
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1151/2009 

z dnia 27 listopada 2009 r. 

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

i uchylające decyzję 2008/433/WE 

(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, ppkt (ii), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Komisji 2008/433/WE z dnia 10 czerwca 
2008 r. wprowadzająca specjalne warunki 
w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego 
pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka 
zanieczyszczenia olejem mineralnym ( 2 ) została przyjęta 
w celu ochrony zdrowia publicznego w następstwie 
wykrycia w kwietniu 2008 r. wysokiego stężenia parafiny 
mineralnej w oleju słonecznikowym z Ukrainy. 

(2) Władze Ukrainy poinformowały służby Komisji 
o ustanowieniu odpowiedniego systemu kontroli opraco
wanego w celu zapewnienia, by wszystkie przesyłki oleju 
słonecznikowego, które mają zostać wyeksportowane do 
Wspólnoty Europejskiej posiadały zaświadczenie, że nie 
zawierają ilości oleju mineralnego czyniących olej 
słonecznikowy niezdatnym do spożycia przez ludzi. 

(3) Szczegóły tego systemu kontroli i certyfikacji zostały 
ocenione przez służby Komisji i państwa członkowskie 
i przedyskutowane podczas zebrania Stałego Komitetu 
ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, które 
miało miejsce dnia 20 czerwca 2008 r. Stwierdzono, że 
ten system kontroli i certyfikacji może zostać zaakcepto
wany. 

(4) Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej 
przeprowadziło misję kontrolną na Ukrainie w dniach 
od 16 do 24 września 2008 r. w celu oceny istniejących 

systemów kontrolnych służących zapobieganiu zanie
czyszczeniu olejem mineralnym oleju słonecznikowego 
przeznaczonego na wywóz do Wspólnoty Europej
skiej ( 3 ). Zespół przeprowadzający kontrolę stwierdził, 
że władze Ukrainy wprowadziły nowy oficjalny system 
kontroli, by zapobiec występowaniu oleju mineralnego 
w oleju słonecznikowym przeznaczonym dla Wspólnoty, 
i że ten system kontroli daje wystarczające gwarancje 
w tej kwestii. Wyniki te wskazują jednak, że dochodzenie 
przeprowadzone przez władze Ukrainy nie wyjawiło 
źródła zanieczyszczenia z powodu braku urzędowego 
pobrania próbek oraz dalszych działań następczych. 

(5) Biorąc pod uwagę poziom ryzyka i zgodnie z art. 1 ust. 
4 decyzji 2008/433/WE, państwa członkowskie zbadały 
wszystkie przesyłki oleju słonecznikowego pochodzące 
z Ukrainy w celu sprawdzenia, że przesyłki te nie zawie
rają niedopuszczalnego stężenia oleju mineralnego i że 
informacje podane w wymaganym świadectwie jest praw
dziwa. Wyniki tych badań wykazały dokładność 
i wiarygodność systemu kontrolnego i systemu certyfi
kacji wprowadzonego przez władze Ukrainy. Wszystkie 
wyniki analiz potwierdziły prawidłowość zadeklarowa
nych w świadectwie stężeń oleju mineralnego. 

(6) Należy dopilnować, by pobieranie próbek z przesyłek 
oleju słonecznikowego w celu stwierdzenia obecności 
oleju mineralnego przeprowadzane było zgodnie 
z przepisami dotyczącymi pobierania próbek ustanowio
nymi rozporządzeniem Komisji (WE) nr 333/2007 
z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiającym metody pobie
rania próbek i metody analiz do celów urzędowej 
kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorga
nicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożyw
czych ( 4 ) i międzynarodową normą ISO 5555:2003 doty
czącą pobierania próbek tłuszczów i olejów zwierzęcych 
i roślinnych. 

(7) Należy więc dokonać przeglądu obecnych środków. 
Biorąc pod uwagę, że zmiany są istotne, przepisy są 
bezpośrednio stosowane i wiążące w całości, decyzja 
2008/433/WE powinna zostać zastąpiona przez niniejsze 
rozporządzenie, które może na późniejszym etapie 
zostać poddane przeglądowi na podstawie wyników 
kontroli przeprowadzonych przez państwa członkowskie. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt,
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( 1 ) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 151 z 11.6.2008, s. 55. 

( 3 ) http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2080 
( 4 ) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 29.

http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2080


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zakres 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do surowego 
i rafinowanego oleju z nasion słonecznika, objętego kodem 
CN 1512 11 91 lub kodem TARIC 1512 19 90 10 (zwanego 
dalej olejem słonecznikowym), pochodzącego lub wysyłanego 
z Ukrainy. 

Artykuł 2 

Definicje 

Dla celów niniejszego rozporządzenia „mineralna parafina” 
oznacza węglowodory nasycone w zakresie C10–C56 ze źródeł 
zewnętrznych poza alkanami C27, C29 i C31, które uważa się 
za endogenne dla oleju słonecznikowego. 

