
DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 listopada 2007 r.

zmieniająca decyzję 2006/504/WE w odniesieniu do częstotliwości kontroli orzeszków ziemnych
i produktów pochodnych pochodzących lub wysłanych z Brazylii w związku z ryzykiem

zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5516)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/759/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 oraz ustanawia-
jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1),
w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2006/504/WE (2) ustanawia specjalne
warunki dotyczące niektórych środków spożywczych
przywożonych z niektórych krajów trzecich w związku
z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksy-
nami.

(2) Komitet Naukowy ds. Żywności stwierdził, że aflatoksyna
B1 jest silną genotoksyczną substancją rakotwórczą
i nawet bardzo niskie stężenie powoduje ryzyko wystą-
pienia nowotworu wątroby. Rozporządzenie Komisji
(WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające
najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanie-
czyszczeń w środkach spożywczych (3) ustanawia
najwyższe dopuszczalne poziomy aflatoksyn
w środkach spożywczych. Jednakże w latach 2005
i 2006 znacznie częstsze były zawiadomienia poprzez
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej
Żywności i Paszach (RASFF), że ustanowione najwyższe
dopuszczalne poziomy tej substancji są regularnie prze-
kraczane w orzeszkach ziemnych i produktach pochod-
nych pochodzących z Brazylii.

(3) Zanieczyszczenie to stanowi zagrożenie dla zdrowia
publicznego we Wspólnocie. W związku z tym należy
przyjąć środki specjalne na szczeblu wspólnotowym.

(4) W dniach od 25 kwietnia do 4 maja 2007 r. Biuro ds.
Żywności i Weterynarii („FVO”) Komisji udało się do

Brazylii z misją dokonania oceny systemów kontroli
w celu zapobieżenia skażenia aflatoksyną orzeszków
ziemnych przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty (4).
W wyniku misji stwierdzono, że system kontroli wywo-
żonych do Wspólnoty orzeszków ziemnych wprawdzie
istnieje, nie jest jednak w pełni wdrożony. W związku
z tym obecny system nie gwarantuje w pełni, że wywo-
żone do Wspólnoty orzeszki ziemne spełniają odpo-
wiednie wymagania w zakresie aflatoksyn.

(5) W interesie zdrowia publicznego leży, by przywóz
orzeszków ziemnych i produktów pochodnych
z Brazylii do Wspólnoty podlegał częstszym procedurom
pobierania próbek i dokonywania analizy poziomów
aflatoksyn, przeprowadzanym przez właściwy organ
państwa członkowskiego przywozu przed wprowadze-
niem tych produktów do obrotu.

(6) Artykuł 15 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadza-
nych w celu sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (5) stanowi, że
sporządzany jest wykaz pasz i żywności niepochodzą-
cych od zwierząt, które, na podstawie znanych lub
powstających zagrożeń, podlegają zwiększonemu pozio-
mowi kontroli urzędowych. Środki, o których mowa
w art. 15 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia nie
mają zastosowania przed 2008 r. W celu ochrony
zdrowia publicznego właściwe jest niezwłocznie wprowa-
dzenie zwiększonej częstotliwości kontroli w odniesieniu
aflatoksyn w orzeszkach ziemnych pochodzących
z Brazylii. W chwili obecnej przy przywozie orzeszków
ziemnych i produktów pochodnych z Brazylii nie jest
wymagane żadne świadectwo zdrowia wydane przez
właściwe organy Brazylii.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji
2006/504/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,
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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 199 z 21.7.2006, str. 21. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2007/563/WE (Dz.U. L 215 z 18.8.2007, str. 18).

(3) Dz.U. L 364 z 20.12.2006, str. 5. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1126/2007 (Dz.U. L 255 z 29.9.2007,
str. 14).

(4) Sprawozdanie z misji przeprowadzonej w Brazylii w dniach od
25 kwietnia do 4 maja 2007 r. w celu dokonania oceny obowiązu-
jących tam systemów kontroli, aby skontrolować zanieczyszczenie
aflatoksyną orzeszków ziemnych przeznaczonych na wywóz do
Wspólnoty (DG (SANCO)/7182/2007 – MR).

(5) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2006/504/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 lit. a) dodaje się ppkt (iii), (iv) i (v)
w brzmieniu:

„(iii) orzeszki ziemne objęte kodem CN 1202 10 90 lub
1202 20 00;

(iv) orzeszki ziemne objęte kodem CN 2008 11 94 (w
bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto
powyżej 1 kg) lub 2008 11 98 (w bezpośrednich opako-
waniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg);

(v) prażone orzeszki ziemne objęte kodem CN 2008 11 92
(w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto
powyżej 1 kg) lub 2008 11 96 (w bezpośrednich opako-
waniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg);”;

2) w art. 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do przywozu
orzeszków ziemnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)
ppkt (iii), (iv) i (v).”;

3) w art. 5 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) każdej dostawy środków spożywczych z Brazylii;
z wyjątkiem orzeszków ziemnych, o których mowa
w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii), (iv) i (v), gdy trzeba pobrać
próbki z 50 % takich dostaw orzeszków ziemnych
z Brazylii;”;

4) w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do przywozu
orzeszków ziemnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)
ppkt (iii), (iv) i (v).”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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