
Ο∆ΗΓΙΑ 2002/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Ιουλίου 2002
για την καθιέρωση κοινοτικών µεθόδων δειγµατοληψίας για τον επίσηµο έλεγχο των υπολειµµάτων φυτο-
φαρµάκων µέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας

79/700/ΕΟΚ

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 76/895/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου
1976, περί του καθορισµού της µεγίστης περιεκτικότητας για τα
κατάλοιπα των φυτοφαρµάκων επί και εντός των οπωροκηπευ-
τικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/57/
ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6,

την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου
1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων
για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω στα σιτηρά (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/42/ΕΚ της
Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 8,

την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου
1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων
για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα στα τρόφιµα
ζωικής προέλευσης (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2002/42/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 8,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου
1990, που αφορά τον καθορισµό των ανώτατων περιεκτικοτήτων
για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων επάνω ή µέσα σε ορισµένα
προϊόντα φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκη-
πευτικών (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/
42/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι οδηγίες 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και
90/642/ΕΟΚ προβλέπουν ότι οι επίσηµοι έλεγχοι πρέπει να
διασφαλίζουν την τήρηση των ανώτατων ορίων υπολειµµά-
των φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω στα προϊόντα φυτικής και
ζωικής προέλευσης και ότι πρέπει να καθοριστούν κοινοτικές
µέθοδοι δειγµατοληψίας από την Επιτροπή.

(2) Με την οδηγία 79/700/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιου-
λίου 1979, περί καθορισµού κοινοτικών µεθόδων δειγµα-
τοληψίας για τον επίσηµο έλεγχο των καταλοίπων φυτο-
φαρµάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών (7),
θεσπίστηκαν µέθοδοι δειγµατοληψίας για τα υπολείµµατα
φυτοφαρµάκων στα οπωροκηπευτικά.

(3) Είναι σκόπιµο οι µέθοδοι αυτές να ενηµερωθούν ώστε να
συµβαδίζουν µε την τεχνική πρόοδο και να θεσπιστούν µέθο-
δοι δειγµατοληψίας για υπολείµµατα φυτοφαρµάκων σε
προϊόντα ζωικής προέλευσης, καθώς και σε άλλα προϊόντα
φυτικής προέλευσης.

(4) Στα πλαίσια της Επιτροπής του Codex Alimentarius (8)
αναπτύχθηκαν και έχουν συµφωνηθεί µέθοδοι δειγµατολη-
ψίας για τον προσδιορισµό υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µε
σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των ανώτατων ορίων υπο-
λειµµάτων (ΑΟΥ). Η Κοινότητα υποστήριξε και επικύρωσε
τις προταθείσες µεθόδους. Είναι σκόπιµο, οι υφιστάµενες
µέθοδοι δειγµατοληψίας να αντικατασταθούν από εκείνες
που αναπτύχθηκαν και συµφωνήθηκαν στα πλαίσια της Επι-
τροπής του Codex Alimentarius.

(5) Συνεπώς, η οδηγία 79/700/ΕΟΚ πρέπει να καταργηθεί και
να αντικατασταθεί από την παρούσα οδηγία.

(6) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τρο-
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται στη δειγµα-
τοληψία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης για να προσδιο-
ριστεί το επίπεδο των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων για τους σκο-
πούς των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και
90/642/ΕΟΚ και δεν επηρεάζουν τη στρατηγική της δειγµατολη-
ψίας, τα επίπεδα και τη συχνότητα της δειγµατοληψίας όπως ορίζε-
ται στα παραρτήµατα ΙΙΙ και ΙV της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συµβου-
λίου (9) περί λήψεως µέτρων ελέγχου για ορισµένες ουσίες και τα
κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους.

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη απαιτούν οι δειγµατοληψίες που προβλέπονται στο
άρθρο 6 της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ, στο άρθρο 8 της οδηγίας 86/
362/ΕΟΚ, στο άρθρο 8 της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ και στο άρθρο 6
της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις
µεθόδους που περιγράφονται στο παράρτηµα της παρούσας οδη-
γίας.
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(2) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 76.
(3) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37.
(4) ΕΕ L 134 της 22.5.2002, σ. 36.
(5) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43.
(6) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71.
(7) ΕΕ L 207 της 15.8.1979, σ. 26.

(8) Κείµενο CAG/GL 33-1999 της επιτροπής του Codex Alimentarius.
FAO, Ρώµη. ftp://ftp.fao.org/codex/standard/volume2a/en/
GL_033e.pdf.

(9) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.



Άρθρο 3

Η οδηγία 79/700/ΕΟΚ καταργείται.

Οι αναφορές που γίνονται στην οδηγία η οποία καταργείται θεωρεί-
ται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003. Πληροφορούν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια
αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατά-
ξεις για την αναφορά αυτή θεσπίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 5

Ο παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2002.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΟΥ

1. ΣΤΟΧΟΣ

Τα δείγµατα που προορίζονται για τον επίσηµο έλεγχο των επιπέδων των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω στα
σιτηρά, στα οπωροκηπευτικά και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης λαµβάνονται σύµφωνα µε τις µεθόδους που περιγράφο-
νται κατωτέρω.

Στόχος των εν λόγω διαδικασιών δειγµατοληψίας είναι η λήψη αντιπροσωπευτικού δείγµατος από µια προς ανάλυση
παρτίδα για τον έλεγχο της τήρησης των ανωτάτων ορίων υπολειµµάτων (ΑΟΥ) για φυτοφάρµακα που προβλέπονται στα
παραρτήµατα των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ και, ελλείψει κοινοτικών ΑΟΥ,
άλλων ΑΟΥ, όπως εκείνα που ορίζονται από την επιτροπή του Codex Alimentarius. Στις θεσπιζόµενες µεθόδους και
διαδικασίες έχουν ενσωµατωθεί οι συνιστώµενες από την Επιτροπή του Codex Alimentarius.

2. ΑΡΧΕΣ

Τα κοινοτικά ΑΟΥ βασίζονται σε στοιχεία ορθής γεωργικής πρακτικής και τα ακατέργαστα προϊόντα, καθώς και τρόφιµα
που προέρχονται από αυτά, τα οποία τηρούν τα ΑΟΥ θεωρούνται ως τοξικολογικώς αποδεκτά.

Στον καθορισµό ΑΟΥ για τα διάφορα φυτικά ή γαλακτοκοµικά προϊόντα ή προϊόντα αυγών λαµβάνεται υπόψη το µέγιστο
επίπεδο που αναµένεται να υπάρχει σε ένα σύνθετο δείγµα, το οποίο προέρχεται από πολλές µονάδες του επεξεργασµένου
προϊόντος και νοείται ότι αντιπροσωπεύει το µέσο επίπεδο υπολειµµάτων σε µια παρτίδα. Στον καθορισµό ΑΟΥ για το κρέας
και τα πουλερικά λαµβάνεται υπόψη το µέγιστο επίπεδο που αναµένεται να υπάρχει στους ιστούς µεµονωµένων ζώων ή
πτηνών µετά από επεξεργασία τους.

Κατά συνέπεια, τα ΑΟΥ για το κρέας και τα πουλερικά έχουν εφαρµογή σε συνολικό δείγµα προερχόµενο από ένα
µεµονωµένο πρωταρχικό δείγµα, ενώ τα ΑΟΥ για τα φυτικά, γαλακτοκοµικά και τα προϊόντα αυγών έχουν εφαρµογή σε
σύνθετο συνολικό δείγµα προερχόµενο από ένα έως δέκα πρωταρχικά δείγµατα.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αναλυτ ική ποσότητα

Αντιπροσωπευτική ποσότητα υλικού λαµβανόµενη από το αναλυτικό δείγµα, κατάλληλου µεγέθους για τη µέτρηση της
συγκέντρωσης των υπολειµµάτων.

