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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. 2065/2003 av 10. november 2003 om røykaromaer som 
brukes eller er beregnet på bruk i eller på næringsmidler(1), 
særlig artikkel 17 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 2065/2003 er det fastsatt 
bestemmelser for opprettelse av en liste over råvarer som 
er godkjent for bruk uten videre behandling i eller på 
næringsmidler, og for produksjon av røykaromaer til bruk 
i eller på næringsmidler innenfor Fellesskapet. Denne 
listen skal blant annet inneholde en klar beskrivelse og 
karakterisering av hver råvare.

2) Detaljerte opplysninger om den kvalitative og kvantitative 
kjemiske sammensetningen av råvarene er nødvendige 
for den vitenskapelige vurderingen. De delene som ikke 
har blitt identifisert, dvs. mengden stoffer med ukjent 
kjemisk struktur, bør være så små som mulig.

3) Det må derfor fastsettes minste ytelseskriterier, her kalt 
kvalitetskriterier, som analysemetoden skal oppfylle for 
å sikre at laboratorier bruker metoder med nødvendig 
ytelsesnivå.

4) Generelt gir røykte næringsmidler grunn til helsemessig 
bekymring, særlig med hensyn til mulig forekomst av 
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

5) Den som har til hensikt å markedsføre råvarer bør oversende 
alle nødvendige opplysninger for sikkerhetsvurdering. 
Disse opplysningene bør omfatte et forslag til en validert 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 22.4.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 13.

(1) EUT L 309 av 26.11.2003, s. 1.

metode for prøvetaking, identifisering og karakterisering 
av råvaren.

6) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 
av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- 
og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 
om dyrs helse og velferd overholdes(2) er det fastsatt 
generelle krav til prøvetakings- og analysemetoder.

7) Vitenskapskomitéen for næringsmidler har i en uttalelse 
av 4. desember 2002(3) om hvilken risiko PAH i 
næringsmidler utgjør for menneskers helse, pekt ut 15 
PAH som mulig genotoksiske og kreftframkallende 
for mennesker. Denne gruppen av stoffer er prioritert i 
risikovurderingen av langtidsskadevirkningene på helsen 
etter inntak av PAH gjennom kosten. Forekomsten av 
PAH i råvarer bør derfor analyseres.

8) Institutt for referansematerialer og -målinger (IRMM) 
ved Kommisjonens generaldirektorat, Det felles 
forskningssenter, har gjennomført metodeprøvinger 
for å analysere den kjemiske sammensetningen av 
råvarer og mengdebestemme konsentrasjonen av de 
15 polysykliske aromatiske hydrokarbonene i disse. 
Resultatene fra disse prøvingene er delvis offentliggjort i 
rapporten om metodeprøving for validering av to metoder 
for mengdebestemmelse av polysykliske aromatiske 
hydrokarboner i primære røykkondensater(4).

9) Standardavvik for repeterbarhet som definert i ISO-
standard 5725-1(5), kreves for å beskrive metodens 
presisjon. Det bør beregnes ved bruk av data fra en 
validering foretatt ved ett enkelt laboratorium med 
resultatet Si som beskrevet i harmoniserte retningslinjer 
for validering av analysemetoder ved ett enkelt 
laboratorium(6), eller fra en metodeprøving med resultatet 
Sr og SR som beskrevet i protokollen for utforming, 
utføring og tolking av metodeprøvinger(7).

(2) EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
(3) SCF/CS/CNTM/PAH/29 endelig versjon av 4. desember 2002.
(4) EU-rapport LA-NA-21679-EN-C, ISBN 92-894-9629-0.
(5) ISO5725-1: Nøyaktighet (riktighet og presisjon) i målemetoder og 

-resultater — Del 1: Allmenne prinsipper og  definisjoner.  Genève, 1994.
(6) Thompson, M., S.L.R. Ellison og R. Wood, Harmonized Guidelines for 

Single-Laboratory Validation of  Methods of Analysis. Pure and Applied 
Chemistry, 2002. 74(5): s. 835-855.

