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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/44/EF

av 13. april 2004

om endring av direktiv 2002/69/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av 
dioksiner og bestemmelse av dioksinlignende PCB i næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsdirektiv 2002/69/EF av 26. juli 2002 
om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til 
offentlig kontroll av dioksiner og bestemmelse av diok-
sinlignende PCB i næringsmidler(2) ble det fastsatt sær-
lige bestemmelser om prøvetakings- og analysemetoder 
som skal anvendes ved offentlig kontroll.

2) Når det gjelder prøvetaking av svært stor fisk, er det 
nødvendig å fastsette nærmere bestemmelser om prøve-
takingen for å sikre en harmonisert framgangsmåte i hele 
Fellesskapet.

3) Det er svært viktig at analyseresultatene rapporteres og 
tolkes på en ensartet måte for å sikre en harmonisert 
håndheving i hele Den europeiske union.

4) Direktiv 2002/69/EF bør derfor endres.

5) 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 2002/69/EF endres i samsvar med  
vedlegg I til dette direktiv.

Vedlegg II til direktiv 2002/69/EF endres i samsvar med  
vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest tolv 
måneder etter at det er trådt i kraft. De skal umiddelbart over-
sende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene sammen 
med en sammenligningstabell mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv.

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.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2007/EØS/31/12

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 20.4.2004, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 6.

(1) EFT L 372 av 31.12.1985, s. 50. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 209 av 6.8.2002, s. 5.
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VEDLEGG I

I vedlegg I til direktiv 2002/69/EF gjøres følgende endringer:

1. I nr. 4 «Prøvetakingsplaner» skal nytt nr. 4.1 «Særlige bestemmelser om prøvetaking av partier som inneholder hel 
fisk» innsettes etter tabell 2:

«4.1. Særlige bestemmelser om prøvetaking av partier som inneholder hel fisk

 Antall enkeltprøver som skal tas fra partiet, er definert i tabell 1. Samleprøven som består av alle enkelt-
prøvene, skal veie minst 1 kg (se nr. 3.5).

– Dersom det partiet det skal tas prøver av, inneholder små fisk (hver enkelt fisk veier under 1 kg), 
skal hele fisken utgjøre en enkeltprøve som deretter skal inngå i samleprøven. Dersom dette fører til 
at samleprøven veier over 3 kg, kan enkeltprøvene bestå av midtstykket, som hver for seg skal veie 
minst 100 gram, av fisken som utgjør samleprøven. Hele den delen som grenseverdien gjelder for, 
skal brukes til homogenisering av prøven.

– Dersom det partiet det skal tas prøver av, inneholder større fisk (hver enkelt fisk veier over 1 kg), skal 
enkeltprøven bestå av midtstykket av fisken. Hver enkeltprøve skal veie minst 100 gram. Dersom 
det partiet som det skal tas prøver av, består av svært stor fisk (for eksempel over 6 kg), og det vil 
innebære et betydelig økonomisk tap å ta en del av midtstykket, kan det anses som tilstrekkelig å ta 
tre enkeltprøver på minst 350 gram hver, uavhengig av størrelsen på partiet.»

2. Nr. 5 «Partiets eller delpartiets samsvar med spesifikasjonen» skal lyde:

«5. Partiets eller delpartiets samsvar med spesifikasjonen

 Partiet godkjennes dersom resultatet av en enkelt analyse ikke overstiger den grenseverdien som er fastsatt i 
forordning (EF) nr. 466/2001, samtidig som det tas hensyn til måleusikkerheten.

 Partiet anses for å overskride grenseverdien som er fastsatt i forordning (EF) nr. 466/2001, dersom det 
er hevet over all rimelig tvil at resultatet av analysen bekreftet ved en dobbel analyse og beregnet som  
middelverdien av minst to separate bestemmelser, overskrider grenseverdien, samtidig som det tas hensyn 
til måleusikkerheten.

 Det kan tas hensyn til måleusikkerheten på én av følgende måter:

– ved å beregne den utvidede usikkerheten, idet det brukes en dekningsfaktor på 2, noe som gir et konfi-
densnivå på ca. 95 %,

– ved å fastslå en bestemmelsesgrense (CCα) i henhold til bestemmelsene i kommisjonsvedtak 2002/657/
EF av 12. august 2002 om gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF når det gjelder analysemetoder og 
fortolkning av resultater(*) (nr. 3.1.2.5 i vedlegget – for stoffer som det er fastsatt et tillatt nivå for).

 Disse fortolkningsreglene skal gjelde for analyseresultater fra prøver som er uttatt for offentlig  
kontroll. Når det gjelder analyse for klageadgangs- eller referanseformål, anvendes nasjonale regler.  
______________________

(*) EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8. Vedtaket sist endret ved kommisjonsvedtak 2004/25/EF (EUT L 6 av 
10.1.2004, s. 38).»

–––––––

VEDLEGG II

I vedlegg II til direktiv 2002/69/EF gjøres følgende endringer:

Følgende ledd innsettes på slutten av nr. 2 «Bakgrunn»:

«For dette direktivs formål er den aksepterte særlige grensen for mengdebestemmelse for en enkelt forbindelse, 
konsentrasjonen av en analytt i et prøveekstrakt som gir en instrumentrespons for to forskjellige ioner, som skal 
kontrolleres med et signal/støy-forhold på 3:1 for det minst følsomme signalet, og som oppfyller de grunnleggende 
kravene som for eksempel retensjonstid, isotopforhold i henhold til bestemmelsesmetoden som beskrevet i EPAs 
metode 1613, revisjon B.»