Σηµείωση: Για τη λήψη της αναλυτικής ποσότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί όργανο δειγµατοληψίας.

Αναλυτ ικό δε ίγµα

Το υλικό που παρασκευάζεται για ανάλυση από το εργαστηριακό δείγµα, µε διαχωρισµό του προς ανάλυση τµήµατος του
προϊόντος (1), (2) και στη συνέχεια ανάµειξη, άλεση, κατάτµηση κ.λπ. για τη λήψη αναλυτικών ποσοτήτων µε το ελάχιστο
δειγµατοληπτικό σφάλµα.

Σηµείωση: Η παρασκευή του αναλυτικού δείγµατος πρέπει να αντικατοπτρίζει τη διαδικασία που χρησιµοποιείται στον καθορισµό ΑΟΥ και,
εποµένως, το προς ανάλυση τµήµα του προϊόντος µπορεί να περιλαµβάνει και µέρη τα οποία κανονικά δεν καταναλώνονται.

Συνολικό δε ίγµα

Στην περίπτωση προϊόντων εκτός κρέατος και πουλερικών, το αποτέλεσµα της συνένωσης και καλής ανάµειξης των
πρωταρχικών δειγµάτων που λαµβάνονται από µια παρτίδα. Στην περίπτωση του κρέατος και των πουλερικών, το πρωταρ-
χικό δείγµα θεωρείται ως ισοδύναµο µε το συνολικό δείγµα.

Σηµειώσεις: α) Τα πρωταρχικά δείγµατα πρέπει να περιέχουν επαρκές υλικό ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λήψης όλων των εργαστηριακών
δειγµάτων από το συνολικό δείγµα.

β) Όταν κατά τη συλλογή του ή των πρωταρχικών δειγµάτων παρασκευάζονται ξεχωριστά εργαστηριακά δείγµατα, το συνολικό
δείγµα είναι το ιδεατό άθροισµα των εργαστηριακών δειγµάτων κατά τη στιγµή της λήψης των δειγµάτων από την παρτίδα.

Εργαστηριακό δε ίγµα

Το δείγµα που αποστέλλεται ή λαµβάνεται από το εργαστήριο. Αντιπροσωπευτική ποσότητα υλικού λαµβανόµενη από το
συνολικό δείγµα.

Σηµειώσεις: α) Το εργαστηριακό δείγµα µπορεί να είναι ολόκληρο ή µέρος του συνολικού δείγµατος.

β) Οι µονάδες δεν πρέπει να κόβονται ή να θραύονται κατά την παρασκευή του ή των εργαστηριακών δειγµάτων, εκτός και
όταν στον πίνακα 3 προβλέπεται η υποδιαίρεση των µονάδων.

γ) Μπορούν να παρασκευάζονται επαναληπτικά εργαστηριακά δείγµατα.

(1) Ταξινόµηση τροφίµων της ΕΕ: παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ και παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν
από την οδηγία 93/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 1) και παράρτηµα Ι της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, όπως τροποποι-
ήθηκε από την οδηγία 95/38/ΕΚ (ΕΕ L 197 της 22.8.1995, σ. 14).

(2) Τµήµα προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια: παράρτηµα Ι της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
95/38/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 6).
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Παρτ ίδα

Ποσότητα τροφίµου παραδιδόµενη όλη µαζί και για την οποία ο δειγµατολήπτης γνωρίζει, ή µπορεί να υποθέσει, ότι έχει
οµοιόµορφα χαρακτηριστικά, όπως προέλευση, παραγωγός, ποικιλία, συσκευαστής, τύπος συσκευασίας, ενδείξεις, αποστο-
λέας, κ.λπ. Ύποπτη παρτίδα είναι εκείνη η οποία, για οποιοδήποτε λόγο, δηµιουργεί υπόνοιες ότι περιέχει υπερβολική
ποσότητα υπολειµµάτων. Μη ύποπτη παρτίδα είναι εκείνη για την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναφύουν υπόνοιες
ότι µπορεί να περιέχει υπερβολική ποσότητα υπολειµµάτων.

Σηµειώσεις: α) Όταν αποστολή (φορτίο) αποτελείται από παρτίδες που µπορούν να αναγνωριστούν ως προερχόµενες από διάφορους
παραγωγούς κ.λπ., κάθε παρτίδα θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά.

β) Μια αποστολή µπορεί να αποτελείται από µία ή περισσότερες παρτίδες.

γ) Όταν το µέγεθος ή τα όρια κάθε παρτίδας σε µια µεγάλη αποστολή δεν µπορούν να εντοπιστούν εύκολα, κάθε µονάδα από
µια σειρά βαγονιών, φορτηγών, αµπαριών πλοίου, κ.λπ., µπορεί να θεωρηθεί ως ξεχωριστή παρτίδα.

δ) Μια παρτίδα µπορεί να αναµειχθεί π.χ. µε διεργασίες διαλογής ή µεταποίησης.

Πρωταρχ ικό δε ίγµα/στο ιχε ιώδες δε ίγµα

Μία ή περισσότερες µονάδες λαµβανόµενες από µία θέση σε µια παρτίδα.

Σηµειώσεις: α) Η θέση από την οποία λαµβάνεται ένα πρωταρχικό δείγµα στην παρτίδα θα πρέπει να επιλέγεται τυχαίως, όταν όµως αυτό
είναι πρακτικώς αδύνατο, θα πρέπει να λαµβάνεται από τυχαία θέση στα προσβάσιµα µέρη της παρτίδας.

β) Ο αριθµός των µονάδων που απαιτούνται για ένα πρωταρχικό δείγµα θα πρέπει να προσδιορίζεται από το ελάχιστο µέγεθος
και τον αριθµό των απαιτούµενων εργαστηριακών δειγµάτων.

γ) Για φυτικά, γαλακτοκοµικά ή προϊόντα αυγού, όταν από µια παρτίδα λαµβάνονται περισσότερα του ενός πρωταρχικά
δείγµατα, καθένα από αυτά θα πρέπει συµβάλλει σε ίση σχετικά αναλογία στο σχηµατισµό του συνολικού δείγµατος.

δ) Μονάδες µπορούν να κατανέµονται τυχαίως σε επαναληπτικά εργαστηριακά δείγµατα κατά το χρόνο συλλογής του ή των
πρωταρχικών δειγµάτων, σε περιπτώσεις όπου οι µονάδες είναι µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους και η ανάµειξη του συνολικού
δείγµατος δεν θα έκανε το ή τα εργαστηριακά δείγµατα πιο αντιπροσωπευτικά ή όπου οι µονάδες (π.χ. αυγά, µαλακά
φρούτα) είναι ενδεχόµενο να πάθουν ζηµιά από την ανάµειξη.

ε) Όταν κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης µιας παρτίδας λαµβάνονται κατά διαστήµατα πρωταρχικά δείγµατα, η
«θέση» δειγµατοληψίας είναι ένα σηµείο τη φορά.

στ) Οι µονάδες δεν πρέπει να κόβονται ή να θραύονται κατά την παρασκευή του ή των πρωταρχικών δειγµάτων, εκτός και όταν
στον πίνακα 3 προβλέπεται η υποδιαίρεση των µονάδων.

∆ε ίγµα

Μία ή περισσότερες µονάδες επιλεγόµενες από έναν πληθυσµό µονάδων ή ποσότητα υλικού επιλεγόµενη από µια
µεγαλύτερη ποσότητα υλικού. Για τους σκοπούς των εν λόγω συστάσεων, αντιπροσωπευτικό δείγµα νοείται ως αντιπροσω-
πευτικό της παρτίδας, του συνολικού δείγµατος, του ζώου κ.λπ., βάσει της περιεκτικότητάς του σε υπολείµµατα φυτοφαρ-
µάκων και όχι κατ’ ανάγκη βάσει άλλων χαρακτηριστικών.

