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AJÁNLÁSOK
A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA
(2007. március 28.)
a furán élelmiszerekben való előfordulásának ellenőrzéséről
(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/196/EK)
kockázatfelmérést végezhessen. 2007-ben és 2008-ban
különös figyelmet kell fordítani az adatgyűjtésre. Ezt
követően az adatgyűjtést rendszeres jelleggel folytatni
kell.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 211. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

2004 májusában az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) közzétette annak a felmérésnek az eredményeit, amely a hőkezelt termékekben esetlegesen előforduló furán kimutathatóságát vizsgálta. A felmérés számos élelmiszerben kimutatta a furán jelenlétét (pl. dobozos és üveges konzervek,
bébiétel, kávé, levesek és mártások stb.).

(2)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság az élelmiszerláncban előforduló szennyező anyagokkal foglalkozó
tudományos testülete megállapította, hogy ezek az eredmények mielőbbi lépéseket követelnek, és 2004.
december 7-én tudományos jelentést készített a furán
élelmiszerekben való előfordulásáról.

(3)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság jelentésében
arra a következtetésre jutott, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján viszonylag kicsinek tűnik az
eltérés a lehetséges emberi expozíció és a kísérleti állatokban rákkeltő hatásúnak bizonyult dózisok között, és a
megbízható kockázatfelméréshez további, a toxicitással és
az expozícióval kapcsolatos adatokra lenne szükség.

(4)

A hőkezelt élelmiszerekben előforduló furán mennyiségére vonatkozó, az Európai Közösség egészéből származó
megbízható adatok összegyűjtése szükséges ahhoz, hogy
az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság megbízható

(5)

Adatot kell gyűjteni a kereskedelmi forgalomba hozott
élelmiszerekről egyrészt megvásárolt állapotukban,
tekintet nélkül további elkészítési módjukra (pl. kávépor,
gyümölcslé, felhasználás előtt felmelegítést nem igénylő
dobozos és üveges konzervek), másrészt fogyasztáshoz
történő laboratóriumi elkészítésüket követően (pl. megfőzött kávé, fogyasztás előtt felhevített dobozos és üveges
konzervek). Az utóbbi esetben, amennyiben a címkén az
elkészítés módja fel van tüntetve, ezt az eljárást kell
követni. A friss összetevőkből otthon készült ételekre
(pl. friss zöldségekből készült zöldségleves, házi pörkölt)
nem vonatkozik ez az ellenőrző program, mivel az
otthoni főzési gyakorlatnak az élelmiszerekben előforduló furán mennyiségére gyakorolt hatását célravezetőbb
kísérleti projekt keretében felmérni.

(6)

Annak biztosítása érdekében, hogy a minták reprezentatívak legyenek a kiválasztott tétel egészére, az élelmiszerek ólom-, kadmium-, higany-, szervetlen ón-, 3MCPD- és benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzése
során alkalmazott mintavételi és analitikai módszereiről
szóló, 2007. március 28-i 333/2007/EK bizottsági rendelet (1) mellékletének B. részében meghatározott mintavételi eljárást kell alkalmazni. A minta elemzését a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és
az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása
céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló,
2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (2) III. mellékletének 1. és 2. pontjával
összhangban kell végrehajtani.

(1) Lásd e Hivatalos Lap 29 oldalát.
(2) HL L 191., 2004.5.28., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi
rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.
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Lényeges, hogy az analitikai eredményeket és az eredmények értékeléséhez szükséges speciális kiegészítő információkat az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság rendszeresen megkapja. Az adatközlés formáját az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság határozza meg. Az Európai
Élelmiszer-biztonsági Hatóság biztosítja azt, hogy az
adatokat adatbázisban foglalják össze,

AJÁNLJA,

1. A tagállamok 2007 és 2008 folyamán végezzenek ellenőrzéseket a hőkezelt élelmiszerekben a furán előfordulásának
tekintetében. Az ellenőrzés egyrészt a kereskedelmi forgalomba hozott, megvásárolt állapotukban vizsgált, további
elkészítésben nem részesülő élelmiszerekre (1), másrészt a
kereskedelmi forgalomba hozott, fogyasztáshoz történő
laboratóriumi elkészítést követően vizsgált élelmiszerekre (2)
vonatkozik.
2. A tagállamok rendszeresen nyújtsák be az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság számára az ellenőrzésre vonatkozó
adatokat a hatóság által meghatározott formában.

(1) Kereskedelmi forgalomba hozott élelmiszerek, tekintet nélkül esetleges további elkészítésre: pl. kávépor, gyümölcslevek, fogyasztás
előtt felmelegítést nem igénylő üveges és dobozos konzervek.
(2) Kereskedelmi forgalomba hozott, fogyasztáshoz laboratóriumban
elkészített élelmiszerek: pl. megfőzött kávé, felhasználás előtt felhevített dobozos és üveges konzervek. Amennyiben a címkén az elkészítés módja fel van tüntetve, ezt az eljárást kell követni. A friss
összetevőkből otthon készült ételekre (pl. friss zöldségből készült
zöldségleves, házi pörkölt) nem vonatkozik az ellenőrző program.
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3. A tagállamok kövessék a 333/2007/EK rendelet mellékletének B. részében meghatározott mintavételi eljárást annak
biztosítása érdekében, hogy a minták reprezentatívak
legyenek a kiválasztott tétel egészére. Az elemzés előtt a
mintát megfelelő gondossággal kell előkészíteni annak biztosítása érdekében, hogy a minta furántartalma ne módosuljon.

4. A tagállamok a 882/2004/EK rendelet III. melléklete 1. és 2.
pontjával összhangban végezzék el a furán vizsgálatát.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 28-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

