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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	211	annet	strekpunkt,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	mai	2004	offentliggjorde	De	forente	staters	myndighet	
US Food and Drug Administration	(FDA)	resultatene	fra	
en	undersøkelse	om	forekomst	av	furan	i	produkter	som	
varmebehandles.	Det	ble	påvist	forekomst	av	furan	i	en	
rekke	næringsmidler	(f.eks.	næringsmidler	på	boks	eller	
glass,	barnemat,	kaffe,	supper	og	sauser	osv.).

2)	 Vitenskapsgruppen	 for	 forurensende	 stoffer	 i	 nærings-
middelkjeden	 i	Den	europeiske	myndighet	 for	nærings-
middeltrygghet	(EFSA)	anså	at	saken	krevde	en	rask	be-
handling,	og	framla	en	vitenskapelig	rapport	om	furan	i	
næringsmidler	7.	desember	2004.

3)	 I	 denne	 rapporten	 fastslår	EFSA	at	 det	 i	 henhold	 til	 de	
opplysninger	som	er	tilgjengelige	på	det	nåværende	tids-
punkt,	synes	å	være	en	forholdsvis	liten	forskjell	mellom	
mulig	 eksponering	 av	mennesker	og	doser	 i	 forsøksdyr	
som	har	en	kreftframkallende	virkning,	og	at	en	pålitelig	
risikovurdering	vil	kreve	ytterligere	data	om	både	giftig-
het	og	eksponering.

4)	 For	at	EFSA	skal	kunne	gjennomføre	en	pålitelig	risiko-
vurdering,	 er	 det	 nødvendig	 å	 samle	 inn	 pålitelige	 data	
i	 hele	 Det	 europeiske	 fellesskap	 om	 furaninnholdet	 i		

	 varmebehandlede	næringsmidler.	I	løpet	av	2007	og	2008	
bør	det	legges	særskilt	vekt	på	datainnsamling.	Deretter	
bør	datainnsamlingen	fortsette	rutinemessig.

5)	 Data	bør	samles	inn	om	næringsmidler	i	handelen	i	den	
form	 de	 kjøpes	 inn,	 dvs.	 uten	 ytterligere	 tilberedning	
(f.eks.	 kaffepulver	 og	 juice	 samt	 produkter	 på	 glass	 og	
boks	som	ikke	varmes	opp	før	de	inntas),	og	om	nærings-
midler	 i	 handelen	 som	 analyseres	 i	 den	 form	 de	 inntas	
etter	ytterligere	tilberedning	i	laboratorium	(f.eks.	ferdig-
brygget	kaffe,	produkter	på	glass	eller	boks	som	varmes	
opp	før	de	inntas).	I	sistnevnte	tilfelle	bør	tilberedningen	
følge	eventuelle	anvisninger	på	etiketten.	Mat	som	tilbe-
redes	 i	 hjemmet	med	 ferske	 ingredienser	 (f.eks.	 grønn-
sakssuppe	 laget	 med	 ferske	 grønnsaker,	 hjemmelagde	
gryteretter	osv.),	bør	ikke	omfattes	av	dette	overvåkings-
programmet,	ettersom	det	vil	være	mer	hensiktsmessig	at	
måten	matlaging	i	hjemmet	påvirker	innholdet	av	furan	i	
næringsmidler	på,	undersøkes	i	et	forskningsprosjekt.

6)	 Framgangsmåtene	 for	 prøvetaking	 fastsatt	 i	 del	 B	 i	
vedlegget	 til	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 333/2007	
av	 28.	 mars	 2007	 om	 fastsettelse	 av	 prøvetakings-	 og	
analysemetodene	 for	 offentlig	 kontroll	 av	 innholdet	 av	
bly,	 kadmium,	 kvikksølv,	 uorganisk	 tinn,	 3-MCPD	 og	
benzo(a)pyren	i	næringsmidler(1)	bør	følges	for	å	sikre	at	
prøvene	er	representative	for	partiet	som	det	er	tatt	prø-
ver	 av.	 Prøvene	 bør	 analyseres	 i	 samsvar	med	 nr.	 1	 og	
2	 i	 vedlegg	 III	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	nr.	882/2004	av	29.	april	2004	om	offentlig	kontroll	
for	å	sikre	at	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	
bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd	overholdes(2).