∆ε ιγµατοληψία

Η διαδικασία που χρησιµοποιείται για τη λήψη και σύσταση ενός δείγµατος.

Όργανο δε ιγµατοληψίας

i) Εργαλείο, όπως σέσουλα, κουτάλα, τρυπητήρι, µαχαίρι ή αιχµηρή ράβδος, που χρησιµοποιείται για τη λήψη µιας
µονάδας από συνολικό δείγµα, από συσκευασίες (όπως βαρέλια, µεγάλα κεφάλια τυριού) ή από µονάδες κρέατος ή
πουλερικών που είναι πολύ µεγάλες για να ληφθούν ως πρωταρχικά δείγµατα.

ii) Εργαλείο, όπως π.χ. ένα ειδικό κουτί µε πλέγµα, που χρησιµοποιείται για την παρασκευή εργαστηριακού δείγµατος από
συνολικό δείγµα ή για τη λήψη αναλυτικής ποσότητας από αναλυτικό δείγµα.

Σηµειώσεις: α) Ειδικά όργανα δειγµατοληψίας περιγράφονται από πρότυπα ISO (3), (4), (5) και IDF (6).

β) Για υλικά όπως ασυσκεύαστα φύλλα, ως όργανο δειγµατοληψίας µπορούν να θεωρηθούν και τα χέρια του δειγµατολήπτη.

(3) ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης, 1979. ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 950: Σιτηρά – ∆ειγµατοληψία (σε κόκκους).
(4) ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης, 1979. ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 951: Όσπρια σε σάκους – ∆ειγµατοληψία.
(5) ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης, 1980. ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 1839: ∆ειγµατοληψία – Τσάι.
(6) ∆ιεθνής Γαλακτοκοµική Οµοσπονδία, 1995. ∆ιεθνές Πρότυπο IDF 50C: Μέθοδοι δειγµατοληψίας για γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα.
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Ελάχιστος αριθµός πρωταρχικών δειγµάτων που πρέπει
να ληφθούν από την παρτίδα

∆ε ιγµατολήπτης

Πρόσωπο εκπαιδευµένο σε διαδικασίες δειγµατοληψίας και, όπου απαιτείται, εξουσιοδοτηµένο από τις αρµόδιες αρχές για
τη λήψη δειγµάτων.

Σηµείωση: Ο δειγµατολήπτης είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες που καταλήγουν και περιλαµβάνουν την παρασκευή, συσκευασία
και µεταφορά του ή των εργαστηριακών δειγµάτων. Ο δειγµατολήπτης πρέπει να κατανοεί ότι η συνεπής τήρηση των
καθορισµένων διαδικασιών δειγµατοληψίας είναι αναγκαία, να παρέχει πλήρη τεκµηρίωση για τα δείγµατα και να συνεργάζεται
στενά µε το εργαστήριο.

Μέγεθος δε ίγµατος

Ο αριθµός των µονάδων ή η ποσότητα υλικού, που συνιστούν το δείγµα.

Μονάδα

Η µικρότερη διακριτή ποσότητα σε µια παρτίδα, η οποία πρέπει να λαµβάνεται για το σχηµατισµό του όλου ή µέρους
πρωταρχικού δείγµατος.

Σηµειώσεις: Οι µονάδες θα πρέπει να ταυτοποιούνται ως εξής.

α) Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Κάθε ολόκληρο φρούτο, λαχανικό ή φυσική δέσµη από αυτά (π.χ. σταφύλια) θα πρέπει να
αποτελούν µια µονάδα, εκτός κι όταν είναι µικρά. Οι µονάδες συσκευασµένων µικρών προϊόντων µπορούν να ταυτοποιούνται
σύµφωνα µε το στοιχείο δ) παρακάτω. Όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί όργανο δειγµατοληψίας χωρίς καταστροφή του
υλικού, οι µονάδες µπορούν να δηµιουργούνται µε το µέσο αυτό. Μεµονωµένα αυγά, φρέσκα φρούτα ή λαχανικά πρέπει να
κόβονται ή να θραύονται για την παρασκευή µονάδων.

β) Μεγάλα ζώα ή µέρη ή όργανα αυτών. Τµήµα, ή το σύνολο, συγκεκριµένου µέρους ή οργάνου θα πρέπει να αποτελεί µια
µονάδα. Τα µέρη ή τα όργανα µπορούν να κόβονται για το σχηµατισµό µονάδων.

γ) Μικρά ζώα ή µέρη ή όργανα αυτών. Κάθε ολόκληρο ζώο ή πλήρες µέρος ή όργανο του ζώου µπορεί να αποτελεί µια
µονάδα. Σε περίπτωση συσκευασίας, οι µονάδες µπορούν να ταυτοποιούνται σύµφωνα µε το στοιχείο δ) παρακάτω. Όταν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί όργανο δειγµατοληψίας χωρίς να θιγούν τα υπολείµµατα, οι µονάδες µπορούν να δηµιουργούνται
µε το µέσο αυτό.

δ) Συσκευασµένα υλικά. Ως µονάδες θα πρέπει να λαµβάνονται οι πιο µικρές διακριτές συσκευασίες. Όταν οι πιο µικρές
συσκευασίες είναι πολύ µεγάλες, η δειγµατοληψία θα πρέπει να πραγµατοποιείται ως χύµα, όπως αναφέρεται στο στοιχείο ε)
παρακάτω. Όταν οι πιο µικρές συσκευασίες είναι πολύ µικρές, τη µονάδα µπορεί να αποτελεί ένα πακέτο συσκευασιών.

ε) Χύµα υλικά και µεγάλες συσκευασίες (όπως βαρέλια, κεφάλια τυρί κ.λπ.), τα οποία µεµονωµένα είναι πολύ µεγάλα για να
ληφθούν ως πρωταρχικά δείγµατα. Οι µονάδες δηµιουργούνται µε όργανο δειγµατοληψίας.

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (7)

4.1. Προφυλάξεις

Σε οποιοδήποτε στάδιο πρέπει να παρεµποδίζεται η τυχόν µόλυνση ή φθορά των δειγµάτων, διότι αυτό µπορεί να επηρεάσει
τα αναλυτικά αποτελέσµατα. Σε κάθε υπό έλεγχο παρτίδα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή δειγµατοληψία.

4.2. Συγκέντρωση πρωταρχικών δειγµάτων

Ο ελάχιστος αριθµός πρωταρχικών δειγµάτων που πρέπει να λαµβάνονται από µια παρτίδα προσδιορίζεται από τον πίνακα 1
ή από τον πίνακα 2 στην περίπτωση ύποπτης παρτίδας κρέατος ή πουλερικών. Κάθε πρωταρχικό δείγµα θα πρέπει να
λαµβάνεται από τυχαίως επιλεγόµενη θέση στην παρτίδα, όσο αυτό είναι δυνατόν. Τα πρωταρχικά δείγµατα πρέπει να
αποτελούνται από επαρκές υλικό για τη λήψη του ή των εργαστηριακών δειγµάτων που απαιτούνται από την παρτίδα.

Σηµείωση: Όργανα δειγµατοληψίας που απαιτούνται για κόκκους (8) όσπρια (9) και τσάι (10) περιγράφονται σε συστάσεις του ISO ενώ
εκείνα που απαιτούνται για γαλακτοκοµικά προϊόντα (11) περιγράφονται από την IDF.

Πίνακας 1

Ελάχιστος αριθµός πρωταρχικών δειγµάτων που πρέπει να λαµβάνονται από µια παρτίδα

α) Κρέας και πουλερικά

µη ύποπτη παρτίδα 1

ύποπτη παρτίδα Προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα 2

(7) Εφόσον απαιτείται, µπορούν να υιοθετηθούν οι συστάσεις του ISO για τη δειγµατοληψία σιτηρών (βλέπε υποσηµείωση 3) ή άλλα είδη
µεταφερόµενα χύµα.

(8) ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης, 1979. ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 950: Σιτηρά – ∆ειγµατοληψία (σε κόκκους).
(9) ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης, 1979. ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 951: Όσπρια σε σάκους – ∆ειγµατοληψία.
(10) ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης, 1980. ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 1839: ∆ειγµατοληψία – Τσάι.
(11) Μέθοδοι δειγµατοληψίας για γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα. ∆ιεθνής Γαλακτοκοµική Οµοσπονδία 1995, ∆ιεθνές πρότυπο IDF 50C:
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Ελάχιστος αριθµός πρωταρχικών δειγµάτων που πρέπει
να ληφθούν από την παρτίδα

Ποσοστό ύπαρξης µη συµβατών
υπολειµµάτων στην παρτίδα

Ελάχιστος αριθµός δειγµάτων (no) που απαιτούνται για τον εντοπισµό µη
συµβατών υπολειµµάτων µε πιθανότητα:

β) Άλλα προϊόντα

i) Προϊόντα, συσκευασµένα ή χύµα, τα οποία µπορούν να θεωρη-
θούν ως καλώς αναµεµειγµένα ή οµοιογενή

1 (µια παρτίδα µπορεί να αναµειχθεί π.χ. µε
διαλογή ή µεταποίηση)

ii) Προϊόντα, συσκευασµένα ή χύµα, τα οποία δεν µπορούν να
θεωρηθούν ως καλώς αναµεµειγµένα ή οµοιογενή

Για προϊόντα αποτελούµενα από µεγάλες µονά-
δες, τα οποία είναι πρωτογενή τρόφιµα φυτικής
προέλευσης µόνο, ο ελάχιστος αριθµός των
πρωταρχικών δειγµάτων θα πρέπει να είναι
σύµφωνος µε τον ελάχιστο αριθµό των
µονάδων που απαιτούνται για το εργαστηριακό
δείγµα (βλέπε πίνακα 4)

ή

βάρος παρτίδας, kg

< 50 3

50-500 5

> 500 10

ή

αριθµός µεταλλικών κουτιών, χαρτοκιβωτίων ή άλλων περιεκτών στην παρτίδα

1-25 1

26-100 5

> 100 10

Πίνακας 2

Αριθµός τυχαίως επιλεγοµένων πρωταρχικών δειγµάτων που απαιτούνται για µια δεδοµένη πιθανότητα ανεύρεσης
ενός τουλάχιστον µη συµβατού δείγµατος σε µια παρτίδα κρέατος ή πουλερικών, για ένα δεδοµένο ποσοστό

ύπαρξης µη συµβατών υπολειµµάτων στην παρτίδα

% 90 % 95 % 99 %

90 1 — 2

80 — 2 3

70 2 3 4

60 3 4 5

50 4 5 7
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Ποσοστό ύπαρξης µη συµβατών
υπολειµµάτων στην παρτίδα

Ελάχιστος αριθµός δειγµάτων (no) που απαιτούνται για τον εντοπισµό µη
συµβατών υπολειµµάτων µε πιθανότητα:

40 5 6 9

35 6 7 11

30 7 9 13

25 9 11 17

20 11 14 21

15 15 19 29

10 22 29 44

5 45 59 90

1 231 299 459

0,5 460 598 919

0,1 2 301 2 995 4 603

Σηµειώσεις: α) Ο πίνακας υποθέτει τυχαία δειγµατοληψία.

β) Όταν ο αριθµός των πρωταρχικών δειγµάτων που εµφαίνεται στον πίνακα 2 είναι µεγαλύτερος του 10 % περίπου των
µονάδων στο σύνολο της παρτίδας, ο αριθµός των λαµβανόµενων πρωταρχικών δειγµάτων µπορεί να είναι µικρότερος και θα
πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:

n = no/((1 + (no − 1))/N)

όπου:

n = ελάχιστος αριθµός πρωταρχικών δειγµάτων που πρέπει να ληφθούν

no = αριθµός πρωταρχικών δειγµάτων που δίδεται στον πίνακα 2

N = αριθµός µονάδων που µπορούν να αποτελέσουν ένα πρωταρχικό δείγµα στην παρτίδα.

γ) Όταν ληφθεί ένα µόνο πρωταρχικό δείγµα, η πιθανότητα εντοπισµού τυχόν µη συµβατότητας είναι παρόµοια µε το ποσοστό
ύπαρξης µη συµβατών υπολειµµάτων.

δ) Για ακριβείς ή εναλλακτικές πιθανότητες, ή για διαφορετικό ποσοστό ύπαρξης µη συµβατότητας, ο αριθµός των προς λήψη
δειγµάτων µπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο:

1 − p = (1 − i)n

όπου p είναι η πιθανότητα και i είναι το ποσοστό ύπαρξης µη συµβατών υπολειµµάτων στην παρτίδα (και τα δύο
εκφράζονται ως κλάσµατα, όχι σε εκατοστιαία ποσοστά), και n είναι ο αριθµός των δειγµάτων.

4.3. Ετοιµασία του συνολικού δείγµατος

Οι διαδικασίες για το κρέας και τα πουλερικά περιγράφονται στον πίνακα 3. Κάθε πρωταρχικό δείγµα θεωρείται ως
ξεχωριστό συνολικό δείγµα.

Οι διαδικασίες για τα φυτικά, τα γαλακτοκοµικά και τα προϊόντα αυγού περιγράφονται στους πίνακες 4 και 5. Τα
πρωταρχικά δείγµατα θα πρέπει να ενώνονται και να αναµειγνύονται καλά, εφόσον είναι δυνατόν, για το σχηµατισµό του
συνολικού δείγµατος.

Όταν η ανάµειξη για το σχηµατισµό του συνολικού δείγµατος δεν ενδείκνυται ή είναι πρακτικώς αδύνατη, µπορεί να
ακολουθηθεί η παρακάτω εναλλακτική διαδικασία. Όταν οι µονάδες µπορεί να καταστραφούν (και τα υπολείµµατα µπορεί να
επηρεαστούν) από τις διαδικασίες της ανάµειξης ή διαίρεσης του συνολικού δείγµατος, ή όταν µεγάλες µονάδες δεν
µπορούν να αναµειχθούν για τη λήψη πιο οµοιόµορφης κατανοµής υπολειµµάτων, οι µονάδες θα πρέπει να κατανέµονται
τυχαίως σε επαναληπτικά εργαστηριακά δείγµατα κατά το χρόνο της λήψης των πρωταρχικών δειγµάτων. Στην περίπτωση
αυτή, το αποτέλεσµα που θα ληφθεί υπόψη θα πρέπει να είναι ο µέσος όρος των έγκυρων αποτελεσµάτων που λαµβάνονται
από τα αναλυθέντα εργαστηριακά δείγµατα.
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Κατάταξη
είδους (1) Παραδείγµατα

Φύση του προς λήψη
πρωταρχικού δείγµατος

Ελάχιστο µέγεθος κάθε
εργαστηριακού

δείγµατος

Πίνακας 3

Κρέας και πουλερικά: περιγραφή πρωταρχικών δειγµάτων και ελάχιστο µέγεθος εργαστηριακών δειγµάτων

Πρωτογενή τρόφιµα ζωικής προέλευσης

Κρέατα θηλαστικών

1. Σηµείωση: Για την εφαρµογή ΑΟΥ για υδατοδιαλυτά φυτοφάρµακα, τα δείγµατα πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε το µέρος
2 κατωτέρω.

