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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 13. dubna 2004,

kterým se pozastavuje uvádění na trh a dovoz želé cukrovinek ve tvaru minipohárků obsahujících
potravinářské přídatné látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412,

E 413, E 414, E 415, E 417 nebo E 418
(oznámeno pod číslem K(2004) 1401)

(Text s významem pro EHP)

(2004/374/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), ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (2),
a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

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 dotyčným členským státem.

(2) Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne
20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách
jiných než barviva a náhradní sladidla (3) naposledy
pozměněnou nařízením (ES) č. 1882/2003 (4) se za urči-
tých podmínek povoluje používání potravinářských pří-
datných látek E 400 alginová kyselina, E 401 alginát sodný,
E 402 alginát draselný, E 403 alginát amonný, E 404 algi-
nát vápenatý, E 405 propan1,2diolalginát, E 406 agar, E
407 karagenan, E 407a afinát řasy Eucheuma, E 410 karu-
bin, E 412 guma guar, E 413 tragant, E 414 arabská guma,
E 415 xanthan, E 417 guma tara nebo E 418 guma gellan
v potravinách.

(3) Několik členských států přijalo opatření, jimiž se dočasně
zakazuje uvádět na trh nebo dovážet želé cukrovinky tuhé
konzistence uzavřené v polotuhých minipohárcích nebo
minikapslích, které se požívají jedním soustem po stisknutí
minipohárku nebo minikapsle, jímž se cukrovinka vpraví
do úst, a které obsahují přídatné látky z mořských řas nebo
z určitých gum (dále jen „želé cukrovinky ve tvaru mini-
pohárků“). Dotyčné členské státy přijaly tato opatření

z toho důvodu, že tyto želé cukrovinky ve tvaru minipo-
hárků v sobě spojují několik rizikových faktorů
vyplývajících z jejich konzistence, tvaru, velikosti a způ-
sobu požití, čímž vzniká riziko, že uváznou v krku a způ-
sobí zadušení. Komise byla o těchto opatřeních informo-
vána.

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

(5) Na základě informací poskytnutých členskými státy, které
přijaly opatření na vnitrostátní úrovni, lze konstatovat, že
želé cukrovinky ve tvaru minipohárků obsahující přídatné
látky z mořských řas nebo určitých gum představují riziko
ohrožení života. Třebaže jsou jeho hlavní příčinou tvar,
velikost a způsob požití, riziko vyplývá též z chemických
a fyzikálních vlastností těchto přídatných látek, které při-
spívají k tomu, že želé cukrovinky ve tvaru minipohárků
představují vážné riziko pro lidské zdraví.

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

(7) Vzhledem k rozdílnosti opatření přijatých některými člen-
skými státy a ke skutečnosti, že jiné členské státy nepřijaly
vůbec žádná opatření, jsou pro zajištění náležité ochrany
lidského zdraví nezbytná opatření na úrovni celého Spo-
lečenství.

(8) K ochraně lidského zdraví je nezbytné pozastavit uvádění
želé cukrovinek ve tvaru minipohárků obsahujících jednu
nebo více potravinářských přídatných látek E 400, E 401,
E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410,
E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 nebo E 418 na trh,
jakož i používání těchto přídatných látek v cukrovinkách
ve tvaru minipohárků a dovoz želé cukrovinek ve tvaru
minipohárků obsahujících tyto přídatné látky.

(9) Komise bude tuto otázku konzultovat s Evropským úřa-
dem pro bezpečnost potravin, neboť se jedná o otázku
významnou pro veřejné zdraví, a na základě vědeckého
stanoviska výše zmíněného úřadu přezkoumá toto roz-
hodnutí a prozkoumá, zda je nezbytné navrhnout Evrop-
skému parlamentu a Radě změnu směrnice 95/2/ES.

(1) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4.
(3) Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.
(4) Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1.
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(10) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu s se stanovi-
skem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zví-
řat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto rozhodnutí se želé cukrovinkami ve tvaru
minipohárků rozumějí želé cukrovinky tuhé konzistence
uzavřené v polotuhýchminipohárcích nebominikapslích, které se
požívají jedním soustem po stisknutí minipohárku nebo
minikapsle, jímž se cukrovinka vpraví do úst, a které obsahují
přídatné látky z mořských řas nebo z určitých gum.

Článek 2

1. Pozastavuje se uvádění na trh želé cukrovinek ve tvaru mini-
pohárků obsahujících látky E 400 alginová kyselina, E 401 algi-
nát sodný, E 402 alginát draselný, E 403 alginát amonný, E 404
alginát vápenatý, E 405 propan1,2diolalginát, E 406 agar, E 407
karagenan, E 407a afinát řasy Eucheuma, E 410 karubin, E 412
guma guar, E 413 tragant, E 414 arabská guma, E 415 xanthan, E
417 guma tara nebo E 418 guma gellan.

2. Pozastavuje se používání látek E 400 alginová kyselina, E 401
alginát sodný, E 402 alginát draselný, E 403 alginát amonný, E
404 alginát vápenatý, E 405 propan1,2diolalginát, E 406 agar, E
407 karagenan, E 407a afinát řasy Eucheuma, E 410 karubin, E
412 guma guar, E 413 tragant, E 414 arabská guma, E 415 xan-
than, E 417 guma tara nebo E 418 guma gellan v želé cukrovin-
kách ve tvaru minipohárků.

3. Pozastavuje se dovoz želé cukrovinek ve tvaru minipohárků
obsahujících látky E 400 alginová kyselina, E 401 alginát sodný,
E 402 alginát draselný, E 403 alginát amonný, E 404 alginát vápe-
natý, E 405 propan1,2diolalginát, E 406 agar, E 407 karagenan,
E 407a afinát řasy Eucheuma, E 410 karubin, E 412 guma guar, E
413 tragant, E 414 arabská guma, E 415 xanthan, E 417 guma
tara nebo E 418 guma gellan.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. dubna 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise
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