(7) Horwitz, W., Protocol for the design, conduct and interpretation of method-
performance studies. Pure and  Applied Chemistry, 1995. 67(2): s. 331-
343.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 627/2006

av 21. april 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn til 
kvalitetskriterier for validerte analysemetoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av 

råvarer brukt til røyking(*)
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10) Det er ikke mulig å oppnå en fullstendig validering 
av metodene for analyse av sammensetningen av 
råvarer, med flest mulig forbindelser identifisert. Det 
høye antallet analytter medfører en stor arbeidsmengde 
som ikke vil være praktisk gjennomførbar. Dersom 
det imidlertid brukes massespektrometri for påvisning 
av forbindelser, kan de resulterende massespektrene 
sammenlignes med data som er offentliggjort(1) eller 
med massespektrometriske databaser, slik at en foreløpig 
identifisering av forbindelsene kan oppnås.

11) På bakgrunn av resultatene fra valideringsundersøkelsen 
av PAH foretatt ved flere laboratorier og i henhold til 
kommisjonsvedtak 2002/657/EF(2), har det blitt foreslått 
minste kvalitetskriterier for alle egnede analysemetoder 
for bestemmelse av PAH i alle råvarer.

12) I henhold til anbefalingen som gis av ISO, IUPAC 
og AOAC International i harmoniserte retningslinjer 
for bruk av gjenfinning i analytiske målinger, bør 
analyseresultatene korrigeres for gjenfinning.

13) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
har gitt vitenskapelig og teknisk bistand til utarbeiding av

(1) http://www.irmm.jrc.be/html/activities/intense_sweeteners_and_
smoke_flavourings/liquid_smoke_components.xls
Faix, O., et al., Holz als Roh- & Werkstoff, 1991. 49: s. 213-219.
Faix, O., et al., Holz als Roh- & Werkstoff, 1991. 49: s. 299-304.
Faix, O., D. Meier og I. Fortmann, Holz als Roh- & Werkstoff, 1990. 48: 
s. 281-285.
Faix, O., D. Meier og I. Fortmann, Holz als Roh- & Werkstoff, 1990. 48: 
s. 351-354.

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

 kvalitetskriterier for validerte metoder for identifisering og 
karakterisering av råvarer brukt til røyking fastsatt i 
denne forordning.

14) Kvalitetskriteriene kan tilpasses for å ta hensyn til den 
vitenskapelige og teknologiske utviklingen.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Kvalitetskriteriene for validerte analysemetoder for prøvetaking, 
identifisering og karakterisering av råvarer brukt til røyking, 
som nevnt i nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2065/2003, 
er fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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, 21. april 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

———————
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VEDLEGG

Kvalitetskriterier for validerte analysemetoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av råvarer 
brukt til røyking

1. Prøvetaking

Det grunnleggende kravet er å oppnå en representativ og ensartet laboratorieprøve.

Analytikeren må sikre at prøvene ikke forurenses under tillagingen. Beholdere må skylles med aceton eller heksan med 
høy renhet (p.A., HPLC-kvalitet eller tilsvarende) for å redusere risikoen for forurensing. Utstyr som kommer i kontakt 
med prøven skal, om mulig, være laget av inert materiale, f.eks. glass eller polert rustfritt stål. Plast som polypropylen 
må unngås da analytten kan adsorberes av disse materialene.

Alt prøvemateriale som laboratoriet mottar, skal brukes til tillaging av prøver. Bare svært godt homogeniserte prøver 
gir reproduserbare resultater.

Det finnes mange tilfredsstillende framgangsmåter som kan brukes ved tillaging av prøver.

2. Identifisering og karakterisering

2.1.  Definisjoner

I dette vedlegg menes med:

Løsemiddelfri 
masse:

materialets masse etter fjerning av løsemiddelet, som normalt er vann.

Flyktig fraksjon: den delen av den løsemiddelfrie massen som er flyktig og som kan analyseres ved 
gasskromatografi.

Identifisering av en 
råvare:

resultatene fra en beskrivende analyse som identifiserer stoffer som forekommer i 
råvaren.

