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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særlig artikkel 7 nr. 4 første ledd og artikkel 21 
tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsettes regler for 
omsetning og bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer. 
I henhold til forordningen skal alle som søker om 
godkjenning for et tilsetningsstoff i fôrvarer eller for en 
ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer, inngi en søknad 
til Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning 
(«søknaden»)

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 skal 
Fellesskapets referanselaboratorium  utføre visse 
plikter og oppgaver som er fastsatt i vedlegg II til 
nevnte forordning. I forordningen fastsettes det også 
at Fellesskapets referanselaboratorium bør være 
Kommisjonens felles forskningssenter, og at det kan 
bistås av en gruppe av nasjonale referanselaboratorier for 
å utføre de plikter og oppgaver som er fastsatt i nevnte 
vedlegg.

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003 er det 
nødvendig å vedta nærmere regler for gjennomføringen 
av vedlegg II til nevnte forordning, herunder praktiske 
rammer for pliktene og oppgavene til Fellesskapets 
referanselaboratorium, samt å endre nevnte vedlegg.

4) Dessuten bør prøvene som i henhold til forordning 
(EF) nr. 1831/2003 skal følge med søknaden, oppfylle 
bestemte krav med henblikk på pliktene og oppgavene til 
Fellesskapets referanselaboratorium.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2005 av 30. september 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 
22.12.2005, s. 1.

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.

5) Det må fastsettes en nøyaktig frist for levering av 
vurderingsrapporten fra Fellesskapets referanse-
laboratorium til Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «myndigheten»), 
for å sikre at framgangsmåtene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 1831/2003 overholdes.

6) Fellesskapets referanselaboratorium bør kunne avkreve 
søkerne et gebyr til dekning av kostnadene knyttet 
til pliktene og oppgavene til Fellesskapets referanse-
laboratorium og gruppen av nasjonale referanse-
laboratorier.

7) Nasjonale referanselaboratorier bør bare kunne inngå 
i gruppen av laboratorier som bistår Fellesskapets 
referanselaboratorium dersom de oppfyller bestemte 
krav, slik at de på korrekt måte kan utføre pliktene og 
oppgavene fastsatt i forordning (EF) nr. 1831/2003. 
Medlemsstatene bør kunne anmode Kommisjonen om å 
utpeke slike laboratorier.

8) For å sikre at gruppen fungerer effektivt må det utpekes et 
rapporterende laboratorium som skal foreta en foreløpig 
vurdering av analysemetoden(e) i hver enkelt søknad, 
og tydelig fastslås hvilke plikter og oppgaver som skal 
utføres av de rapporterende laboratoriene og de andre 
laboratoriene som deltar i gruppen.

9) Det må fastsettes særskilte framgangsmåter for de tilfeller 
der søknaden inneholder utilstrekkelige opplysninger om 
prøvingen eller valideringen av analysemetoden(e).

10) Av stabilitets- og effektivitetshensyn, og for at gruppen 
skal kunne begynne sitt arbeid, må de nasjonale 
referanselaboratoriene som skal delta i gruppen, utpekes.

11) Forholdet mellom gruppens medlemmer bør være fastlagt 
i en avtale. Fellesskapets referanselaboratorium kan i 
denne sammenheng utarbeide retningslinjer for søkere og 
for laboratoriene som deltar i gruppen.

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 378/2005

av 4. mars 2005

om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 med hensyn til Fellesskapets referanselaboratoriums plikter og oppgaver i 

forbindelse med søknader om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

2008/EØS/35/05
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

I denne forordning fastsettes nærmere regler for gjennomføring 
av forordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til:

a) søknader om godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer 
eller for en ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer i 
henhold til artikkel 4 nr. 1 i nevnte forordning (heretter kalt 
«søknaden»), og

b) pliktene og oppgavene til Fellesskapets referanse-
laboratorium.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «referanseprøve» en representativ prøve, som nevnt i 
artikkel 7 nr. 3 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1831/2003, 
av det tilsetningsstoffet søknaden gjelder,

b) «analysemetode» framgangsmåten for bestemmelse av det 
aktive stoffet eller de aktive stoffene i tilsetningsstoffet i 
fôrvarer og eventuelle rester eller metabolitter av dette/
disse i næringsmidler, som nevnt i artikkel 7 nr. 3 bokstav c) 
i forordning (EF) nr. 1831/2003,

