
Az EK-Szerződés 95. cikkének (4) bekezdése szerinti értesítés – Valamely EK harmonizációs intéz-
kedés rendelkezéseinél szigorúbb nemzeti intézkedések fenntartásának engedélyezése

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 30/02)

1. 2007. augusztus 14-i levelében a Dán Királyság tájékoztatta a Bizottságot szándékáról, mely szerint a
színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv és az élel-
miszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv módosításáról szóló 2006/52/EK
irányelvet (1) – a nitritek húskészítményekhez való hozzáadása vonatkozásában – nem kívánja átültetni a
dán jogba, hanem fenntartja a vonatkozó, jelenleg érvényben lévő nemzeti jogszabályokat. 2007.
november 21-i levelében – amely 2007. november 23-án jutott el a Bizottsághoz – Dánia értesítette a
Bizottságot az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2005. január 11-i 22. számú rendeletről (Bekendtgørelse nr
22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer) és a Dániában engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok
pozitív listájáról (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, „Positivlisten”), mivel ezek azok a nemzeti
rendelkezések, melyeket fenn kíván tartani.

2. Az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én jóváhagyott 2006/52/EK irányelv jogalapja az
EK-Szerződés 95. cikke. A nitrátok és nitritek húskészítményekben való felhasználására vonatkozóan az
irányelv célja – az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az élelmiszerügyi tudományos bizottság
(SCF) tudományos iránymutatásával összhangban – egyensúlyt teremteni a nitritek húskészítményekben való
előfordulása okozta rákkeltő nitrozaminok képződésének kockázata és az életveszélyes botulizmus kialakulá-
sáért felelős baktériumok elszaporodását megakadályozó nitritek védő hatása között.

Az eredetileg elfogadott formájában a 95/2/EK irányelv a különböző húskészítmények nitrit és nitrát mara-
dékszintjeit határozta meg. Ezzel szemben a 2006/52/EK irányelv bevezeti azt a 2003. évi, EFSA-véle-
ményben ajánlott elvet, mely szerint a nitritek ellenőrzését a húskészítmények előállítása során hozzáadható
E 249 (kálium-nitrit) és E 250 (nátrium-nitrit) legnagyobb mennyiség formájában kell szabályozni. Általában
a húskészítményekre vonatkozó mennyiség 150 mg/kg, a sterilezett húskészítményekre vonatkozó
mennyiség pedig 100 mg/kg.

A 2006/52/EK irányelv egyes hagyományosan előállított húsáruk esetében – ahol a hagyományos gyártási
eljárás miatt nem volt lehetséges ellenőrizni a hozzáadott mennyiséget – kivételesen a legmagasabb maradék-
szinteket tartalmazza.

3. A dán 22. sz. rendelet az E 249 (kálium-nitrit) és az E 250 (nátrium-nitrit) húskészítményekhez
történő hozzáadását csak akkor engedélyezi, ha a specifikus hozzáadott mennyiségeket nem lépik túl. A
kérdéses készítménytől függően a legnagyobb mennyiség 0, 60, 100 vagy 150 mg/kg. A 2006/52/EK irány-
elvtől eltérően a dán rendelkezések nem tartalmaznak a nitritek legnagyobb hozzáadott mennyiségének
rögzítését előíró elv alóli kivételeket, emiatt nem engedélyezik egyes hagyományos eljárással készített, más
tagállamból származó húskészítmények forgalomba hozatalát. Emellett a 0 és a 60 mg/kg határértékek alkal-
mazása vonatkozásában a dán jogszabály számos húskészítmény esetében alacsonyabb határértékeket
tartalmaz a hozzáadott nitritmennyiségek tekintetében, mint az irányelv.

4. A dán rendelkezések – a húskészítményekhez történő nitrit hozzáadása vonatkozásában – ezért szigo-
rúbbak, mint a 2006/52/EK irányelv.

5. A Dán Királyság úgy véli, hogy a 2006/52/EK irányelvtől eltérően a jelenlegi dán rendelkezések teljes
mértékben összhangban vannak az élelmiszerügyi tudományos bizottság (SCF) és az Európai Élelmiszerbiz-
tonsági Hatóság (EFSA) tudományos ajánlásaival abban az értelemben, hogy a nemzeti rendelkezések – a
maradékszintekkel ellentétben – nem tartalmaznak a „hozzáadott mennyiségek” szabályozása alóli kivéte-
leket.

Dánia kiemelte azt is, hogy a dán rendelkezésekben rögzített alacsonyabb hozzáadott mennyiségek tovább
csökkentik a nitrozaminok által jelentett kockázatot.

Dánia kiemelte, annak ellenére, hogy húskészítményekhez alacsonyabb nitrit szint hozzáadását engedélyező
szabályai több éve érvényben vannak, soha nem okoztak az érintett élelmiszerek tartósításával kapcsolatos
problémákat, ugyanakkor más tagállamokkal összehasonlítva Dániában nagyon alacsony a kolbászok okozta
ételmérgezési esetek előfordulási aránya.
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6. A Bizottság az értesítéssel kapcsolatban az EK-Szerződés 95. cikkének (4) és (6) bekezdése szerint jár
el. Az EK-Szerződés 95. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy közösségi harmonizációs intézkedés elfogadását
követően, egy tagállam a 30. cikkben említett lényeges követelmények alapján vagy a környezet, illetve a
munkakörnyezet védelmével kapcsolatosan szükségesnek tartja szigorúbb nemzeti rendelkezések fenntar-
tását, ezekről a rendelkezésekről és a fenntartásuk indokairól értesíti a Bizottságot. A dán rendelkezésekről
szóló értesítést követően a Bizottságnak hat hónap áll rendelkezésére a rendelkezések jóváhagyására vagy
elutasítására. Ezen időszak alatt a Bizottság megvizsgálja, hogy a dán rendelkezések fenntartása megalapo-
zott-e a 30. cikkben említett lényeges követelmények alapján, vagy a környezet védelmével kapcsolatosan, és
hogy az érintett rendelkezések nem képezik-e a tagállamok közötti önkényes megkülönböztetés eszközét
vagy a kereskedelem rejtett korlátozását, valamint hogy nem jelentenek-e szükségtelen és aránytalan akadályt
a belső piac működésében.

7. Bármely fél, aki észrevételt szeretne tenni ezen értesítéssel kapcsolatosan, azt az észrevétel közzététe-
létől számított 30 napon belül küldje el a Bizottságnak. Az e határidőn túl megküldött észrevételeket a
Bizottság nem veszi figyelembe.

8. A dán értesítés további részleteiért kérjük, forduljon az alábbi címhez:

European Commission
General Directorate Health and Consumer Protection
DG SANCO A.2 – Legal Affairs
Mr. Robert Mathiak
Tel.: (32-2) 296 93 57
E-mail: robert.mathiak@ec.europa.eu
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