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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych
z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 843)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/236/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty
z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2),
w szczególności jego art. 53 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 97/78/WE oraz rozporządzeniem
(WE) nr 178/2002 należy przyjąć niezbędne środki
w odniesieniu do przywozu produktów z państw trze-
cich, w których pojawia się lub rozprzestrzenia się jakie-
kolwiek zjawisko mogące stanowić poważne zagrożenie
dla zdrowia zwierząt lub ludzi.

(2) W produktach rybołówstwa przywożonych z Indonezji
i przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykryto hista-

minę i metale ciężkie. Obecność tych substancji
w żywności wiąże się z możliwością poważnego zagro-
żenia dla zdrowia ludzi.

(3) Dyrektywa Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r.
ustanawiająca warunki zdrowotne dotyczące produkcji
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (3)
określa procedurę pobierania próbek i analizy
w odniesieniu do histaminy i ustala dozwolone poziomy
wspomnianej substancji.

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia
8 marca 2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne
poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach
spożywczych (4) ustanawia dopuszczalne poziomy cięż-
kich metali dozwolone w produktach rybołówstwa.

(5) Przeprowadzona ostatnio wspólnotowa wizyta kontrolna
w Indonezji wykryła poważne niedociągnięcia w zakresie
higieny podczas przeładunku produktów rybołówstwa.
Takie niedociągnięcia oznaczają, że ryby nie są tak
świeże, jak być powinny, i szybko się psują, osiągając
wysoki poziom histaminy u przedmiotowych gatunków.
Kontrole wykryły ponadto poważne niedociągnięcia
w zdolności władz Indonezji do przeprowadzania
wiarygodnych kontroli produktów rybołówstwa,
w szczególności w zakresie wykrywania histaminy
i metali ciężkich u przedmiotowych gatunków.
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(6) Państwa członkowskie powinny przeprowadzić odpo-
wiednie kontrole produktów rybołówstwa z Indonezji
w chwili ich dotarcia do punktu granicznego Wspólnoty,
aby zapobiec wprowadzeniu do obrotu produktów
niezdatnych do spożycia przez ludzi.

(7) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ustanawia system
szybkiego alarmowania w zakresie żywności i paszy,
który powinien być wykorzystywany do wprowadzenia
wymogu wzajemnego informowania przewidzianego
w art. 22 ust. 2 dyrektywy 97/78/WE. Ponadto państwa
członkowskie w swoich okresowych sprawozdaniach
będą informować Komisję o wszystkich wynikach anali-
tycznych w ramach urzędowych kontroli przeprowadzo-
nych na wysyłkach produktów rybołówstwa pochodzą-
cych z Indonezji.

(8) Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi
w świetle gwarancji udzielonych przez właściwe władze
Indonezji i na podstawie wyników testów przeprowadzo-
nych przez państwa członkowskie.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres

Niniejszą decyzję stosuje się do produktów rybołówstwa przy-
wożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez
ludzi.

Artykuł 2

Testy

1. Państwa członkowskie, przy użyciu planów pobierania
próbek oraz metod wykrywania, zapewniają, aby każda wysyłka
produktów objętych art. 1 poddawana była niezbędnym testom
w celu upewnienia się, że przedmiotowe produkty nie przekra-
czają najwyższych dopuszczalnych poziomów ustanowionych
dla metali ciężkich w rozporządzeniu (WE) nr 466/2001.

Ponadto w przypadku gatunków należących do rodzin scom-
bridae, clupeidae, engraulidae i coryphaenidae, należy wykonać test
na wykrycie obecności histaminy, aby upewnić się, że dopusz-
czalne poziomy pozostają poniżej tych, które zostały ustano-
wione przez dyrektywę 91/493/EWG.

2. Co trzy miesiące państwa członkowskie przedkładają
Komisji sprawozdanie ze wszystkich wyników analitycznych
w ramach urzędowych kontroli przesyłek produktów wymie-
nionych w ust. 1. Sprawozdanie to powinno być przedłożone
w trakcie miesiąca następującego po każdym kwartale (kwiecień,
lipiec, październik i styczeń).

Artykuł 3

Niekorzystne wyniki testów

Państwa członkowskie nie zezwalają na przywóz na ich teryto-
rium, ani na wysyłki do innego państwa członkowskiego,
produktów określonych w art. 1, w odniesieniu do których
testy przywołane w art. 2 ust. 1 wykazały przekroczenie
najwyższych dopuszczalnych poziomów.

Artykuł 4

Obciążenie wydatkami

Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem
niniejszej decyzji zostaje obciążony wysyłający, odbiorca lub ich
agent.

Artykuł 5

Zgodność

Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję
o działaniach podjętych w celu zapewnienia zgodności
z niniejszą decyzją.

Artykuł 6

Przegląd

Niniejsza decyzja jest weryfikowana na podstawie gwarancji
udzielonych przez właściwe władze Indonezji oraz na podstawie
wyników testów określonych w art. 2.

Artykuł 7

Adresaci

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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