c) «vurdering av analysemetoden» en grundig vurdering av 
protokollen for analysemetoden som beskrevet i søknaden, 
herunder eventuelle litteratursøk, men ikke nødvendigvis 
forsøk,

d) «prøving av analysemetoden» anvendelse av analyse-
metoden i et laboratorium, og sammenligning av resultatene 
med dem som er beskrevet i søknaden,

e) «validering av analysemetoden» det å bevise at en 
analysemetode er egnet for det aktuelle formålet, ved hjelp 
av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier i samsvar 
med ISO 5725-1 til 6, eller med andre internasjonalt 
harmoniserte retningslinjer for validering av metoder ved 
hjelp av undersøkelser foretatt ved flere laboratorier,

f) «fôrvareprøvemateriale» en prøve av en fôrvare eller en 
premiks, med eller uten det tilsetningsstoffet søknaden 
gjelder, til bruk ved undersøkelser av analysemetoden 
for bestemmelse av tilsetningsstoffet i fôrvaren og/eller 
premiksen,

g) «næringsmiddelprøvemateriale» en prøve av et 
næringsmiddel fra et dyr som har vært fôret med fôrvarer 
med eller uten det tilsetningsstoffet søknaden gjelder, til 
bruk ved undersøkelser av analysemetoden for bestemmelse 
av tilsetningsstoffet i rester og/eller metabolitter.

Artikkel 3

Referanseprøver

1. Søkeren skal sende inn referanseprøver:

a) i en form som søkeren ønsker å bringe tilsetningsstoffet i 
omsetning i, eller

b) som enkelt kan omdannes til en form som søkeren ønsker 
å bringe tilsetningsstoffet i omsetning i.

2. Med de tre referanseprøvene skal det følge en skriftlig 
erklæring fra søkeren om at gebyret nevnt i artikkel 4 nr. 1 er 
betalt.

3. Søkeren skal på Fellesskapets referanselaboratoriums 
anmodning levere fôrvare- og/eller næringsmiddel-
prøvemateriale i forbindelse med prøvene.

Artikkel 4

Gebyrer

1. Fellesskapets referanselaboratorium skal avkreve søkeren 
et gebyr på 3 000 euro for hver søknad («gebyret»).

2. Fellesskapets referanselaboratorium skal bruke gebyrene 
til å dekke kostnadene knyttet til de plikter og oppgaver som 
er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1831/2003, særlig 
dem som er nevnt i nr. 2.1, 2.2 og 2.3 i nevnte vedlegg.

3. Størrelsen på gebyret nevnt i nr. 1 kan tilpasses én gang 
per år i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 22 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Ved tilpasningen skal 
det tas hensyn til de erfaringer som er gjort i forbindelse med 
anvendelsen av denne forordning, og særlig til muligheten for 
å fastsette ulike gebyrer for ulike typer søknader.
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Artikkel 5

Vurderingsrapporter fra Fellesskapets 
referanselaboratorium

1. Fellesskapets referanselaboratorium skal for hver 
søknad framlegge en fullstendig vurderingsrapport til Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 
«myndigheten») innen tre måneder etter den datoen de mottar 
en gyldig søknad i henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 1831/2003, og etter at gebyret er betalt. Dersom 
Fellesskapets referanselaboratorium anser at en søknad er 
svært komplisert, kan det forlenge denne fristen med én 
måned. Fellesskapets referanselaboratorium skal underrette 
Kommisjonen, myndigheten og søkeren om en slik forlengelse 
av fristen.

2. Vurderingsrapporten omhandlet i nr. 1 skal særlig 
inneholde:

a) en vurdering av om analysemetodene angitt i søknaden 
egner seg til bruk ved offentlig kontroll,

b) en angivelse av om det er nødvendig å prøve en 
analysemetode,

c) en angivelse av om det er nødvendig å validere en 
analysemetode ved hjelp av en undersøkelse foretatt ved 
flere laboratorier.

KAPITTEL II

NASJONALE REFERANSELABORATORIER

Artikkel 6

Nasjonale referanselaboratorier

1. Fellesskapets referanselaboratorium skal bistås av 
en gruppe av nasjonale referanselaboratorier (heretter kalt 
«gruppen») for de plikter og oppgaver som er fastsatt i nr. 2.2, 
2.4 og nr. 3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1831/2003.

2. I gruppen kan nasjonale referanselaboratorier som 
oppfyller kravene fastsatt i vedlegg I, delta. Laboratoriene 
oppført i vedlegg II utpekes herved til nasjonale referanse-
laboratorier som er med i gruppen.