1.1. Μεγάλα θηλαστικά, ολόκληρο
ή µισά σφάγια, συνήθως
≥ 10 kg

Βοοειδή, αρνιά,
χοίροι

Ολόκληρο ή µέρος του δια-
φράγµατος, συµπληρούµενο
από αυχενικό µυ, εάν είναι
αναγκαίο

0,5 kg

1.2. Μικρά θηλαστικά, ολόκληρο
σφάγιο

Κουνέλια Ολόκληρο σφάγιο ή οπίσθια 0,5 kg µετά την
αφαίρεση του δέρµα-

τος
και των οστών

1.3. Μέρη κρέατος θηλαστικών,
σχετικά φρέσκο/ψυγµένο/κατα-
ψυγµένο, συσκευασµένο ή
άλλως

Τέταρτα, µπριζόλες,
φιλέτα, ωµοπλάτες

Ολόκληρη(-ες) µονάδα(-ες) ή
τµήµα µεγάλης µονάδας

0,5 kg µετά την
αφαίρεση των οστών

1.4. Μέρη κρέατος θηλαστικών,
συνολικώς κατεψυγµένου

Τέταρτα, µπριζόλες Ή κατεψυγµένο δείγµα υλι-
κού αντιστοιχούντος σε τοµή
του περιέκτη ή το σύνολο (ή
τµήµατα) µεµονωµένων µε-
ρών κρέατος

0,5 kg µετά την
αφαίρεση των οστών

Λίπη θηλαστικών, λίπος σφαγίων

2. Σηµείωση: ∆είγµατα λίπους λαµβανόµενα όπως περιγράφεται στα µέρη 2.1, 2.2 και 2.3 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
διαπιστωθεί αν το λίπος, ή ολόκληρο το προϊόν, είναι σύµφωνο µε τα αντίστοιχα ΑΟΥ.

2.1. Μεγάλα θηλαστικά, στη
σφαγή, ολόκληρο ή µισό
σφάγιο, συνήθως < 10 kg

Βοοειδή, αρνιά,
χοίροι

Νεφρικό, κοιλιακό ή υποδό-
ριο λίπος ληφθέν από ένα
ζώο

0,5 kg

2.2. Μικρά θηλαστικά, στη
σφαγή, ολόκληρο ή µισό
σφάγιο, ≥ 10 kg

Κοιλιακό ή υποδόριο λίπος
από ένα ή περισσότερα ζώα

0,5 kg

2.3. Μέρη κρέατος θηλαστικών Πόδια, µπριζόλες,
φιλέτα

Ή ορατό λίπος, αποξεόµενο
από τη µονάδα(-ες) ή
ολόκληρη(-ες) µονάδα(-ες)

0,5 kg

ή τµήµατα ολόκληρης(-ων)
µονάδας(-ων), όταν το λίπος
δεν είναι αποξέσιµο

2 kg

2.4. Λιπαρός ιστός θηλαστικών εν
γένει

Μονάδες λαµβανόµενες µε
όργανο δειγµατοληψίας από
τρεις τουλάχιστον θέσεις

0,5 kg

3. Εντόσθια θηλαστικών

3.1. Συκώτι θηλαστικών φρέσκο,
ψυγµένο, κατεψυγµένο

Ολόκληρο(-α) συκώτι(-α) ή
µέρος συκωτιού

0,4 kg
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Κατάταξη
είδους (1) Παραδείγµατα

Φύση του προς λήψη
πρωταρχικού δείγµατος

Ελάχιστο µέγεθος κάθε
εργαστηριακού

δείγµατος

3.2. Νεφρά θηλαστικών φρέσκα,
ψυγµένα, κατεψυγµένα

1 ή και τα 2 νεφρά από 1 ή
2 ζώα

0,2 kg

3.3. Καρδιά θηλαστικών φρέσκια,
ψυγµένη, κατεψ/νη

Ολόκληρη(-ες) καρδιά(-ές) ή
το τµήµα των κοιλιών µόνον,
εάν είναι µεγάλες

0,4 kg

3.4. Άλλα εντόσθια θηλαστικών
φρέσκα, ψυγµένα, κατεψυγ-
µένα

Μέρος ή ολόκληρη µονάδα
από 1 ή περισσότερα ζώα ή
υλικό από τοµή του όλου
κατεψυγµένου προϊόντος

0,5 kg

Κρέατα πουλερικών

4. Σηµείωση: Για την εφαρµογή ΑΟΥ για υδατοδιαλυτά φυτοφάρµακα, τα δείγµατα πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε το µέρος
5 κατωτέρω.

4.1. Πτηνά, σφάγιο µεγάλου
µεγέθους > 2 kg

Γαλοπούλα, χήνα,
κόκορες, καπόνια
και πάπιες

Μπούτια, πόδια και άλλο
σκούρο κρέας

0,5 kg
µετά την αφαίρεση

δέρµατος και οστών

4.2. Πτηνά, σφάγιο µεσαίου
µεγέθους 500 g — 2 kg

Κότες, φραγκόκο-
τες, κοτόπουλα

Μπούτια, πόδια ή άλλο
σκούρο κρέας από 3 τουλά-
χιστον πτηνά

0,5 kg
µετά την αφαίρεση

δέρµατος και οστών

4.3. Πτηνά, σφάγιο µικρού
µεγέθους < 500 g σφάγιο

Ορτύκι, περιστέρι Σφάγια από 6 τουλάχιστον
πτηνά

0,2 kg
µυικού ιστού

4.4. Μέρη πτηνών φρέσκα, ψυγ-
µένα, κατεψυγµένα συσκευα-
σµένα για λιανική ή χονδρική
πώληση

Πόδια, τέταρτα,
στήθος και πτερού-
γες

Συσκευασµένες ή µεµονωµέ-
νες µονάδες

0,5 kg
µετά την αφαίρεση

δέρµατος και οστών

Λίπη πουλερικών, λίπος σφαγίων

5. Σηµείωση: ∆είγµατα λίπους λαµβανόµενα όπως περιγράφεται στα µέρη 5.1 και 5.2 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον
προσδιορισµό της συµβατότητας του λίπους, ή του όλου προϊόντος, µε τα αντίστοιχα ΑΟΥ.

5.1. Πτηνά, στη σφαγή, ολόκληρο
ή µερικό σφάγιο

Κοτόπουλα, γαλο-
πούλες

Μονάδες κοιλιακού λίπους
από 3 τουλάχιστον πτηνά

0,5 kg

5.2. Μέρη κρέατος πτηνών Πόδια, στηθούρι Ή ορατό λίπος, αποξεόµενο
από τη µονάδα(-ες)

0,5 kg

ή ολόκληρη(-ες) µονάδα(-ες)
ή τµήµατα ολόκληρης(-ων)
µονάδας(-ων), όταν το λίπος
δεν είναι αποξέσιµο

2 kg

5.3. Λιπαρός ιστός πτηνών εν
γένει

Μονάδες λαµβανόµενες µε
όργανο δειγµατοληψίας από
τρεις τουλάχιστον θέσεις

0,5 kg
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Κατάταξη
είδους (1) Παραδείγµατα

Φύση του προς λήψη
πρωταρχικού δείγµατος

Ελάχιστο µέγεθος κάθε
εργαστηριακού

δείγµατος

Κατάταξη
προϊόντος (1) Παραδείγµατα

Είδος του προς λήψη
πρωταρχικού δείγµατος

Ελάχιστο µέγεθος κάθε
εργαστηριακού

δείγµατος

6. Εντόσθια πουλερικών

6.1. Εδώδιµα εντόσθια πτηνών,
εκτός από λίπος ήπατος
χήνας και πάπιας και παρό-
µοια υψηλής αξίας προϊόντα

Μονάδες από 6 τουλάχιστον
πτηνά ή υλικό από τοµή του
περιέκτη

0,2 kg

6.2. Λίπος ήπατος χήνας και
πάπιας και παρόµοια υψηλής
αξίας προϊόντα

Μονάδα από 1 πτηνό ή
περιέκτη

0,05 kg

Επεξεργασµένα τρόφιµα ζωικής προέλευσης

7. ∆ευτερογενή τρόφιµα ζωικής προέλευσης, ξηραµένα κρέατα.

