
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 601/2008

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie środków ochronnych mających zastosowanie do określonych produktów rybołówstwa
przywożonych z Gabonu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

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),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 należy
podjąć konieczne środki w sytuacji, kiedy bezsprzecznie
żywność przywożona z kraju trzeciego może stanowić
poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt
lub środowiska, a zagrożenie to nie może zostać
w zadowalającym stopniu ograniczone poprzez zastoso-
wanie środków przez państwo lub państwa członkow-
skie, których sprawa dotyczy.

(2) Podczas wspólnotowej inspekcji przeprowadzonej
w Gabonie w 2007 r. odkryto poważne braki
w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa
przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej.
Stwierdzono poważne uchybienia, w szczególności
odnośnie do zdolności władz Gabonu do podjęcia
działań naprawczych w przypadku wystąpienia wyso-
kiego poziomu metali ciężkich i siarczynów.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia
19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne
poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach
spożywczych (2) ustanawia dopuszczalne poziomy metali
ciężkich w określonych produktach rybołówstwa.

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE
z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do

żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (3)
ustanawia najwyższe dopuszczalne poziomy siarczynów
w określonych produktach rybołówstwa.

(5) Państwa członkowskie powinny zatem przeprowadzać
odpowiednie kontrole określonych produktów rybołów-
stwa z Gabonu po ich dotarciu do granic Wspólnoty, aby
zapewnić zgodność z rozporządzeniem (WE) nr
1881/2006 oraz z dyrektywą 95/2/WE odnośnie do,
odpowiednio, metali ciężkich i siarczynów.

(6) Państwa członkowskie powinny stosować odpowiednie
plany pobierania próbek i metody analityczne dla tych
kontroli. W przypadku pobierania próbek i analizy
metali ciężkich zastosowanie ma rozporządzenie Komisji
(WE) nr 333/2007 (4).

(7) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ustanawia system
szybkiego alarmowania w zakresie żywności i paszy,
który powinien być wykorzystywany do wdrożenia
wymogu wzajemnego informowania przewidzianego
w art. 22 ust. 2 dyrektywy Rady 97/78/WE (5). Ponadto
państwa członkowskie w swoich okresowych sprawozda-
niach będą informować Komisję o wszystkich wynikach
analitycznych w ramach urzędowych kontroli przesyłek
produktów rybołówstwa pochodzących z Gabonu, obję-
tych tym rozporządzeniem.

(8) Rozporządzenie powinno zostać zweryfikowane po roku
w świetle gwarancji udzielonych przez właściwe władze
Gabonu i na podstawie wyników testów przeprowadzo-
nych przez państwa członkowskie. W celu zweryfiko-
wania przyznanych gwarancji konieczna może być
nowa inspekcja Komisji.

(9) Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stoso-
waniem niniejszego rozporządzenia zostaje obciążony
wysyłający, odbiorca lub jego przedstawiciel.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 202/2008 (Dz.U. L 60
z 5.3.2008, s. 17).

(2) Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1126/2007 (Dz.U. L 255 z 29.9.2007, s. 14).

(3) Dz.U. L 61 z 18.3.1995, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrek-
tywą 2006/52/WE (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 10).

(4) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 29.
(5) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrek-

tywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do produktów rybołówstwa
pochodzących z Gabonu i przeznaczonych do spożycia przez
ludzi, które objęte są rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006
odnośnie do metali ciężkich lub dyrektywą 95/2/WE odnośnie
do siarczynów.

Artykuł 2

1. Państwa członkowskie, przy użyciu planów pobierania
próbek oraz metod analitycznych, zapewniają poddanie każdej
przesyłki produktów objętych art. 1 niezbędnym testom w celu
upewnienia się, że przedmiotowe produkty są zgodne
z przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr
1881/2006 odnośnie do metali ciężkich oraz w dyrektywie
95/2/WE odnośnie do siarczynów. W przypadku metali cięż-
kich pobieranie próbek i analiza będą przeprowadzane zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 333/2007.

2. Co trzy miesiące państwa członkowskie przedkładają
Komisji sprawozdanie zawierające wszystkie wyniki analityczne
w ramach urzędowych kontroli przesyłek produktów wymie-
nionych w ust. 1. Sprawozdanie to powinno być przedłożone
w miesiącu następującym po każdym kwartale (kwiecień, lipiec,
październik i styczeń).

3. Stosować należy wspólny format sprawozdań określony
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Państwa członkowskie nie zezwalają na przywóz produktów
określonych w art. 1, które uznane są za niezgodne
z przepisami określonymi w art. 2 ust. 1.

Artykuł 4

Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem
niniejszego rozporządzenia zostaje obciążony wysyłający,
odbiorca lub odpowiednio ich przedstawiciele.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie jest poddawane przeglądowi w świetle
gwarancji udzielonych przez właściwe władze Gabonu oraz na
podstawie wyników testów określonych w art. 2. W celu zwery-
fikowania przyznanych gwarancji konieczna może być nowa
inspekcja Komisji.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Wspólny format sprawozdania, o którym mowa w art. 2 ust. 3

Wyniki kontroli określonych produktów rybołówstwa z Gabonu odnośnie do metali ciężkich i siarczynów

Państwo powiadamiające:

Rok:

Kwartał:

Rodzaj
produktu
rybołów-
stwa

Kod próbki Data analizy
[dd/mm/rrrr]

Analizowana
substancja
[np. Pb, Cd,
Hg, siar-
czyn] (1)

Wynik
[mg/kg] (2)

Niepewność
pomiaru
(tylko dla
metali cięż-

kich)
[x ± U] (3)

Zgodność
[tak/nie]

Granica
wykrywal-

ności
(tylko dla
metali cięż-

kich)
[mg/kg]

Granica ozna-
czalności
(tylko dla

metali ciężkich)
[mg/kg]

(1) Proszę podać każdy analit w oddzielnym wierszu.
(2) W przypadku siarczynów wyniki należy podać jako SO2.
(3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 333/2007.
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