3. Medlemmene av gruppen, herunder Fellesskapets 
referanselaboratorium, skal inngå en avtale der forholdet 
mellom dem er fastlagt, særlig i økonomiske spørsmål. Avtalen 
kan særlig inneholde en bestemmelse om at Fellesskapets 
referanselaboratorium skal fordele en del av gebyrinntektene 
på de øvrige medlemmene i gruppen. Innenfor rammen 
av denne avtalen kan Fellesskapets referanselaboratorium 
utarbeide retningslinjer til gruppens medlemmer i samsvar 
med artikkel 12.

4. Enhver medlemsstat kan anmode Kommisjonen om å 
utpeke ytterligere nasjonale referanselaboratorier som skal 

være med i gruppen. Dersom Kommisjonen anser at disse 
laboratoriene oppfyller kravene fastsatt i vedlegg I, skal 
den endre listen i vedlegg II etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Samme 
framgangsmåte får anvendelse dersom en medlemsstat ønsker 
å trekke et av sine nasjonale referanselaboratorier fra gruppen. 
Avtalen mellom gruppens medlemmer skal tilpasses for å 
gjenspeile eventuelle endringer i gruppen.

Artikkel 7

Rapporterende laboratorier

1. Fellesskapets referanselaboratorium skal for hver søknad 
oppnevne et laboratorium som skal fungere som rapporterende 
laboratorium. Fellesskapets referanselaboratorium kan 
imidlertid også fungere som rapporterende laboratorium for 
søknader.

2. Når Fellesskapets referanselaboratorium utnevner et 
rapporterende laboratorium, skal det ta hensyn til laboratoriets 
sakkunnskap, erfaring og arbeidsmengde.

3. Laboratoriene skal sende kommentarer til det 
rapporterende laboratoriet innen 20 dager etter den datoen de 
mottar den foreløpige vurderingsrapporten nevnt i artikkel 8 
bokstav a).

Artikkel 8

De rapporterende laboratorienes plikter og oppgaver

De rapporterende laboratoriene skal ha ansvaret for å:

a) utarbeide en foreløpig vurderingsrapport om opplysningene 
som er framlagt i hver søknad, og sende den til de andre 
laboratoriene for kommentarer,

b) sammenstille de andre laboratorienes kommentarer og 
utarbeide en revidert vurderingsrapport,

c) oversende den reviderte vurderingsrapporten til 
Fellesskapets referanselaboratorium tidsnok til at det kan 
levere sin fullstendige vurderingsrapport til myndigheten 
innen utløpet av fristen nevnt i artikkel 5 nr. 1.

Artikkel 9

Pliktene og oppgavene til laboratoriene som deltar i 
gruppen

1. Laboratoriene som deltar i gruppen, skal bidra til 
den foreløpige vurderingsrapporten som utarbeides av det 
rapporterende laboratoriet ved å sende kommentarer til det 
rapporterende laboratoriet innen 20 dager etter at de mottar den 
foreløpige rapporten.
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2. Hvert laboratorium skal innen 30. januar hvert år 
oversende Fellesskapets referanselaboratorium et anslag over 
hvor mange søknader det anser seg i stand til å utføre 
oppgavene som rapporterende laboratorium for i løpet av det 
året. Fellesskapets referanselaboratorium skal hvert år stille 
en samlet oversikt av disse anslagene til rådighet for alle 
laboratoriene.

KAPITTEL III

PRØVING OG VALIDERING AV ANALYSEMETODER, 
RAPPORTERING OG RETNINGSLINJER

Artikkel 10

Prøving og validering av analysemetoder

1. Fellesskapets referanselaboratorium skal i sin vurderings-
rapport til myndigheten i samsvar med artikkel 5 nr. 2, angi og 
underrette søkeren og Kommisjonen om hvorvidt det anser at 
følgende er nødvendig:

a) prøving av analysemetoder,

b) validering av analysemetoder. Fellesskapets referanse-
laboratorium skal samtidig sende søkeren et dokument som 
beskriver arbeidet som skal utføres av gruppen, herunder 
en tidsplan og et overslag over det særskilte gebyret som 
søkeren skal betale. Søkeren skal innen 15 dager etter 
at dette dokumentet er mottatt, underrette Fellesskapets 
referanselaboratorium om hvorvidt han samtykker i 
innholdet.