Παράγωγα εδώδιµα προϊόντα ζωικής προέλευσης, επεξεργασµένα ζωικά λίπη, τετηγµένα ή εξαγχθέντα λίπη.

Μεταποιηµένα τρόφιµα (ενός συστατικού) ζωικής προέλευσης, µε ή χωρίς υλικό συσκευασίας ή δευτερεύοντα
συστατικά όπως γευστικοί παράγοντες, µπαχαρικά και αρτύµατα, τα οποία είναι συνήθως προσυσκευασµένα,
έτοιµα για κατανάλωση και έχουν υποστεί ή όχι ψήσιµο.

Μεταποιηµένα τρόφιµα (από πολλά συστατικά) ζωικής προέλευσης, περιλαµβάνονται εδώ τρόφιµα από πολλά
συστατικά που περιέχουν συστατικά ζωικής και φυτικής προέλευσης, εάν το(τα) συστατικό(-ά) ζωικής προέ-
λευσης προεξαρχεί(-ουν).

7.1. Προϊόντα θηλαστικών ή
πτηνών, αλεσµένα, µαγειρε-
µένα, αποξηραµένα, τηγµένα
ή άλλως επεξεργασµένα,
συµπεριλαµβανοµένων και
προϊόντων από πολλά συστα-
τικά

Χοιροµέρι, λουκά-
νικα, βοδινός κιµάς,
πάστα κοτόπουλου

Συσκευασµένες µονάδες ή
υλικό από αντιπροσωπευτική
τοµή του περιέκτη ή µονάδες
(συµπεριλαµβανοµένων και
χυµών, εάν υπάρχουν) λαµ-
βανόµενες µε όργανο δειγµα-
τοληψίας

0,5 kg ή 2 kg για
περιεχόµενο λίπος

< 5 %

(1) Ταξινόµηση τροφίµων της ΕΕ: παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ και παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν
από την οδηγία 93/57/ΕΟΚ (ΕΕ L 221 της 23.8.1993, σ. 1) και παράρτηµα Ι της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 95/38/ΕΚ (ΕΕ L 197 της 22.8.1995, σ. 14).

Πίνακας 4

Φυτικά προϊόντα: περιγραφή πρωταρχικών δειγµάτων και ελάχιστο µέγεθος εργαστηριακών δειγµάτων

Πρωτογενή τρόφιµα φυτικής προέλευσης

Όλα τα φρέσκα φρούτα

1. Όλα τα φρέσκα λαχανικά, οι πατάτες και τα ζαχαρότευτλα, εκτός από τα χορταρικά

1.1. Φρέσκα προϊόντα µικρού
µεγέθους, µονάδες εν γένει
< 25 g

Ραγοειδή, µπιζέλια,
ελιές

Ολόκληρες µονάδες ή
συσκευασίες λαµβανόµενες
µε όργανο δειγµατοληψίας

1 kg

1.2. Φρέσκα προϊόντα µεσαίου
µεγέθους µονάδες εν γένει
25-250 g

Μήλα, πορτοκάλια Ολόκληρες µονάδες 1 kg
(τουλάχιστον 10

µονάδες)

1.3. Φρέσκα προϊόντα µεγάλου
µεγέθους, µονάδες εν γένει
> 250 g

Λάχανα, αγγούρια,
σταφύλια (τσαµπιά)

Ολόκληρες µονάδες 1 kg
(τουλάχιστον 5 µονά-

δες)
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Κατάταξη
προϊόντος (1) Παραδείγµατα

Είδος του προς λήψη
πρωταρχικού δείγµατος

Ελάχιστο µέγεθος κάθε
εργαστηριακού

δείγµατος

2. Όσπρια Φασόλια, ξηρά µπι-
ζέλια, ξηρά

1 kg

∆ηµητριακά Ρύζι, στάρι 1 kg

Κάρυα Εκτός από καρύδες 1 kg

Καρύδες 5 µονάδες

Ελαιόσποροι Φυστίκια 0,5 kg

Σπόροι για φυτά και γλυκά Κόκκοι καφέ 0,5 kg

3. Φρέσκος µαϊντανός 0,5 kg

Χορταρικά
Άλλα, φρέσκα

Ολόκληρες µονάδες
0,2 kg

(για ξηρά χορταρικά βλέπε µέρος 4 του παρόντος πίνακα)

Μπαχαρικά Αποξηραµένα Ολόκληρες µονάδες ή λαµ-
βανόµενες µε όργανο δειγµα-
τοληψίας

0,1 kg

Επεξεργασµένα τρόφιµα φυτικής προέλευσης

4. ∆ευτερογενή τρόφιµα φυτικής προέλευσης, αποξηραµένα φρούτα, λαχανικά, χορτάρια, αλεσµένα προϊόντα
δηµητριακών.

Παράγωγα προϊόντα φυτικής προέλευσης, τσάι, αφεψήµατα, εδώδιµα έλαια, χυµοί και ποικίλα προϊόντα π.χ.
µεταποιηµένες ελιές και µελάσα από εσπεριδοειδή.

Μεταποιηµένα τρόφιµα (ενός συστατικού) φυτικής προέλευσης, µε ή χωρίς υλικό συσκευασίας ή δευτερεύοντα
συστατικά όπως γευστικοί παράγοντες, µπαχαρικά και αρτύµατα, τα οποία είναι συνήθως προσυσκευασµένα,
έτοιµα για κατανάλωση και έχουν υποστεί ή όχι ψήσιµο.

Μεταποιηµένα τρόφιµα (από πολλά συστατικά) φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων προϊόντων µε
συστατικά ζωικής προέλευσης όταν το ή τα συστατικά φυτικής προέλευσης προεξάρχουν, ψωµιά και άλλα
προϊόντα σιτηρών που έχουν υποστεί ψήσιµο.

4.1. Προϊόντα υψηλής κατά
µονάδα αξίας

Συσκευασίες ή µονάδες λαµ-
βανόµενες µε όργανο δειγµα-
τοληψίας

0,1 kg (2)

4.2. Στερεά προϊόντα µικρού
όγκου

Λυκίσκοι, τσάι, αφε-
ψήµατα

Συσκευασµένες µονάδες ή
µονάδες λαµβανόµενες µε
όργανο δειγµατοληψίας

0,2 kg

4.3. Άλλα στερεά προϊόντα Ψωµί, αλεύρι, απο-
ξηραµένα φρούτα

Συσκευασµένες µονάδες ή
άλλες ολόκληρες, ή µονάδες
λαµβανόµενες µε όργανο
δειγµατοληψίας

0,5 kg

4.4. Υγρά προϊόντα Εδώδιµα έλαια, χυ-
µοί

Συσκευασµένες µονάδες ή
µονάδες λαµβανόµενες µε
όργανο δειγµατοληψίας

0,5 l ή 0,5 kg

(1) Ταξινόµηση τροφίµων της ΕΕ: παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ και παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν
από την οδηγία 93/57/ΕΟΚ (ΕΕ L 221 της 23.8.1993, σ. 1) και παράρτηµα Ι της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 95/38/ΕΚ (ΕΕ L 197 της 22.8.1995, σ. 14).