7)	 Det	er	viktig	at	analyseresultatene	og	særskilte	 tilleggs-
opplysninger	som	er	nødvendige	for	vurderingen	av	re-
sultatene,	jevnlig	rapporteres	til	EFSA.	Rapporteringsfor-
matet	 bør	 fastsettes	 av	EFSA.	EFSA	 sørger	 også	 for	 at	
dataene	samles	i	en	database	—

(1)	 EUT	L	88	av	29.3.2007,	s.	29.
(2)	 EUT	L	165	av	30.4.2004,	 s.	1,	 rettet	ved	EUT	L	191	av	28.5.2004,	 s.	1.	

Forordningen	 sist	 endret	 ved	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1791/2006		
(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	1).

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 28. mars 2007

om overvåking av forekomsten av furan i næringsmidler

(2007/196/EF)(*)

2014/EØS/21/17

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	88	av	29.3.2007,	s.	56,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	4/2009	av	5.	februar	2009	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøv-
ing	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende	nr.	
16,	19.3.2009,	s.	7.
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ANBEFALER:

1.	 At	medlemsstatene	i	løpet	av	2007	og	2008	gjennomfører	
overvåking	 av	 forekomsten	 av	 furan	 i	 varmebehandlede	
næringsmidler.	 Overvåkingen	 bør	 omfatte	 næringsmidler	
i	handelen	i	den	form	de	kjøpes	inn,	dvs.	uten	ytterligere	
tilberedning(1),	 og	 næringsmidler	 i	 handelen	 som	 analy-
seres	 i	 den	 form	 de	 inntas	 etter	 ytterligere	 tilberedning	 i	
laboratorium(2).

2.	 At	medlemsstatene	regelmessig	framlegger	data	 fra	over-
våkingen	for	EFSA	med	de	opplysningene	og	i	det	formatet	
som	EFSA	har	fastsatt.

(1)	 Næringsmidler	 i	handelen	 i	den	 form	de	kjøpes	 inn	uten	ytterligere	 tilbe-	 Næringsmidler	 i	handelen	 i	den	 form	de	kjøpes	 inn	uten	ytterligere	 tilbe-
redning,	f.eks.	kaffepulver,	 juice,	produkter	på	glass	og	på	boks	som	ikke	
varmes	opp	før	de	inntas.

(2)	 Næringsmidler	i	handelen	som	analyseres	i	den	form	de	inntas	etter	ytterli-	 Næringsmidler	i	handelen	som	analyseres	i	den	form	de	inntas	etter	ytterli-
gere	tilberedning	i	laboratorium,	f.eks.	ferdigbrygget	kaffe	samt	produkter	
på	boks	eller	glass	som	varmes	opp	før	de	inntas.	Tilberedningen	bør	følge	
eventuelle	anvisninger	på	etiketten.	Mat	som	tilberedes	i	hjemmet	med	fer-
ske	 ingredienser	 (f.eks.	 grønnsakssuppe	med	 ferske	 grønnsaker,	 hjemme-
lagde	gryteretter	osv.)	omfattes	ikke	av	dette	overvåkingsprogrammet.

3.	 At	medlemsstatene	 følger	metodene	 for	prøvetaking	 fast-
satt	i	del	B	i	vedlegget	til	forordning	(EF)	nr.	333/2007	for	å	
sikre	at	prøvene	er	representative	for	partiet	som	det	er	tatt	
prøver	av.	Prøven	bør	tillages	på	en	slik	måte	at	furaninn-
holdet	i	prøven	ikke	endres.

4.	 At	 medlemsstatene	 gjennomfører	 analyse	 av	 furan	 i	
samsvar	med	nr.	 1	og	2	 i	 vedlegg	 III	 til	 forordning	 (EF)	
nr.	882/2004.

Utferdiget	i	Brussel,	28.	mars	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen


