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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 627/2006                    2008/EES/78/12 

frá 21. apríl 2006 

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2065/2003 að því er varðar 
gæðaviðmiðanir fyrir fullgiltar greiningaraðferðir við töku sýna og sanngreiningu og lýsingu á 
 eiginleikum hráefna til reykbragðefna(*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
2065/2003 frá 10. nóvember 2003 um reykbragðefni sem eru 
notuð eða eru ætluð til notkunar í eða á matvælum (1), einkum 
3. mgr. 17. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 2065/2003 er kveðið á um að 
komið skuli á skrá yfir frumframleiðsluvörur sem 
leyfðar eru til notkunar sem slíkar í eða á matvælum og 
til framleiðslu reykbragðefna til notkunar í eða á 
matvælum innan Bandalagsins. Í skránni skal m.a. vera 
greinargóð lýsing á eiginleikum hverrar frumfram-
leiðsluvöru. 

2) Nákvæmar upplýsingar um eiginleika og magn í efna-
samsetningu frumframleiðsluvörunnar eru nauðsynlegar 
vegna vísindalega mats. Hlutar sem ekki hafa verið 
sanngreindir, þ.e. magn efna með óþekkta efna-
byggingu, skulu vera eins smáir og unnt er. 

3) Nauðsynlegt er því að ákvarða lágmarksnothæfis-
viðmiðanir, sem nefndar eru gæðaviðmiðanir í þessu 
samhengi, og skal greiningaraðferðin uppfylla þær til að 
tryggja að rannsóknarstofur noti nægilega áreiðanlegar 
aðferðir. 

4) Reykt matvæli gefa almennt tilefni til áhyggna af heil-
brigði, einkum með tilliti til þess hvort fjölhringa, 
arómatísk vetniskolefni (PAH) fyrirfinnist í þeim. 

5) Sá einstaklingur sem hyggst setja frumframleiðsluvörur 
á markað skal leggja fram allar þær upplýsingar sem 
nauðsynlegar eru fyrir öryggismatið. Þessar upplýsingar 
skulu innihalda tillögu um fullgilta aðferð við sýnatöku, 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 109, 22.4.2006, bls. 3. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 147/2006 frá 8. 
desember 2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 29.3.2007, p. 13. 

(1) Stjtíð. ESB L 309, 26.11.2003, bls. 1. 

sanngreiningu og lýsingu á eiginleikum frumfram-
leiðsluvörunnar. 

6) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að 
tryggja sannprófun þess að lög um fóður og matvæli, 
reglugerð um dýraheilbrigði og velferð dýra séu 
virtar(2), er mælt fyrir um almennar kröfur um aðferðir 
við sýnatöku og greiningu. 

7) Í áliti sínu um það hvort heilbrigði manna stafi hætta af 
fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum í matvælum, 
sem gefið var út 4. desember 2002, tilgreindi vísinda-
nefndin um matvæli (SCF) 15 fjölhringa, arómatísk 
vetniskolefni sem hugsanlega hafa erfðaeiturfræðileg og 
krabbameinsvaldandi áhrif á menn (3). Þau eru í 
forgangshópi að því er varðar mat á hættu á skaðlegum 
langtímaáhrifum fjölhringa, arómatískra vetniskolefna 
sem berast með fæðu á heilsu manna. Af þeim sökum 
skal greina hvort þær fyrirfinnast í frumframleiðslu-
vörum. 

8) Viðmiðunarefna- og mælingastofnun (IRMM) 
sameiginlegrar rannsóknarmiðstöðvar aðalskrifstofu 
framkvæmdastjórnarinnar annaðist samstarfsrannsóknir 
til að greina efnasamsetningu frumframleiðsluvara og til 
að ákvarða styrk hinna 15 fjölhringa, arómatísku 
vetniskolvetna í þeim. Niðurstöður þessara tilrauna eru 
að hluta til birtar í skýrslu um samstarfstilraun um full-
gildingu tveggja aðferða til að mæla fjölhringa, 
arómatísk vetniskolefni í frumreykþéttum (Report on 
the Collaborative Trial for Validation of two Methods 
for the Quantification of Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons in Primary Smoke Condensates) (4). 