(2) Από προϊόν ιδιαίτερα υψηλής αξίας µπορεί να ληφθεί µικρότερο εργαστηριακό δείγµα, στο πρωτόκολλο όµως δειγµατοληψίας θα πρέπει να
σηµειώνεται ο λόγος για τον οποίο έγινε.



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων16.7.2002 L 187/41

Κατάταξη
προϊόντος (1) Παραδείγµατα

Είδος του προς λήψη
πρωταρχικού δείγµατος

Ελάχιστο µέγεθος κάθε
εργαστηριακού

δείγµατος

Πίνακας 5

Γαλακτοκοµικά και προϊόντα αυγού: περιγραφή πρωταρχικών δειγµάτων και ελάχιστο µέγεθος εργαστηριακών
δειγµάτων

Πρωτογενή τρόφιµα ζωικής προέλευσης

1. Αυγά πουλερικών

1.1 Αυγά, εκτός ορτυκιού και
παροµοίων

Ολόκληρα αυγά 12 ολόκληρα αυγά
κότας, 6 ολόκληρα

χήνας ή πάπιας

1.2. Αυγά, ορτύκια και παρόµοια Ολόκληρα αυγά 24 ολόκληρα αυγά

2. Γάλατα Ολόκληρες µονάδες, ή µονά-
δες λαµβανόµενες µε όργανο
δειγµατοληψίας

0,5 l

Επεξεργασµένα τρόφιµα ζωικής προέλευσης

3. ∆ευτερογενή τρόφιµα ζωικής προέλευσης, δευτερογενή γαλακτοκοµικά προϊόντα όπως αποβουτυρωµένα
γάλατα, συµπυκνωµένα γάλατα και σκόνες γάλακτος.

Παράγωγα εδώδιµα προϊόντα ζωικής προέλευσης, λίπη γάλακτος, παράγωγα γαλακτοκοµικά προϊόντα όπως
βούτυρα, βουτυρέλαια, κρέµες, κρέµες σκόνη, καζεΐνες, κ.λπ.

Μεταποιηµένα τρόφιµα (ενός συστατικού) ζωικής προέλευσης, µεταποιηµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα, όπως
γιαούρτια και τυριά.

Μεταποιηµένα τρόφιµα (από πολλά συστατικά) ζωικής προέλευσης, µεταποιηµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα
(συµπεριλαµβανοµένων προϊόντων µε συστατικά φυτικής προέλευσης όταν το ή τα συστατικά ζωικής προέ-
λευσης προεξάρχουν, όπως επεξεργασµένα τυριά, παρασκευάσµατα τυριού, αρωµατισµένα γιαούρτια, ζαχα-
ρούχο συµπυκνωµένο γάλα).

3.1. Υγρά γάλατα, σκόνες γάλα-
κτος, συµπυκνωµένα γάλατα
και κρέµες, παγωµένες κρέµες
γάλακτος, κρέµες, γιαούρτια

Συσκευασµένες µονάδες ή
µονάδες λαµβανόµενες µε
όργανο δειγµατοληψίας

0,5 l (υγρό)
ή

0,5 kg (στερεό)

i) Συµπυκνωµένα γάλατα και συµπυκνωµένες κρέµες χύµα πρέπει να αναµειγνύονται επισταµένως πριν από τη δειγµατοληψία,
ξύνοντας τυχόν προσκολληµένο υλικό από τις πλευρές και τον πυθµένα των περιεκτών και αναδεύοντάς τα καλά. Στη
συνέχεια, θα πρέπει να αφαιρούνται περίπου 2 έως 3 1 και στη συνέχεια να αναδεύονται και πάλι πριν ληφθεί το
εργαστηριακό δείγµα.

ii) Γάλατα σκόνη χύµα θα πρέπει να δειγµατίζονται ασηπτικώς, εισάγοντας στη σκόνη µε οµαλό ρυθµό ένα ξηρό διεισδυτικό.

iii) Κρέµες χύµα θα πρέπει να αναµειγνύονται επισταµένως µε ένα έµβολο πριν από τη δειγµατοληψία, πρέπει όµως να
αποφεύγεται ο αφρισµός, το κτύπηµα και το δάρσιµο.

3.2. Βούτυρο και βουτυρέλαια Βούτυρο, τυρό-
γαλα, χαµηλής
λιποπεριεκτικότητας
προϊόντα επάλειψης
που περιέχουν
βουτυρόλιπος, άνυ-
δρο βουτυρέλαιο,
άνυδρο λίπος γάλα-
κτος

Ολόκληρες ή µέρη συσκευα-
σµένων µονάδων ή µονάδες
λαµβανόµενες µε όργανο
δειγµατοληψίας

0,2 kg
ή

0,2 l
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Κατάταξη
προϊόντος (1) Παραδείγµατα

Είδος του προς λήψη
πρωταρχικού δείγµατος

Ελάχιστο µέγεθος κάθε
εργαστηριακού

δείγµατος

3.3. Τυριά, συµπεριλαµβανοµένων και επεξεργασµένων τυριών

Μονάδες 0,3 kg ή µεγαλύτε-
ρες

Ολόκληρες µονάδες ή µονά-
δες κοµµένες µε όργανο δειγ-

0,5 kg

Μονάδες < 0,3 kg
µατοληψίας

0,3 kg

Σηµείωση: Τυριά µε κυκλική βάση θα πρέπει να δειγµατίζονται κάνοντας δύο τοµές ακτινωτά από το κέντρο. Τυριά µε
ορθογώνια βάση θα πρέπει να δειγµατίζονται κάνοντας δύο τοµές παράλληλα προς τις πλευρές.

3.4. Υγρά, κατεψυγµένα ή αποξη-
ραµένα προϊόντα αυγού

Μονάδες λαµβανόµενες αση-
πτικώς µε όργανο δειγµα-
τοληψίας

0,5 kg

(1) Ταξινόµηση τροφίµων της ΕΕ: παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ και παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν
από την οδηγία 93/57/ΕΟΚ (ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 1) και παράρτηµα Ι της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 95/38/ΕΚ (ΕΕ L 197 της 22.8.1995, σ. 14).

4.4. Ετοιµασία του εργαστηριακού δείγµατος

Όταν το συνολικό δείγµα είναι µεγαλύτερο απ’ ότι απαιτείται για ένα εργαστηριακό δείγµα, θα πρέπει να διαιρείται ώστε να
λαµβάνεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί όργανο δειγµατοληψίας, τεµαχισµός σε τέταρτα ή
άλλη κατάλληλη µέθοδος µείωσης του µεγέθους, µονάδες όµως φρέσκων φυτικών προϊόντων ή ολόκληρων αυγών δεν θα
πρέπει να κόβονται ή να θραύονται. Όταν απαιτείται, επαναληπτικά εργαστηριακά δείγµατα θα πρέπει να λαµβάνονται στο
στάδιο αυτό ή µπορούν να παρασκευάζονται χρησιµοποιώντας την εναλλακτική διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Τα
ελάχιστα µεγέθη που απαιτούνται για εργαστηριακά δείγµατα δίδονται στους πίνακες 3, 4 και 5.

4.5. Πρωτόκολλο δειγµατοληψίας

Ο δειγµατολήπτης πρέπει να καταγράφει το είδος και την προέλευση της παρτίδας, τον κάτοχο, προµηθευτή ή φορέα, την
ηµεροµηνία και τόπο δειγµατοληψίας και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Οποιαδήποτε απόκλιση από τη συνιστώµενη
µέθοδο δειγµατοληψίας πρέπει να αναφέρεται. Κάθε επαναληπτικό εργαστηριακό δείγµα πρέπει να συνοδεύεται από
υπογεγραµµένο αντίγραφο του πρωτοκόλλου, ενώ ένα αντίγραφο θα πρέπει να κρατιέται από τον δειγµατολήπτη. Αντίγραφο
του πρωτοκόλλου δειγµατοληψίας θα πρέπει να δίδεται στον κάτοχο της παρτίδας ή σε αντιπρόσωπο του κατόχου, άσχετα
µε το εάν πρόκειται να τους δοθεί εργαστηριακό δείγµα. Εάν τα πρωτόκολλα δειγµατοληψίας εκδίδονται µηχανογραφικώς,
θα πρέπει να δίδονται στους ίδιους παραλήπτες και να τηρείται παρόµοια ελέγξιµη διαδικασία.

