
DECYZJA KOMISJI

z dnia 23 maja 2008 r.

wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego
pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2259)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/388/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. 2, akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 23 kwietnia 2008 r. w systemie wczesnego
ostrzegania w zakresie żywności i pasz (RASFF) odnoto-
wano zawiadomienie o oleju słonecznikowym pocho-
dzącym z Ukrainy, zanieczyszczonym wysokim stęże-
niem oleju mineralnego. Zanieczyszczenie olejem mine-
ralnym zostało następnie stwierdzone w licznych prze-
syłkach surowego oleju słonecznikowego pochodzącego
z Ukrainy przywiezionych do Wspólnoty w ostatnich
miesiącach. Olej słonecznikowy zawierający wysokie
stężenie oleju mineralnego jest niezdatny do spożycia
przez ludzi, a zatem uznaje się go za niebezpieczny.
Źródło zanieczyszczenia jest jak dotąd nieznane.

(2) Komisja Europejska wielokrotnie apelowała do władz
ukraińskich o dostarczenie informacji na temat pocho-
dzenia zanieczyszczeń oraz podjętych środków mających
im zapobiec w przyszłości. Od władz ukraińskich ocze-
kiwano również gwarancji ustanowienia skutecznych
środków zmierzających do zapewnienia kontroli wyryw-
kowych i analiz na obecność oleju mineralnego
w partiach oleju słonecznikowego opuszczających
Ukrainę i przeznaczonych do Wspólnoty Europejskiej.

(3) Na Ukrainie prowadzone jest postępowanie śledcze zmie-
rzające do ustalenia źródła zanieczyszczeń. Władze
ukraińskie zobowiązały się poza tym do ustanowienia
odpowiedniego systemu kontroli, który zagwarantuje
zaświadczenie nieobecności niedopuszczalnych stężeń
oleju mineralnego we wszystkich partiach oleju słonecz-
nikowego przeznaczanych na wywóz do Unii Europej-
skiej. Komisji należy jednak jeszcze dostarczyć szczegóły
funkcjonowania tego systemu kontroli. Komisja powinna
następnie dokonać oceny systemu kontroli i zaświadczeń

w celu zweryfikowania jego dokładności i wiarygodności,
tak, aby zagwarantować, że olej słonecznikowy wywo-
żony do Wspólnoty w żadnym wypadku nie zawiera
oleju mineralnego w stężeniu czyniącym go niezdatnym
do spożycia przez ludzi. Konieczne są gwarancje, że do
czasu wprowadzenia w życie, ocenienia i zatwierdzenia
przez Komisję takiego systemu kontroli i zaświadczeń
wywóz oleju słonecznikowego do Wspólnoty zostanie
całkowicie wstrzymany. Komisja dokona oceny systemu
kontroli i zaświadczeń w oparciu o szczegółowe infor-
macje, jakich dostarczą władze ukraińskie.

(4) Zważywszy na poziom ryzyka, państwa członkowskie
powinny przeprowadzić kontrolę każdej partii importo-
wanego oleju słonecznikowego pod kątem obecności
oleju mineralnego, w celu zapewnienia dodatkowych
gwarancji dokładności i wiarygodności systemu kontroli
i zaświadczeń ustanowionego przez władze ukraińskie.

(5) Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewi-
duje możliwość przyjęcia stosownych wspólnotowych
środków nadzwyczajnych dla żywności i pasz przywożo-
nych z kraju trzeciego w celach ochrony zdrowia ludz-
kiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku
gdy takie ryzyko nie może być zadowalająco ograniczone
za pomocą środków podjętych przez poszczególne
państwa członkowskie.

(6) Do czasu wydania oceny i zatwierdzenia systemu
kontroli i zaświadczeń, który zostanie ustanowiony
przez władze ukraińskie, należy zaprzestać przywozu
oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego
z terytorium Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia
olejem mineralnym.

(7) Państwa członkowskie zostały powiadomione
o odnotowanym zanieczyszczeniu i podjęły stosowne
kroki zmierzające do wycofania zanieczyszczonego
oleju słonecznikowego i produktów zawierających zanie-
czyszczony olej słonecznikowy wprowadzonych już do
obrotu, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej prze-
kazanym za pośrednictwem systemu wczesnego ostrze-
gania w zakresie żywności i pasz (RASFF).

(8) Zważywszy na pilny charakter sprawy, w oczekiwaniu na
spotkanie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościo-
wego i Zdrowia Zwierząt oraz po powiadomieniu
władz Ukrainy należy przyjąć stosowne tymczasowe
środki ochronne zgodnie z procedurą ustanowioną
w art. 53 ust. 2, akapit pierwszy rozporządzenia (WE)
nr 178/2002.
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(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100
z 8.4.2006, s. 3).



(9) Przeglądu niniejszej decyzji należy dokonać zgodnie
z procedurą ustanowioną w art. 52 ust. 2, akapit
pierwszy rozporządzenia (WE) nr 178/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Państwa członkowskie zabraniają przywozu oleju słonecz-
nikowego, objętego kodem CN 1512 11 91, pochodzącego lub
wysyłanego z Ukrainy, (dalej zwanego „olejem słoneczni-
kowym”), o ile nie towarzyszy mu ważne świadectwo potwier-
dzające brak niedopuszczalnego stężenia oleju mineralnego,
wyniki kontroli wyrywkowej oraz analizy pod kątem obecności
oleju mineralnego.

2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, będzie ważne
wyłącznie w odniesieniu do przesyłek oleju słonecznikowego
importowanego do Wspólnoty, o ile kontrola wyrywkowa
i analiza danej partii oraz wystawienie świadectwa nastąpiły
po dokonaniu przez Komisję oceny i formalnym zatwierdzeniu
systemu kontroli i zaświadczeń ustanowionego przez władze
ukraińskie.

3. Państwa członkowskie zostaną powiadomione
o szczegółach funkcjonowania systemu kontroli i zaświadczeń
ustanowionego przez władze ukraińskie oraz o formalnym
zatwierdzeniu tego systemu przez Komisję za pośrednictwem
Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwie-
rząt.

4. Państwa członkowskie podejmą stosowne kroki zmierza-
jące do kontroli wyrywkowej i analizy każdej zgłoszonej do
przywozu partii oleju słonecznikowego pochodzącego lub
wysyłanego z terytorium Ukrainy, której towarzyszy ważne
świadectwo, w celu zagwarantowania, że olej nie jest zanieczy-
szczony olejem mineralnym w stężeniu czyniącym go
niezdatnym do spożycia przez ludzi.

Powiadamiają one Komisję o negatywnych wynikach poprzez
system wczesnego ostrzegania w zakresie żywności i pasz.
Korzystne wyniki są natomiast przekazywane Komisji co trzy
miesiące.

Artykuł 2

Sytuacja zostanie poddana ponownej ocenie najpóźniej po
upływie roku.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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