
DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 września 2006 r

w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie
zmodyfikowanego organizmu pod nazwą LL RICE 601 w produktach z ryżu

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3932)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/601/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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 (1),
w szczególności jego art. 53 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 z dnia
22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfiko-
wanej żywności i paszy przewidują, że żadna genetycznie
zmodyfikowana żywność ani pasza (2) nie może zostać
wprowadzona do obrotu na rynku Wspólnoty, chyba że
jest ona objęta zezwoleniem wydanym zgodnie ze
wspomnianym rozporządzeniem. Artykuł 4 ust. 3
i art. 16 ust. 3 tego samego rozporządzenia stanowią,
że nie należy zatwierdzać żywności i paszy zmodyfiko-
wanej genetycznie, o ile nie zostało wykazane w sposób
właściwy i wystarczający, iż nie wywiera ona szkodli-
wych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środo-
wiska naturalnego, nie wprowadza konsumenta ani użyt-
kownika w błąd ani nie odbiega od żywności czy też
paszy przeznaczonej do zastąpienia w takim zakresie,
że jej normalne spożycie byłoby ze względów żywienio-
wych niekorzystne dla ludzi lub zwierząt.

(2) W dniu 18 sierpnia 2006 r. władze Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki poinformowały Komisję, że produkty
z ryżu zanieczyszczone genetycznie zmodyfikowanym
ryżem pod nazwą „LL RICE 601” (zwane dalej „produk-
tami zanieczyszczonymi”), które nie zostały zatwierdzone
do wprowadzenia do obrotu na rynku Wspólnoty,
zostały znalezione w próbkach ryżu pobranych na
rynku USA z ryżu długoziarnistego znajdującego się
w obiegu handlowym i pochodzącego ze zbioru
z 2005 r. Zanieczyszczenie produktów zostało zgłoszone
władzom USA w dniu 31 lipca 2006 r. przez Bayer Crop
Science, tj. firmę, która opracowała genetycznie zmodyfi-
kowany ryż LL RICE 601. Władze USA poinformowały
następnie Komisję, że w dalszym ciągu nie jest wiadomo,
w jakim zakresie łańcuch dostaw został zanieczyszczony
i w chwili obecnej nie można przekazać informacji doty-
czących możliwego zanieczyszczenia produktów wywo-
żonych do UE. Ponadto władze te poinformowały

Komisję, że wyżej wspomniane produkty nie zostały
również zatwierdzone do wprowadzania do obrotu
w Stanach Zjednoczonych.

(3) Bez uszczerbku dla obowiązków kontrolnych państw
członkowskich, przyszłe środki podejmowane
w odniesieniu do prawdopodobnego przywozu zanieczy-
szczonych produktów powinny utworzyć kompleksowe
i wspólne podejście, pozwalające na podjęcie szybkich
i skutecznych działań oraz na uniknięcie zasadniczych
różnic między państwami członkowskimi w sposobie
podejścia do sytuacji.

(4) Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewi-
duje możliwość przyjęcia odpowiednich wspólnotowych
środków nadzwyczajnych dotyczących żywności i paszy
przywożonych z kraju trzeciego w celu ochrony zdrowia
ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska,
w przypadku gdy takie ryzyko nie może być wystarcza-
jąco objęte za pomocą środków podjętych przez dane
państwa członkowskie.

(5) Biorąc pod uwagę fakt, że ryż LL RICE 601 nie został
zatwierdzony zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym
oraz ze względu na domniemane ryzyko związane
z produktami niezatwierdzonymi zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, które
uwzględnia zasadę ostrożności ustanowioną w art. 7
rozporządzenia (WE) nr 178/2002, właściwym jest
podjąć środki nadzwyczajne zmierzające do zapobieżenia
wprowadzeniu zanieczyszczonych produktów do obrotu
na rynku Wspólnoty.

(6) Zgodnie z ogólnymi wymogami ustanowionymi rozpo-
rządzeniem (WE) nr 178/2002, podmioty działające na
rynku żywności i pasz są w pierwszym rzędzie odpowie-
dzialne wobec prawa za spełnianie wymogów prawa
żywnościowego przez żywność i pasze
w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą oraz
za kontrolę przestrzegania tych wymogów. Obowiązek
udowodnienia, że nie zostały wprowadzone do obrotu
żadne zanieczyszczone produkty, spoczywa zatem na
przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za wprowadzanie
żywności i pasz po raz pierwszy do obrotu. W tym
celu środki przewidziane w niniejszej decyzji powinny
wymagać, aby przesyłki określonych produktów pocho-
dzących ze Stanów Zjednoczonych mogły być wprowa-
dzone do obrotu pod warunkiem dostarczenia sprawoz-
dania analitycznego, wykazującego, że produkty te nie są
zanieczyszczone ryżem LL RICE 601. Wspomniane spra-
wozdanie analityczne powinno zostać sporządzone przez
akredytowane laboratorium zgodnie z normami między-
narodowymi.
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(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100
z 8.4.2006, str. 3).

(2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1.



(7) W celu ułatwienia kontroli wszystkie genetycznie zmody-
fikowane produkty żywnościowe i pasze wprowadzone
do obrotu powinny zostać poddane zatwierdzonej meto-
dzie wykrywania. Firma Bayer Crop Science została
poproszona o dostarczenie metod wykrywania ryżu pn.
LL RICE 601, jak również próbek kontrolnych. Udostęp-
niła ona w tym celu dwie metody, zatwierdzone przez
federalną służbę kontroli zbóż, urząd ds. zakładów rzeź-
nych i punktów skupu bydła rzeźnego (GIPSA) podlega-
jącą Departamentowi Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
we współpracy ze wspólnotowym laboratorium referen-
cyjnym, o którym mowa w art. 32 rozporządzenia (WE)
nr 1829/2003.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji muszą być
proporcjonalne i nie ograniczające handlu bardziej, niż
to konieczne; powinny one zatem objąć jedynie
produkty, w przypadku których uznano, że istnieje praw-
dopodobieństwo zanieczyszczenia ryżem LL RICE 601
i które, zgodnie z otrzymanymi informacjami, są przy-
wożone ze Stanów Zjednoczonych do Wspólnoty.

(9) Pomimo wniosków ze strony Komisji, władze USA nie
były w stanie zagwarantować, że produkty z ryżu przy-
wożone ze Stanów Zjednoczonych nie zawierają ryżu LL
RICE 601.

(10) Jeżeli chodzi o produkty paszowe lub inne produkty
żywnościowe nieobjęte środkami przewidzianymi
w niniejszej decyzji, państwa członkowskie powinny
kontrolować, czy zostały one zanieczyszczone LL RICE
601. Na podstawie informacji dostarczanych przez
państwa członkowskie, Komisja rozważy konieczność
podjęcia stosownych środków dodatkowych.

(11) Decyzję Komisji 2006/578/WE z dnia 23 sierpnia
2006 r. w sprawie środków nadzwyczajnych
w odniesieniu do niedozwolonego, genetycznie zmodyfi-
kowanego organizmu LL RICE 601 w produktach
z ryżu (1) podjęto celem wprowadzenia czasowego
zakazu wprowadzania do obrotu produktów zanieczy-
szczonych.

(12) Powyższe środki tymczasowe należy zatwierdzić.

(13) Należy zatem uchylić i zastąpić decyzję 2006/578/WE.