4.6. Συσκευασία και διαβίβαση του εργαστηριακού δείγµατος

Το εργαστηριακό δείγµα πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό, αδρανή περιέκτη, ο οποίος να παρέχει πλήρη προστασία από
µόλυνση, φθορά ή διαφυγές. Ο περιέκτης θα πρέπει να σφραγίζεται, να επισηµαίνεται δεόντως και να επισυνάπτεται σε αυτόν
το πρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Εφόσον χρησιµοποιείται γραµµωτός κώδικας, συνιστάται να υπάρχουν και αλφαριθµητικά
στοιχεία. Το δείγµα πρέπει να παραδίδεται στο εργαστήριο το συντοµότερο δυνατό. Κατά τη µεταφορά πρέπει να
αποφεύγεται οποιαδήποτε αλλοίωση, π.χ. τα φρέσκα δείγµατα θα πρέπει να διατηρούνται δροσερά και τα κατεψυγµένα να
παραµένουν κατεψυγµένα. ∆είγµατα κρέατος και πουλερικών θα πρέπει να καταψύχονται πριν από τη µεταφορά τους, εκτός
και αν µεταφερθούν στο εργαστήριο πριν να υπάρξει δυνατότητα εµφάνισης αλλοίωσης.

4.7. Παρασκευή του αναλυτικού δείγµατος

Το εργαστηριακό δείγµα θα πρέπει να λαµβάνει ένα συγκεκριµένο αποκλειστικό κωδικό ταυτότητας ο οποίος, µαζί µε την
ηµεροµηνία παραλαβής και το µέγεθος του δείγµατος, θα πρέπει να προστίθεται στα στοιχεία του δείγµατος. Το προς
ανάλυση τµήµα του είδους (1), (2) δηλαδή το αναλυτικό δείγµα, θα πρέπει να διαχωρίζεται το συντοµότερο δυνατό. Όταν τα
επίπεδα των υπολειµµάτων πρέπει να υπολογιστούν έτσι ώστε να περιλαµβάνονται και τα µέρη τα οποία δεν υποβάλλονται
σε ανάλυση (12), πρέπει να καταγράφονται και τα βάρη των διαχωρισθέντων µερών.

4.8. Προετοιµασία και αποθήκευση της αναλυτικής ποσότητας

Το αναλυτικό δείγµα θα πρέπει να λειοτριβείται, εφόσον είναι σκόπιµο, και να αναµειγνύεται καλώς, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα λήψης αντιπροσωπευτικών αναλυτικών ποσοτήτων. Το µέγεθος της αναλυτικής ποσότητας θα πρέπει να
καθορίζεται από την αναλυτική µέθοδο και την αποδοτικότητα της ανάµειξης. Οι µέθοδοι λειοτρίβησης και ανάµειξης θα
πρέπει να καταγράφονται και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τα υφιστάµενα υπολείµµατα στο αναλυτικό δείγµα. Όπου είναι
σκόπιµο, το αναλυτικό δείγµα θα πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία υπό ειδικές συνθήκες, π.χ. σε θερµοκρασία υπό το

(1) Ταξινόµηση τροφίµων της ΕΕ: παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ και παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν
από την οδηγία 93/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 1) και παράρτηµα Ι της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, όπως τροποποι-
ήθηκε από την οδηγία 95/38/ΕΚ (ΕΕ L 197 της 22.8.1995, σ. 14).

(2) Τµήµα προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια: παράρτηµα Ι της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
95/38/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 6).

(12) Για παράδειγµα, οι πυρήνες εµπύρηνων καρπών δεν υποβάλλονται σε ανάλυση, το επίπεδο όµως των υπολειµµάτων υπολογίζεται υποθέ-
τοντας ότι περιλαµβάνονται αλλά δεν περιέχουν υπολείµµατα. Βλέπε υποσηµείωση 2.



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων16.7.2002 L 187/43

µηδέν, για ελαχιστοποίηση των δυσµενών επιδράσεων. Όταν η επεξεργασία µπορεί να επηρεάσει τα υπολείµµατα και δεν
υπάρχουν διαθέσιµες πρακτικές εναλλακτικές διαδικασίες, η αναλυτική ποσότητα µπορεί να συνίσταται από ολόκληρες
µονάδες, ή τεµάχια λαµβανόµενα από ολόκληρες µονάδες. Εάν λοιπόν η αναλυτική ποσότητα αποτελείται από λίγες µονάδες
ή τεµάχια, είναι απίθανο να είναι αντιπροσωπευτικό του αναλυτικού δείγµατος και πρέπει να αναλυθούν επαρκείς επαναλη-
πτικές ποσότητες για να καταδειχθεί η αβεβαιότητα της µέσης τιµής. Εάν οι αναλυτικές ποσότητες πρόκειται να αποθη-
κευθούν πριν από την ανάλυση, η µέθοδος και ο χρόνος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην επηρεαστούν
τα επίπεδα των υπαρχόντων υπολειµµάτων. Πρέπει να ληφθούν πρόσθετες ποσότητες για επαναληπτικές και επιβεβαιωτικές
αναλύσεις, κατά τα απαιτούµενα.

4.9. Σχηµατικές παραστάσεις

Σχηµατικές παραστάσεις των διαδικασιών δειγµατοληψίας που περιγράφονται ανωτέρω δίδονται στο κείµενο που αναφέρεται
στην υποσηµείωση 8, σελίδα 30.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα πρέπει να προέρχονται από ένα ή περισσότερα εργαστηριακά δείγµατα ληφθέντα από την
παρτίδα και παραληφθέντα σε καλή κατάσταση για ανάλυση. Τα αποτελέσµατα πρέπει να υποστηρίζονται από αποδεκτά
δεδοµένα ποιοτικού ελέγχου (13). Όταν κάποια υπολείµµατα διαπιστώνεται ότι υπερβαίνουν ένα ΑΟΥ, θα πρέπει να
επιβεβαιώνεται η ταυτότητα των υπολειµµάτων και η συγκέντρωσή τους να επαληθεύεται µε ανάλυση µιας ή περισσοτέρων
πρόσθετων αναλυτικών ποσοτήτων προερχόµενων από το αρχικό εργαστηριακό δείγµα ή δείγµατα.

Το ΑΟΥ έχει εφαρµογή στο συνολικό δείγµα.

Η παρτίδα θεωρείται ότι συµµορφούται µε το ΑΟΥ όταν το ή τα αναλυτικά αποτελέσµατα δεν υπερβαίνουν το ΑΟΥ.

Όταν τα αποτελέσµατα για το συνολικό δείγµα υπερβαίνουν το ΑΟΥ, στην απόφαση σχετικά µε τη µη συµµόρφωση της
παρτίδας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
i) τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από ένα ή περισσότερα, αναλόγως, εργαστηριακά δείγµατα, και
ii) η ορθότητα και ακρίβεια της ανάλυσης, όπως υποδεικνύεται από τα δεδοµένα του υποστηρικτικού ποιοτικού ελέγχου.

(13) ∆ιαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την ανάλυση υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων. Κείµενο SANCO/3103/2000, οι τροποποιήσεις του
κειµένου είναι διαθέσιµες στον ιστοχώρο της Επιτροπής στο ∆ιαδίκτυο.


