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KOMMISJONSVEDTAK

av 4. desember 2001

om endring av direktiv 2001/22/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig 
kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler(*)

[meddelt under nummer K(2001) 3913]

(2001/873/EF)

2003/EØS/23/61

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 85/591/EØF av 20. 
desember 1985 om innføring på fellesskapsplan av metoder 
for prøvetaking og analyse med hensyn til kontroll av 
næringsmidler beregnet på konsum(1), særlig artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsdirektiv 2001/22/EF av 8. mars 2001 
om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder 
for offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, 
kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler(2), er det fastsatt 
og harmonisert tekniske tiltak for de prøvetaking- og 
analysemetodene som skal brukes i forbindelse med 
kontroll av de berørte forurensende stoffene. 

2) Den teksten som ble offentliggjort i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende inneholder en feil med hensyn til 
datoen for når medlemsstatene skal sette i kraft de lover 
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
ovennevnte direktiv.

3) Direktiv 2001/22/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2001/22/EF endres «5. april 2003» 
til «5. april 2002».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 325 av 8.12.2001, s. 34, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 20.

(1)    EFT L 372 av 31.12.1985, s. 50. 
(2)    EFT L 77 av 16.3.2001, s. 14. 