9) Til að lýsa nákvæmni aðferðarinnar er nauðsynlegt að 
þekkja staðalfrávikið fyrir endurtekningarnákvæmnina, 
eins og skilgreint er í ISO 5725-1 (5). Það skal metið 
með því að nota gögn úr fullgildingu einnar rannsóknar-
stofu þar sem Si er eins og lýst er í samhæfðum 
viðmiðunarreglum um fullgildingu greiningaraðferða á 
einni rannsóknarstofu (Harmonized Guidelines for 
Single Laboratory Validation of Methods of Analysis) 
(6), eða úr samstarfsprófun þar sem Sr og SR eru eins og 
lýst er í Aðferðarlýsing við hönnun, framkvæmd og 
túlkun aðferðarannsókna (Protocol for the design, 
conduct and interpretation of method-performance 
studies) (7). 

________________ 

(2) Stjtíð. ESB L 191, 28.5.2004, bls. 1. 
(3) SCF/CS/CNTM/PAH/29 lokaútgáfa, 4. desember 2002. 
(4) EU-Report LA-NA-21679-EN-C, ISBN 92-894-9629-0. 
(5) ISO5725-1: Accuracy (trueness and precision) of measurement methods 

and results — Part 1: General principles and definitions. 1994: Genf. 
(6) Thompson, M., S.L.R. Ellison, og R. Wood, Harmonized Guidelines for 

Single-Laboratory Validation of Methods of Analysis. Pure and Applied 
Chemistry, 2002. 74(5): bls. 835-855. 

(7) Horwitz, W., Protocol for the design, conduct and interpretation of 
method-performance studies. Pure and Applied Chemistry, 1995. 67(2): 
bls. 331-343.  
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10) Endanleg fullgilding aðferða við að greina samsetningu 
frumframleiðsluvara, þar sem hámarksfjöldi efna-
sambanda er sanngreindur, er ógerleg. Mikill fjöldi 
greiniefna hefur í för með sér ómælda vinnu, sem er 
óhagkvæm. Ef massagreining er hins vegar notuð til að 
greina efnasambönd er mögulegt að bera massarófin, 
sem þá koma fram, saman við birt gögn (1) eða 
massarófsgrunna og þannig má sanngreina efna-
samböndin til bráðabirgða. 

11) Á grundvelli niðurstaðna, sem fengnar voru úr saman-
burðarrannsókn mismunandi rannsóknarstofa vegna 
fullgildingar á fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum, 
og í kjölfar ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 
2002/657/EB (2) hafa verið lagðar til lágmarksgæða-
viðmiðanir fyrir allar viðeigandi greiningaraðferðir til að 
ákvarða fjölhringa, arómatísk vetniskolefni í öllum 
frumframleiðsluvörum. 

12) Í samræmi við tilmæli í alþjóðlegum, samræmdum 
viðmiðunarreglum um notkun upplýsinga um endurheimt 
í efnamælingum (Harmonized Guidelines for the Use of 
Recovery Information in Analytical Measurement) á 
vegum Alþjóðlegu staðlasamtakanna (ISO), 
Alþjóðasamtaka um hreina og hagnýta efnafræði 
(IUPAC) og Samtaka aðila í efnagreiningu (AOAC) 
skulu niðurstöður greininga leiðréttar fyrir endurheimt. 

13) Matvælaöryggisstofnun Evrópu hefur veitt vísindalega 
og tæknilega aðstoð við mótun gæðaviðmiðana fyrir 
fullgiltar aðferðir við sanngreiningu og lýsingu á eigin-
leikum hráefna til reykbragðefna sem settar eru fram í 
þessari reglugerð. 