(14) Środki przewidziane w niniejszej decyzji podlegają prze-
glądowi przed upływem sześciu miesięcy w celu spraw-
dzenia, czy są one w dalszym ciągu konieczne.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do następujących produktów
pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej:

Produkt Kod CN

ryż łuskany (brązowy) parzony długo-
ziarnisty A

1006 20 15

ryż łuskany (brązowy) parzony długo-
ziarnisty B

1006 20 17

ryż łuskany (brązowy) parzony długo-
ziarnisty A

1006 20 96

ryż łuskany (brązowy) parzony długo-
ziarnisty B

1006 20 98

ryż półbielony parzony długoziarnisty A 1006 30 25

ryż półbielony parzony długoziarnisty B 1006 30 27

ryż półbielony długoziarnisty A 1006 30 46

ryż półbielony długoziarnisty B 1006 30 48

ryż całkowicie bielony parzony długo-
ziarnisty A

1006 30 65

ryż całkowicie bielony parzony długo-
ziarnisty B

1006 30 67

ryż całkowicie bielony długoziarnisty A 1006 30 96

ryż całkowicie bielony długoziarnisty B 1006 30 98

ryż łamany, o ile nie jest objęty certyfi-
katem poświadczającym, że nie zawiera
on ryżu długoziarnistego

1006 40 00

Artykuł 2

Warunki pierwszego wprowadzenia do obrotu

Państwa członkowskie zezwalają na wprowadzenie do obrotu
po raz pierwszy produktów wymienionych w art. 1 jedynie
w przypadku, gdy oryginalne sprawozdanie analityczne towa-
rzyszące przesyłce, oparte na odpowiedniej i zatwierdzonej
metodzie wykrywania genetycznie zmodyfikowanego ryżu LL
RICE 601, sporządzone przez akredytowane laboratorium
wykazuje, że dany produkt nie zawiera genetycznie zmodyfiko-
wanego ryżu pod nazwą LL RICE 601.

Jeśli przesyłka produktów wymienionych w art. 1 jest podzie-
lona, każdej części podzielonej przesyłki towarzyszy uwierzytel-
niony odpis rzeczonego sprawozdania analitycznego.
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(1) Dz.U. L 230 z 24.8.2006, str. 8.



W przypadku braku takiego sprawozdania analitycznego,
o którym mowa w ust. 1, podmiot mający siedzibę we Wspól-
nocie odpowiedzialny za pierwsze wprowadzenie produktu do
obrotu zleca zbadanie produktów wymienionych w art. 1
w celu wykazania, że nie zawierają one genetycznie zmodyfi-
kowanego ryżu pod nazwą LL RICE 601. Do czasu otrzymania
sprawozdania analitycznego, przesyłki nie wprowadza się do
obrotu we Wspólnocie.

Państwa członkowskie informują Komisję o pozytywnych
(niekorzystnych) wynikach za pomocą systemu wczesnego
ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach.

Artykuł 3

Inne środki kontroli

Państwa członkowskie podejmują stosowne środki, łącznie
z wyrywkowym pobieraniem próbek i analizą już wprowadzo-
nych do obrotu produktów, o których mowa w art. 1, w celu
potwierdzenia nieobecności genetycznie zmodyfikowanego ryżu
LL RICE 601. Informują one Komisję o dodatnich (niekorzyst-
nych) wynikach za pomocą systemu wczesnego ostrzegania
o niebezpiecznej żywności i paszach.

Artykuł 4

Przesyłki zanieczyszczone

Państwa członkowskie podejmują stosowne środki w celu
zagwarantowania, że produkty wymienione w art. 1, co do
których ustalono, że zawierają genetycznie zmodyfikowany
ryż LL RICE 601, nie zostaną wprowadzone do obrotu.

Artykuł 5

Zwrot kosztów

Państwa członkowskie zapewniają poniesienie kosztów wyni-
kłych z wdrażania art. 2 i art. 4 przez zainteresowane podmioty
odpowiedzialne za wprowadzenie produktów po raz pierwszy
do obrotu.

Artykuł 6

Przegląd środków

Przeglądu środków przewidzianych niniejszą decyzją należy
dokonać najpóźniej do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł 7

Uchylenie

Uchyla się decyzję 2006/578/WE.

Artykuł 8

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 5 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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