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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 
fastsettes prøvetakings- og analysemetoder til offentlig 
kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 
3-MCPD i næringsmidler(2).

2)  Det er nødvendig å innføre ajourførte standardopplysninger 
for forurensende stoffer i næringsmidler, særlig for å ta 
hensyn til måleusikkerheten ved analyser.

3)  Det er av stor betydning at analyseresultatene rapporteres 
og tolkes på en ensartet måte for å sikre ensartet 
håndheving i hele Den europeiske union.

4)  Direktiv 2001/22/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 2001/22/EF endres i samsvar med 
vedlegg I til dette direktiv. 

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

Vedlegg II til direktiv 2001/22/EF endres i samsvar med 
vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal innen 12 måneder etter 
ikrafttredelsen av dette direktiv sette i kraft de lover og 
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene 
i dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i 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 tekstene 
til de viktigste 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.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/4/EF

av 19. januar 2005

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

2008/EØS/27/36

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 21.1.2005, s. 50, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2005 av 8. juli 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  
nr. 60 av 24.11.2005, s. 15.
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VEDLEGG I

I vedlegg I til direktiv 2001/22/EF skal nr. 5 lyde:

«5. PARTIETS ELLER DELPARTIETS SAMSVAR MED SPESIFIKASJONENE

Kontrollaboratoriet skal foreta minst to uavhengige analyser av laboratorieprøver for håndhevingsformål, og 
beregne gjennomsnittet av resultatene.

Partiet godkjennes dersom gjennomsnittet ikke overstiger den relevante grenseverdien fastsatt i forordning 
(EF) nr. 466/2001, samtidig som det tas hensyn til den utvidede måleusikkerheten og korrigeringen for  
gjenfinning (1).

Partiet avvises dersom gjennomsnittet uten rimelig tvil overskrider den relevante grenseverdien, samtidig som det 
tas hensyn til den utvidede måleusikkerheten og korrigeringen for gjenfinning.

Disse fortolkningsreglene får anvendelse på analyseresultater fra prøver som tas ved offentlig kontroll. Ved analyse 
for klageadgangs- og referanseformål får de nasjonale regler anvendelse.»
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VEDLEGG II

I vedlegg II til direktiv 2001/22/EF gjøres følgende endringer:

1.  I nr. 3, «Analysemetode som laboratoriet skal bruke, og krav til laboratoriekontroll», skal nytt nr. 3.3.3. innsettes 
etter tabell 4:

«3.3.3.  Ytelseskriterier — Usikkerhetsmetode

 Det kan imidlertid også benyttes en metode basert på usikkerhet for å vurdere egnetheten til den 
analysemetoden som laboratoriet skal bruke. Laboratoriet kan benytte en metode som vil gi resultater 
innenfor en høyeste standard usikkerhet. Høyeste standard usikkerhet kan beregnes ved hjelp av følgende 

formel:

 der:

 Uf er høyeste standard usikkerhet

 LOD er metodens påvisningsgrense

 C er den relevante konsentrasjonen

	 α	er en numerisk faktor som brukes avhengig av verdien av C. Verdiene som skal brukes, er angitt i tabellen 
nedenfor:

C (μg/kg) α

≤ 50
51-500

501-1 000
1 001-10 000

≥ 10 000

0,2
0,18
0,15
0,12
0,1

 og U er utvidet usikkerhet med en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall på ca. 95 %.

 Dersom en analysemetode gir resultater med en måleusikkerhet som er mindre enn høyeste standard 
usikkerhet, er metoden like godt egnet som en metode som oppfyller ytelseskriteriene ovenfor.

2. Nr. 3.4 skal lyde:

«3.4. Vurdering av analysens nøyaktighet, gjenfinningsberegninger og rapportering av resultater

 Der det er mulig skal analysens nøyaktighet vurderes ved å inkludere egnet sertifisert referansemateriale i 
analysen.

 Analyseresultatet skal rapporteres korrigert eller ukorrigert for gjenfinning. Registreringsmåte og 
gjenfinningsprosent må oppgis.

 Den som utfører analysen skal ta hensyn til kommisjonens rapport om forholdet mellom analyseresultater, 
måleusikkerhet, gjenfinningsfaktorer og bestemmelsene i Fellesskapets næringsmiddelregelverk (1).

 Analyseresultatet skal rapporteres som x +/– U, der x er analyseresultatet og U er måleusikkerheten.

 HENVISNINGER

(1)  European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of 
uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation, 2004

 (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm).»