2. Fellesskapets referanselaboratorium skal supplere 
rapporten til myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 1 med en 
tilføyelse om resultatet av anvendelsen av framgangsmåten 
fastsatt i nr. 1 innen 30 dager fra Fellesskapets referanse-
laboratorium fikk tilgang til resultatene av prøvingen og 
valideringen.

Artikkel 11

Rapportering

Fellesskapets referanselaboratorium skal ha ansvaret for å 
utarbeide en årsrapport om den virksomhet som er utført som 

ledd i gjennomføringen av denne forordning, og framlegge den 
for Kommisjonen. Gruppen skal bidra til denne årsrapporten. 
Fellesskapets referanselaboratorium kan også avholde et 
årlig møte med gruppen i forbindelse med utarbeidingen av 
årsrapporten.

Artikkel 12

Retningslinjer

1. Fellesskapets referanselaboratorium kan utarbeide 
detaljerte retningslinjer for søkere om:

a) referanseprøver,

b) prøving av analysemetoder, herunder særlig kriterier for 
når slik prøving kan kreves,

c) validering av analysemetoder, herunder særlig kriterier for 
når slik validering kan kreves.

2. Fellesskapets referanselaboratorium skal fastsette 
detaljerte retningslinjer for laboratorier, herunder kriterier for 
oppnevning av rapporterende laboratorier.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 13

Endring av forordning (EF) nr. 1831/2003

Nr. 2 og 3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1831/2003 
erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordning.

Artikkel 14

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 4. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

Krav til laboratorier som deltar i gruppen, som nevnt i artikkel 8

Som minstekrav må laboratorier som deltar i gruppen:

a) være foreslått som nasjonalt referanselaboratorium av en medlemsstat med sikte på deltakelse i gruppen nevnt i 
vedlegg II til forordning (EF) nr. 1831/2003,

b) ha egnet og kvalifisert personale som har fått tilstrekkelig opplæring i analysemetodene som benyttes for de 
tilsetningsstoffer i fôrvarer de behandler,

c) ha det nødvendige utstyr for å utføre analysen av tilsetningsstoffer i fôrvarer, særlig stoffene de utfører oppgaver 
på i henhold til denne forordning,

d) ha en hensiktsmessig administrativ infrastruktur,

e) ha tilstrekkelig databehandlingskapasitet til å utarbeide tekniske rapporter og å sikre hurtig kommunikasjon med 
de andre laboratoriene som deltar i gruppen,

f) garantere at deres personale overholder taushetsplikten i forbindelse med spørsmål, resultater eller meddelelser 
knyttet til behandlingen av søknader om godkjenning inngitt i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003, særlig 
opplysningene nevnt i artikkel 18 i nevnte forordning,

g) ha tilstrekkelig kjennskap til internasjonale standarder og internasjonal praksis innenfor laboratoriearbeid,

h) være akkreditert eller under akkreditering i henhold til internasjonale standarder som f.eks. ISO 17025.

_________________
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VEDLEGG II

Fellesskapets referanselaboratorium og gruppen av nasjonale referanselaboratorier, 
som nevnt i artikkel 6 nr. 2

FELLESSKAPETS REFERANSELABORATORIUM

Europakommisjonens felles forskningssenter. Institutt for referansematerialer og -målinger, Geel, Belgia.

MEDLEMSSTATENES NASJONALE REFERANSELABORATORIER

Belgique/België

— Federaal Voedingslabo Tervuren (FAVV), Tervuren,

— Vlaamse Instelling voor Technogisch Onderzoek (VITO), Mol,

�eská republika

— Central Inst. Superv. Test. Agriculture, Úst�ední kontrolní a zkušební ústav zem�d�lský (ÚKZÚZ), Praha,

Danmark

— Plantedirektoratets Laboratorium, Lyngby,

Deutschland

— Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). 
Oberschleißheim,

— Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer. Speyer,

— Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft. Fachbereich 8

— Landwirtschaftliches Untersuchungswesen. Leipzig,

— Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen. Jena,

Eesti

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa,

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali analüüsi labor, Saku, Harjumaa,

España

Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.— 

Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Cabrils. — 

France

— Laboratoire de Rennes, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF), Rennes,

Ireland

— The State Laboratory, Dublin,

Italia

— Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma.

Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino. — 

��ϖ���

— Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia,

Latvija

— Valsts veterin�rmedic�nas diagnostikas centrs (VVMDC), R�ga,

Lietuvos

— Nacionalin� veterinarijos laboratorija, Vilnius,

— Klaip�dos apskrities VMVT laboratorija, Klaip�da,
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Luxembourg

— Laboratoire de contrôle et d’essais — ASTA, Ettelbrück,

Magyarország

— Országos Mez�gazdasági Min�sít� Intézet (OMMI) Központi Laboratórium, Budapest,

Nederland

— RIKILT- Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen,

— Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven,

Österreich

— Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien,

Polska

— Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

— Pa�stwowy Instytut Weterynaryjny, Pu�awy,

Portugal

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa. — 

Slovenija

— Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, Enota za patologijo prehrane in 
higieno okolja, Ljubljana,

— Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana,

Slovensko

— Skúšobné laboratórium – oddelenie analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po�nohospodársky, 
Bratislava.

Suomi/Finland

— Kasvintuotannon tarkastuskeskus/Kontrollcentralen för växtproduktion (KTTK). Vantaa/Vanda,

Sverige

Foderavdelningen, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Uppsala. — 

United Kingdom

— The Laboratory of the Government Chemist, Teddington.

EFTA-STATENES NASJONALE REFERANSELABORATORIER

Norge

— LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.

____________
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VEDLEGG III

Tekst som erstatter nr. 2 og 3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1831/2003

«2. I forbindelse med pliktene og oppgavene fastsatt i dette vedlegg kan Fellesskapets referanselaboratorium bistås 
av en gruppe av nasjonale referanselaboratorier.

 Fellesskapets referanselaboratorium skal ha ansvaret for:

2.1. å motta, oppbevare og vedlikeholde prøver av tilsetningsstoffer i fôrvarer som sendes inn av søkeren i samsvar 
med artikkel 7 nr. 3 bokstav f),

2.2. å vurdere metoden som brukes for å analysere tilsetningsstoffet og andre relevante metoder for å analysere 
dette stoffet, på grunnlag av opplysningene i søknaden om godkjenning av tilsetningsstoffet med hensyn til 
dets egnethet for offentlig kontroll i samsvar med kravene i gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 7 nr. 4 og 
5 og myndighetens retningslinjer nevnt i artikkel 7 nr. 6,

2.3. å framlegge en fullstendig vurderingsrapport for myndigheten om resultatene av de plikter og oppgaver som 
er nevnt i dette vedlegg,

2.4. prøving av analysemetoden(e), dersom dette er nødvendig.

3. Fellesskapets referanselaboratorium skal ha ansvaret for å samordne valideringen av analysemetoden(e) 
for tilsetningsstoffet, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 378/2005(*). Denne 
oppgaven kan omfatte tilberedning av næringsmiddel- eller fôrvareprøvematerialet.

4. Fellesskapets referanselaboratorium skal yte Kommisjonen vitenskapelig og teknisk bistand, særlig i tilfeller 
der medlemsstater bestrider resultatene av analyser i forbindelse med pliktene og oppgavene nevnt i dette 
vedlegg, uten at det berører dets oppgaver i henhold til artikkel 11 og 32 i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 882/2004(**).

5. På Kommisjonens anmodning kan Fellesskapets referanselaboratorium også ha ansvaret for å gjennomføre 
spesielle analytiske undersøkelser eller andre tilknyttede undersøkelser, i tråd med pliktene og oppgavene 
nevnt i nr. 2. Dette kan særlig gjelde eksisterende produkter som det er gitt underretning om i samsvar med 
artikkel 10 og som er oppført i registeret, for tidsrommet inntil en søknad om godkjenning i henhold til 
artikkel 10 nr. 2 er inngitt i samsvar med artikkel 10 nr. 2.

6. Fellesskapets referanselaboratorium skal ha ansvaret for den overordnede samordningen av gruppen av 
nasjonale referanselaboratorier. Fellesskapets referanselaboratorium skal sørge for at laboratoriene får tilgang 
til de relevante opplysninger om søknadene.

7. Uten at det berører oppgavene til Fellesskapets referanselaboratorier som fastsatt i artikkel 32 i forordning 
(EF) nr. 882/2004, kan Fellesskapets referanselaboratorium opprette og vedlikeholde en database over 
tilgjengelige analysemetoder for kontroll av tilsetningsstoffer i fôrvarer, og gi offentlige kontrollaboratorier i 
medlemsstatene og andre berørte parter tilgang til den.

_____________

(*) EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8.
(**) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettelse i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.»