14) Gæðaviðmiðanirnar er hægt að laga að framförum á sviði 
vísinda- og tækniþekkingar. 

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferli 
og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gæðaviðmiðanir fyrir fullgiltar greiningaraðferðir við sýna-
töku, sanngreiningu og lýsingu á eiginleikum hráefna til reyk-
bragðefna, sem um getur í 4. lið II. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 2065/2003, skulu vera eins og fram kemur í viðaukanum 
við þessa reglugerð.  

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel, 21. apríl 2006. 

 
 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) http://www.irmm.jrc.be/html/activities/intense_sweeteners_and_ 

smoke_flavourings/liquid_smoke_components.xls Faix, O., et al., Holz als 
Roh- & Werkstoff, 1991. 49: bls. 213-219. Faix, O., et al., Holz als Roh- & 
Werkstoff, 1991. 49: bls. 299-304. Faix, O., D. Meier, and I. Fortmann, 
Holz als Roh- & Werkstoff, 1990. 48: bls. 281-285. Faix, O., D. Meier, and 
I. Fortmann, Holz als Roh- & Werkstoff, 1990. 48: bls. 351-354. 

(2) Stjtíð. EB L 221, 17.8.2002, bls. 8. Ákvörðun eins og henni var síðast breytt 
með ákvörðun 2004/25/EB (Stjtíð. ESB L 6, 10.1.2004, bls. 38). 
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VIÐAUKI 
 

Gæðaviðmiðanir fyrir fullgiltar greiningaraðferðir við töku sýna og sanngreiningu og lýsingu á eiginleikum 
hráefna til reykbragðefna 

 
1. Sýnataka 
 
Grunnkrafan er að afla dæmigerðs og einsleits rannsóknarsýnis. 
 
Greinandinn skal tryggja að sýni mengist ekki við undirbúning sýnatökunnar. Skola verður ílát fyrir notkun með mjög 
hreinu asetoni eða hexani (með efnagreiningarhreinleika, HLPC-gæðum eða samsvarandi hreinleika) til að draga úr 
mengunarhættu. Hvar sem því verður við komið skulu tæki, sem komast í snertingu við sýni, vera úr hvarftregu efni á 
borð við gler eða slípað, ryðfrítt stál. Ekki skal nota plast, s.s. pólýprópýlen, þar eð þessi efni geta sogið í sig 
greiniefnið. 
 
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. 
 
2. Sanngreining og lýsing á eiginleikum 
 
2.1. Skilgreiningar 
 
Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 
 
Massi án leysis: Massi efnisins eftir að leysir, sem að öllu jöfnu er vatn, hefur verið fjarlægður. 
 
Rokgjarn hluti: Sá hluti massa án leysis sem er rokgjarn og hægt er að greina með gasgreiningu. 
 
Sanngreining 
frumframleiðsluvöru: Niðurstöður lýsandi greiningar sem notuð er til að sanngreina efni í frumframleiðsluvörunni.  
 
Lýsing á eiginleikum 
frumframleiðsluvöru: Sanngreining á helstu eðlisefnafræðilegu þáttum og mæling og sanngreining efnisþátta. 
 
LOQ: Magngreiningarmörk 
 
LOD: Greiningarmörk 
 
Si: Staðalfrávik einnar rannsóknarstofu, reiknað út frá niðurstöðum sem eru fengnar við endurtekningarnákvæm 

skilyrði eins og skilgreint er í ISO-staðli 5725-1 (1) (=staðalfrávik fyrir endurtekningarnákvæmni metið í 
einni rannsóknarstofu samkvæmt samhæfðum viðmiðunarreglum um fullgildingu greiningaraðferða á einni 
rannsóknarstofu (2)). 

