
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

zmieniająca załącznik I do decyzji wykonawczej 2011/402/UE w sprawie środków nadzwyczajnych 
mających zastosowanie do nasion kozieradki i niektórych nasion lub ziaren przywożonych 

z Egiptu 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9524) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/880/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 ustana
wiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( 1 ), 
w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (i) i (iii), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 ustanowiono 
ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczegól
ności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie Unii 
i krajowym. W rozporządzeniu tym przewiduje się wpro
wadzenie środków nadzwyczajnych przez Komisję, gdy 
nie ma wątpliwości, że żywność lub pasza przywożona 
z państwa trzeciego może stanowić poważne zagrożenie 
dla zdrowia człowieka, zdrowia zwierząt lub dla środo
wiska i gdy zagrożenia tego nie można w zadowalającym 
stopniu opanować środkami wprowadzanymi przez dane 
państwo lub państwa członkowskie. 

(2) Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
higieny środków spożywczych ( 2 ) ustanowiono ogólne 
zasady dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo 
spożywcze w zakresie higieny środków spożywczych. 
Zasady te obejmują wymagania w zakresie higieny, 
których celem jest sprawienie, by przywożona żywność 
spełniała co najmniej te same normy higieniczne, co 
żywność produkowana w Unii, lub by spełniała równo
ważne normy. 

(3) Stwierdzono, że niektóre partie nasion kozieradki przy
wożonych z Egiptu są przyczyną wystąpienia w Unii 
ogniska bakterii Escherichia coli produkującej toksynę 
Shiga (STEC), o serotypie O104:H4. Jako źródło ogniska 
zidentyfikowano nasiona kozieradki z Egiptu spożywane 
w formie kiełków. 

(4) W związku z powyższym decyzją wykonawczą Komisji 
2011/402/UE ( 3 ) wprowadzono zakaz dopuszczania do 

swobodnego obrotu w Unii niektórych nasion i ziaren 
przywożonych z Egiptu objętych kodami CN wymienio
nymi w załączniku do tej decyzji. Zakaz ten wygasa 
w dniu 31 marca 2012 r. 

(5) Suszone dzielone warzywa strączkowe, łamane nasiona 
soi lub łamane nasiona i owoce oleiste nie są jednak 
wykorzystywane do kiełkowania. Nie należy już uznawać 
przywożonych z Egiptu suszonych dzielonych warzyw 
strączkowych, łamanych nasion soi lub łamanych nasion 
i owoców oleistych za zagrożenie dla bezpieczeństwa 
żywności i należy ponownie zezwolić na ich przywóz 
do Unii. 

(6) Na podstawie wspomnianych nowych informacji należy 
zatem zmienić środki nadzwyczajne określone w decyzji 
wykonawczej 2011/402/UE. 

(7) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić 
załącznik do decyzji wykonawczej 2011/402/UE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do decyzji wykonawczej 2011/402/UE zastępuje się 
tekstem załącznika do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 179 z 7.7.2011, s. 10.



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

Nasiona i ziarna z Egiptu objęte zakazem dopuszczania do swobodnego obrotu w Unii do dnia 31 marca 2012 r. 

Kod CN (*) Wyszczególnienie 

ex 0704 90 90 Kiełki rokietty siewnej (rukoli) 

ex 0706 90 90 Kiełki buraków, kiełki rzodkwi 

ex 0708 Kiełki warzyw strączkowych, świeże lub schłodzone 

ex 0709 90 90 
ex 0709 99 90 ( 1 ) 

Kiełki soi 

ex 0713 Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki, niełamane 

0910 99 10 Nasiona kozieradki 

ex 1201 00 
ex 1201 ( 1 ) 

Nasiona soi, niełamane 

1207 50 Nasiona gorczycy 

ex 1207 99 97 
ex 1207 99 96 ( 1 ) 

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, niełamane 

1209 10 00 Nasiona buraków cukrowych 

1209 21 00 Nasiona lucerny (alfalfa) 

1209 91 Nasiona warzyw 

ex 1214 90 90 Kiełki lucerny (alfalfa) 

(*) Wymienione w niniejszej decyzji kody CN odnoszą się do kodów określonych w części drugiej załącznika I do rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 
(Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). 

( 1 ) Kod CN na dzień 1.1.2012.”
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