiðunum sem eru tilgreindar í töflu 2. Við fullgildinguna skal helst nota vottað viðmiðunarefni. 

 
Tafla 2 

 
Nothæfisviðmiðanir varðandi greiningaraðferðir fyrir tin 

 

Færibreyta Gildi/athugasemd 

Notkunarsvið Matvæli sem tilgreind eru í reglugerð (EB) nr. 242/2004 

Greiningarmörk Ekki yfir 5 mg/kg 

Magngreiningarmörk Ekki yfir 10 mg/kg 

Samkvæmni HORRATr- eða HORRATR-gildi sem eru lægri en 1,5 í samstarfsprófuninni 

Endurheimt 80–105% (eins og tilgreint er í samstarfsprófuninni) 

Sértæki Laus við truflanir frá sýnaefniviði eða róftruflanir 

 
4.3.1. G æ ð av ið mi ð a n i r —  N o tku n  óv i s su a ð f e rð a r  
 

Þó má einnig nota óvissuaðferð til að meta gæði þeirrar greiningaraðferðar sem ætlunin er að beita á 
rannsóknarstofunni. Rannsóknarstofan getur notað aðferð sem gefur niðurstöður innan hámarksstaðalóvissu. 
Hámarksstaðalóvissuna er hægt að reikna út með eftirfarandi formúlu: 
 

Uƒ = 22 )C1,0()2/LOD( +  
 
þar sem: 
 
Uƒ er hámarksstaðalóvissan 
 
LOD eru greiningarmörk aðferðarinnar 
 
C er viðkomandi styrkur 
 
Ef greiningaraðferð gefur niðurstöður með óvissumælingu, sem er undir hámarksstaðalóvissu, er aðferðin 
jafnheppileg og hver önnur aðferð sem samræmist þeim gæðaviðmiðunum sem eru tilgreindar í töflu 2. 
 

4.4. Útreikningur á endurheimt og greinargerð um niðurstöður 
 
Greina ber frá niðurstöðum greininga, leiðréttum eða óleiðréttum fyrir endurheimt. Tilgreina skal aðferð sem er 
notuð til að greina frá niðurstöðum og hlutfall endurheimtar. Niðurstöður greininga, leiðréttar að því er varðar 
endurheimt, eru notaðar til að ganga úr skugga um hvort farið er að kröfum (sjá 5. lið I. viðauka). 
 
Greinandinn skal taka mið af „Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical 
Measurement” (Samræmdu viðmiðunarreglunum um notkun upplýsinga um endurheimt í efnamælingum) sem 
teknar voru saman og þróaðar á vegum Alþjóðasamtaka um hreina og hagnýta efnafræði (IUPAC), Alþjóðlegu 
staðlasamtakanna (ISO) og Samtaka aðila í efnagreiningu (AOAC). Þessar viðmiðunarreglur auðvelda að ákvarða 
endurheimtarstuðla. 
 
Greina ber frá niðurstöðu greiningar sem x +/– U þar sem x er niðurstaða greiningarinnar og U er mælióvissan. 
 

4.5. Gæðaviðmiðanir fyrir rannsóknarstofur 
 
Rannsóknarstofur skulu uppfylla viðmiðanir tilskipunar ráðsins 93/99/EBE frá 29. október 1993 um viðbótarákvæði 
um opinbert matvælaeftirlit. 
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4.6. Annað sem ber að hafa í huga við greininguna 
 

H æ f n i s p ró f u n  
 

Þátttaka í viðeigandi hæfnisprófunarkerfi, sem er í samræmi við „International Harmonised Protocol for the 
Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories“ (4), sem er byggt upp á vegum IUPAC/ISO/AOAC. 

 
Sum þessara kerfa taka sérstaklega til þess að ákvarða innihald tins í matvælum og er fremur mælt með þátttöku í 
slíku kerfi en almennu kerfi til að ákvarða styrk málma í matvælum. 

 
I n n r a  g æð a e f t i r l i t  

 
Rannsóknarstofur verða að geta sýnt fram á að þær hafi tekið upp tilteknar aðferðir fyrir gæðaeftirlit. Í 
„ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories“ (5) eru dæmi um 
slíkar aðferðir. 

 
Un d i rbún in gu r  s ýn i s  

 
Nauðsynlegt er að sjá til þess að allt tin í sýninu sé í lausninni sem er efnagreind. Einkum er mikilvægt að aðferðin 
við uppleysingu sýnisins sé þannig að engin vatnrofin SnIV-efnasambönd botnfalli (þ.e. mismunandi tinoxíð, s.s. 
SnO2, Sn(OH)4, SnO2

.H2O). 
 

Geymið tilbúin sýni í HCl sem er 5 mól/l. Hins vegar gufar SnC14 auðveldlega upp og því skal ekki sjóða slíkar 
lausnir. 
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