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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 27. března 2002

o pozastavení uvádění na trh a dovozu želé cukrovinek obsahujících potravinářskou přídatnou látku E
425 konjac

(oznámeno pod číslem K(2002) 1283)

(Text s významem pro EHP)

(2002/247/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bez-
pečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného naří-
zení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle čl. 53 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002může Komise
pozastavit uvádění na trh nebo používání potravin, které
mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, pokud
se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí opa-
tření přijatých dotyčnými členskými státy.

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne
20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách
jiných než barviva a náhradní sladidla (2) povoluje ve své
příloze IV použití potravinářské přídatné látky E 425 kon-
jac v potravinách za určitých podmínek.

(3) Několik členských států a třetích zemí učinilo opatření
k dočasnému zákazu uvádění želé cukrovinek ve tvaru
minipohárků (tzv. jelly mini-cups) obsahujících látku E
425 konjac na trh, neboť se jimi zadusilo několik dětí
ve třetích zemích. Komise byla o těchto opatřeních infor-
mována.

(4) Někteří výrobci želé cukrovinek ve tvaru minipohárků při-
hlédli k riziku pro lidské zdraví a opatřují obal potraviny
varováním zdůrazňujícím riziko pro děti a starší osoby.

(5) Komise přezkoumala informace dodané členskými státy
společně se Stálým výborem pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat.

(6) Na základě informací poskytnutých členskými státy, které
přijaly opatření na vnitrostátní úrovni, lze konstatovat, že

želé cukrovinky ve tvaru minipohárků obsahující látku E
425 konjac představují riziko ohrožení života. Kromě
tvaru a velikosti jsou to chemické a fyzikální vlastnosti
konjaku, které způsobují, že jsou želé cukrovinky ve tvaru
minipohárků vážným rizikem pro lidské zdraví.

(7) V tomto případě varování na etiketě nestačí k ochraně lid-
ského zdraví, a zejména ne u dětí.

(8) Vzhledem k rozdílnosti opatření přijatých některými člen-
skými státy a ke skutečnosti, že jiné členské státy nepřijaly
vůbec žádná opatření, jsou k poskytnutí dostatečné
ochrany lidského zdraví nezbytná opatření v rámci celého
Společenství.

(9) K ochraně lidského zdraví je nezbytné pozastavit uvádění
želé cukrovinek ve tvaru minipohárků obsahujících kon-
jac na trh a používání konjaku v želé cukrovinkách ve tvaru
minipohárků, jakož i dovoz želé cukrovinek ve tvaru mini-
pohárků obsahujících konjac. Kromě toho musejí být
pozastaveny všechny ostatní želé cukrovinky obsahující
konjac i používání konjaku ve všech takových výrobcích,
neboť mohou představovat totéž riziko jako želé cukro-
vinky ve tvaru minipohárků.

(10) Komise navrhne Evropskému parlamentu a Radě změnu
směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách
jiných než barviva a náhradní sladidla, aby se změnilo
povolení k používání látky E 425 konjac v souladu s tímto
rozhodnutím.

(11) Komise přezkoumá, zda je nutné přijmout další opatření
proti nebezpečí zadušení, které by mohlo hrozit z obec-
ného používání želírujících látek u želé cukrovinek, a pří-
padně předloží příslušné návrhy.

(12) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem
Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Uvádění želé cukrovinek na trh, včetně želé cukrovinek
ve tvaru minipohárků, obsahujících látku E 425: konjac: (i) guma
konjac (ii) konjac glukomannan se pozastavuje.

(1) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.
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2. Používání látky E 425: konjac: (i) guma konjac (ii) konjac glukomannan v želé cukrovinkách, včetně želé
cukrovinek ve tvaru minipohárků, se pozastavuje.

3. Dovoz želé cukrovinek, včetně želé cukrovinek ve tvaru minipohárků, obsahujících látku E 425: konjac: (i)
guma konjac (ii) konjac glukomannan se pozastavuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. března 2002.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise
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