 
Sr: Meðalstaðalfrávik innan rannsóknarstofu, reiknað út frá niðurstöðum sem eru fengnar við 

endurtekningarnákvæm skilyrði, eins og skilgreint er í ISO-staðli 5725-1 (1) í samstarfsprófun a.m.k. átta 
rannsóknarstofa, sem gerð er í samræmi við Aðferðarlýsingu við hönnun, framkvæmd og túlkun 
aðferðarannsókna (3). 

 
SR: Staðalfrávik mismunandi rannsóknarstofa, reiknað út frá niðurstöðum sem eru fengnar við 

samanburðarnákvæm skilyrði, eins og skilgreint er í ISO-staðli 5725-1 (1) og í samræmi við Aðferðarlýsingu 
við hönnun, framkvæmd og túlkun aðferðarannsókna (3). 

 
RSDi: Staðalfrávik fyrir hlutfallslega endurtekningarnákvæmni einnar rannsóknarstofu (Si gefið upp sem 

hundraðshluti af mældu gildi), 
 
RSDr: Staðalfrávik fyrir hlutfallslega meðalendurtekningarnákvæmni (Sr gefið upp sem hundraðshluti af mældu 

gildi), 
 
RSDR: Staðalfrávik fyrir hlutfallslega samanburðarnákvæmni (SR gefið upp sem hundraðshluti af mældu gildi).  
 

 
 
 

 
 

 
(1) ISO 5725-1: Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions. Genf, 

1994. 
(2) Thompson, M., S.L.R. Ellison, and R. Wood, Harmonized Guidelines for Single-Laboratory Validation of Methods of Analysis. Pure and 

Applied Chemistry, 2002. 74(5): bls. 835-855. 
(3) Horwitz, W., Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies. Pure and Applied Chemistry, 1995. 

67(2): bls. 331-343. 
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2.2. Kröfur 
 
Með fyrirvara um 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004 skal sú fullgilta aðferð við sanngreiningu og lýsingu á eiginleikum, 
sem rannsóknarstofan velur, vera í samræmi við gæðaviðmiðanirnar sem tilgreindar eru í töflu 1 og 2. 
 

Tafla 1 
 

Gæðaviðmiðanir fyrir aðferðir við sanngreiningu og mælingu efnisþátta í massa án leysis og rokgjörnum hluta 
frumframleiðsluvara  

 

Kennistærð Gildi/athugasemd 

Massi án leysis A.m.k. 50% miðað við massa skulu sanngreind og mæld 

Rokgjarn hluti A.m.k. 80% miðað við massa skulu sanngreind og mæld 

 
 
 

Tafla 2 
 

Lágmarksgæðaviðmiðanir aðferða við greiningu fjölhringa, arómatískra vetniskolefna  
 

Greiniefni fjölhringa, 
arómatískra vetniskolefna RSDi (*) RSDr (*) RSDR (*) LOD (***) LOQ (***) Greiningarsvið 

(***) 
Endur-

heimt (*) 

 % % % µg/kg µg/kg µg/kg % 

bensó[a]pýren 20 20 40 1,5 5,0 5,0-15 75-110 

bensó[a]antrasen 20 20 40 3,0 10 10-30 75-110 

sýklópenta[cd]pýren (**) 
díbensó[a,e]pýren (**) 
díbensó[a,i]pýren (**) 
díbensó[a,h]pýren (**) 

35 35 70 5,0 15 15-45 50-110 

Krýsen 
5-metýlkrýsen 
bensó[b]flúoranten 
bensó[j]flúoranten 
bensó[k]flúoranten 
indenó[123-cd]pýren 
díbensó[a,h]antrasen 
bensó[ghi]perýlen 
díbensó[a,l]pýren 

25 25 50 5,0 15 10-30 60-110 

(*)  Yfir allt greiningarsviðið. 
(**) Gildi RSDi, RSDr og RSDR eru tiltölulega há vegna lítils stöðugleika greiniefna í frumreykþétti. 
(***) Leiðrétt fyrir endurheimt. 

 
 
 
 