Artykuł 3 

Certyfikacja i uprzednie powiadomienie 

1. Olej słonecznikowy importowany do Wspólnoty Europej
skiej nie zawiera więcej niż 50 mg/kg mineralnej parafiny. 

2. Do każdej przesyłki oleju słonecznikowego zgłoszonej do 
przywozu dołączone jest świadectwo, jak określono 
w załączniku, zaświadczające, że produkt nie zawiera więcej 
niż 50 mg/kg mineralnej parafiny, i sprawozdanie analityczne 
wydane przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą EN 
ISO/IEC 17025 do przeprowadzania analiz oleju mineralnego 
w oleju słonecznikowym, wskazujące wyniki pobrania próbek, 
analizy na obecność oleju mineralnego, niepewność pomiaru 
wyniku analitycznego, jak również granicę wykrywalności 
(LOD) i granicę oznaczalności (LOQ) metody analitycznej. 

3. Świadectwo dołączone do sprawozdania analitycznego 
podpisane jest przez upoważnionego przedstawiciela Minister
stwa Zdrowia Ukrainy. 

4. Każda przesyłka oleju słonecznikowego jest oznaczona 
kodem, który umieszcza się na świadectwie fitosanitarnym, na 
sprawozdaniu analitycznym zawierającym wyniki pobrania 
próbek i analizy, jak również na dokumentach handlowych 
dołączonych do przesyłki. 

5. Analiza, o której mowa w ust. 2, musi zostać przeprowa
dzona na próbce pobranej zgodnie z przepisami rozporządzenia 
(WE) nr 333/2007 i normą międzynarodową i ISO 5555:2003. 

6. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa paszowe lub 
żywnościowe lub ich przedstawiciele powiadamiają punkt 
kontroli granicznej o szacowanej dacie i czasie fizycznego przy

bycia przesyłki przynajmniej jeden dzień roboczy przed 
fizycznym przybyciem przesyłki. 

Artykuł 4 

Kontrola urzędowa 

1. Właściwe organy w państwach członkowskich sprawdzają, 
czy do każdej przeznaczonej do przywozu przesyłki oleju 
słonecznikowego jest dołączone świadectwo i sprawozdanie 
analityczne, jak przewidziano w art. 3 ust. 2. 

Państwa członkowskie pobierają próbki i przeprowadzają 
analizę na obecność mineralnych parafin niektórych zgłoszo
nych do przywozu do Wspólnoty przesyłek oleju słoneczniko
wego wybranych metodą wyrywkową w celu zweryfikowania, 
czy przesyłka nie zawiera więcej niż 50 mg/kg mineralnej para
finy. 

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję poprzez system 
wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywno 
ściowych i środkach żywienia zwierząt o wszystkich przesył
kach, w których stwierdzono zawartość mineralnej parafiny 
wyższą niż 50 mg/kg, z uwzględnieniem niepewności pomiaru. 

2. Wszystkie urzędowe kontrole przed zgodą na dopusz
czenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie wykonywane 
są w ciągu 15 dni roboczych od momentu kiedy przesyłka 
jest zgłoszona do przywozu i fizycznie dostępna do pobrania 
próbki. 

Artykuł 5 

Podział przesyłki 

Przesyłki nie są rozdzielane do zakończenia urzędowych 
kontroli przez właściwy organ, jak określono w art. 4. 

W przypadku późniejszego podziału przesyłki, każdej jej części, 
aż do momentu dopuszczenia jej do obrotu, towarzyszą kopie 
oficjalnych dokumentów określonych w art. 3 ust. 2 poświad
czone przez właściwy organ państwa członkowskiego, na 
którego terenie podział ten miał miejsce. 

Artykuł 6 

Środki podejmowane w następstwie niezgodności 

W przypadku niezgodności przesyłki oleju słonecznikowego 
podejmuje się środki zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) 
nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przepro
wadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym 
i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt 
i dobrostanu zwierząt ( 1 ).
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( 1 ) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.



Artykuł 7 

Koszty 

Wszystkie koszty poniesione w wyniku urzędowych kontroli, 
łącznie z kosztami pobierania próbek, analizy, przechowywania 
oraz wszelkimi środkami podjętymi w następstwie niezgodności 
z wymogami, ponoszą podmioty prowadzące przedsiębiorstwa 
paszowe lub żywnościowe. 

Artykuł 8 

Uchylenie 

Decyzja 2008/433/WE traci moc. 

Odniesienia do uchylonej decyzji traktuje się jako odniesienia do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 9 

Środki przejściowe 

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 państwa członkowskie 
zezwalają na przywóz przesyłek oleju słonecznikowego pocho
dzącego lub wysyłanego z Ukrainy, które opuściły Ukrainę 
przed dniem 1 stycznia 2010 r. i którym towarzyszy świa
dectwo przewidziane w art. 1 decyzji 2008/433/WE. 

Artykuł 10 

Wejście w życie 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji

PL L 313/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.11.2009



ZAŁĄCZNIK
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