Karakterisering av 
en råvare:

identifisering av de viktigste fysisk-kjemiske fraksjonene og mengdebestemmelse og 
identifisering av de kjemiske bestanddelene.

LOQ: kvantifiseringsgrense.

LOD : påvisningsgrense.

Si : standardavvik for ett enkelt laboratorium, beregnet ut fra resultater oppnådd under repeterbarhetsvilkår 
som definert i ISO-standard 5725-1(1) (= standardavvik for repeterbarhet, beregnet av ett enkelt 
laboratorium i samsvar med harmoniserte retningslinjer for validering av analysemetoder ved ett enkelt 
laboratorium(2)).

Sr : gjennomsnittlig standardavvik internt på laboratorier, beregnet ut fra resultater oppnådd under 
repeterbarhetsvilkår som definert i ISO-standard 5725-1(1) i en metodeprøving med minst åtte laboratorier 
gjennomført i samsvar med protokollen for utforming, utføring og tolking av metodeprøvinger(3).

SR standardavvik mellom laboratorier, beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbarhetsvilkår 
som definert i ISO-standard 5725-1(4) og i samsvar med protokollen for utforming, utføring og tolking 
av metodeprøvinger(¹).

RSDi : relativt standardavvik for repeterbarhet for ett enkelt laboratorium (Si uttrykt i prosent av den målte 
verdien).

RSDr : relativt gjennomsnittlig standardavvik for repeterbarhet (Sr uttrykt i prosent av den målte verdien).

RSDR : relativt standardavvik for reproduserbarhet (SR uttrykt i prosent av den målte verdien).

(1) ISO 5725-1: Nøyaktighet (riktighet og presisjon) i målemetoder og -resultater — Del 1: Allmenne prinsipper og definisjoner. 
Genève, 1994.

(2) Thompson, M., S.L.R. Ellison og R. Wood, Harmonized Guidelines for Single-Laboratory Validation of Methods of Analysis. Pure 
and Applied Chemistry, 2002. 74(5): s. 835-855.

(3) Horwitz, W., Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies. Pure and Applied Chemistry, 1995. 
67(2): s. 331-343.
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2.2. Krav

Uten at det berører artikkel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004, skal den validerte metoden for identifisering og 
karakterisering som laboratoriet velger, være i samsvar med kvalitetskriteriene i tabell 1 og 2.

Tabell 1

Kvalitetskriterier for metoder for identifisering og mengdebestemmelse av kjemiske bestanddeler i den 
løsemiddelfrie massen og i den flyktige fraksjonen i råvarer

Parameter Verdi/merknad

Løsemiddelfri masse Minst 50 masseprosent skal identifiseres og mengdebestemmes

Flyktig fraksjon Minst 80 masseprosent skal identifiseres og mengdebestemmes

Tabell 2

Minste kvalitetskriterier for analysemetoder for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Analytt(er) PAH RSDi(*) RSDr(*) RSDR(*) LOD(***) LOQ(***)
Konsen-
trasjons-

område(***)
Gjenfinning

% % % μg/kg μg/kg μg/kg %

benzo[a]pyren 20 20 40 1,5 5,0 5,0-15 75-110

benzo[a]antracen 20 20 40 3,0 10 10-30 75-110

syklopenta[cd]pyren(**)

dibenzo[a,e]pyren(**)

dibenzo[a,i]pyren(**)

dibenzo[a,h]pyren(**)

35 35 70 5,0 15 15-45 50-110

krysen

5-metylkrysen

benzo[b]fluoranten

benzo[j]fluoranten

benzo[k]fluoranten

indeno[123-cd]pyren

dibenzo[a,h]antracen

benzo[ghi]perylen

dibenzo[a,l]pyren

25 25 50 5,0 15 10-30 60-110

(*) Over hele konsentrasjonsområdet.
(**) Verdiene RSDi, RSDr and RSDR er relativt høye grunnet analyttenes lave stabilitet i primære røykkondensater.
(***) Korrigert for gjenfinning.


