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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/27/EF

av 13. mars 2002

om endring av direktiv 98/53/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll  
av innholdet av visse forurensende stoffer i næringsmidler(*)

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) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 av 
8. mars 2001 om fastsettelse av grenseverdier for visse 
forurensende stoffer i næringsmidler(2), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 472/2002(3), ble det fastsatt 
grenseverdier for aflatoksiner i krydder.

2) Prøvetaking spiller en svært viktig rolle når det gjelder 
å bestemme det nøyaktige innholdet av aflatoksiner, 
som vanligvis er svært ujevnt fordelt i et parti. 
Kommisjonsdirektiv 98/53/EF av 16. juli 1998 om 
fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til 
offentlig kontroll av innholdet av visse forurensende 
stoffer i næringsmidler(4) bør derfor endres for å omfatte 
krydder.

3) Det er hensiktsmessig å rette enkelte mindre feil i 
direktiv 98/53/EF.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/53/EF skal endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal senest innen 28. februar 2003 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2004/EØS/29/16

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 75 av 16.3.2002, s. 44, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2002 av 6. desember 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9 av 13.2.2003, s. 13.

(1) EFT L 372 av 31.12.1985, s. 50.
(2) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1.
(3) Se side 18 i denne EFT.
(4) EFT L 201 av 17.7.1998, s. 93.
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VEDLEGG

A. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

 1. Nr. 4.2 skal lyde:

  «4.2. Enkeltprøvens vekt

   Enkeltprøven skal veie ca. 300 gram, med mindre annet er oppgitt i nr. 5 i dette vedlegg 
og med unntak av krydder, hvis enkeltprøve kan veie ca. 100 gram. For partier i 
forbrukerpakning avhenger enkeltprøvens vekt av forpakningens vekt.»

 2. I nr. 5.1 gjøres følgende endringer:

  Ordet «krydder» tilføyes i overskriften etter ordene «tørket frukt».

 3. I tabell 2 i nr. 5.1. gjøres følgende endringer:

  Produktet «krydder» tilføyes i tabell 2 på følgende måte:

Produkt Partiets vekt (i tonn) Vekt eller antall 
delpartier

Antall enkeltprøver Samleprøvens vekt 
(kg)

«Krydder ≥ 15 
< 15

25 tonn 
—

100 
10-100(*)

10 
1-10»

 4. I nr. 5.2 gjøres følgende endringer:

  Ordet «krydder» tilføyes på en ny linje etter «korn (partier ≥ 50 tonn)».

 5. I nr. 5.2.1 fjerde strekpunkt tilføyes følgende:

  «Dersom samleprøven for krydder veier mindre enn 10 kg, er det ikke nødvendig å dele den opp 
i delprøver.»

 6. I nr. 5.2.2 gjøres følgende endringer:

  I setningen «For jordnøtter, nøtter og tørket frukt som skal gjennomgå sortering eller annen 
form for fysisk behandling» tilføyes ordene «og krydder» etter «eller annen form for fysisk 
behandling».

 7. I nr. 5.5.2.2 gjøres følgende rettelse:

  «i nr. 5.2» erstattes med «i tabell 2 i nr. 5.1».

 8. Nytt nr. 6 skal lyde:

  «6. Prøvetaking i detaljistleddet

   Prøvetaking av næringsmidler i detaljistleddet bør om mulig foretas i samsvar med 
ovennevnte bestemmelser om prøvetaking. Dersom det ikke er mulig, kan andre effektive 
metoder for prøvetaking i detaljistleddet brukes dersom prøvene som tas, er tilstrekkelig 
representative for det aktuelle partiet.»

B. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

 1. I nr. 4.3. gjøres følgende rettelse:

  I tabellen endres «µg/L» i kolonnen for konsentrasjonsområde alle steder til «µg/kg», og 
konsentrasjonsområdet «0,01-0,5 µg/L» under «Gjenfinning — aflatoksin M1» erstattes med 
«0,01-0,05 µg/kg».


