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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 297/2011
z dnia 25 marca 2011 r.
wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub
wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po
wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku
zdarzenia radiacyjnego (2), rozporządzeniu Komisji
(Euratom) nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. usta
nawiającym maksymalne dozwolone poziomy skażenia
radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym
znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub
w każdym innym przypadku pogotowia radiologicz
nego (3) oraz rozporządzeniu Komisji (Euratom) nr
770/90 z dnia 29 marca 1990 r. ustanawiającym maksy
malne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego
pasz w następstwie wypadku jądrowego lub wszelkich
innych przypadków pogotowia radiologicznego (4).

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 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)

W art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewi
dziano możliwość przyjęcia odpowiednich unijnych
środków nadzwyczajnych w odniesieniu do żywności
i paszy przywożonych z państwa trzeciego w celu
ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub
środowiska, w przypadku gdy istniejącemu ryzyku nie
można wystarczająco zapobiec za pomocą środków
wprowadzonych indywidualnie przez państwa członkow
skie.

(2)

W następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukus
hima, który miał miejsce w dniu 11 marca 2011 r.,
Komisja została poinformowana, że poziomy radionu
klidów w niektórych produktach żywnościowych pocho
dzących z Japonii, takich jak mleko i szpinak, przekro
czyły progi podejmowania działań w odniesieniu do
żywności stosowane w Japonii. Takie skażenie może
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia
zwierząt w Unii, dlatego jako środek zapobiegawczy
należy pilnie wprowadzić na poziomie Unii środki
zapewniające bezpieczeństwo paszy i żywności, w tym
ryb i produktów rybołówstwa, pochodzących lub wysy
łanych z Japonii. Z uwagi na to, że nie udało się jeszcze
opanować skutków wypadku, na tym etapie właściwe
jest, aby wymagane badanie przed wywozem było stoso
wane w odniesieniu do paszy i żywności pochodzących
z dotkniętych prefektur wraz ze strefą buforową, nato
miast badanie wyrywkowe paszy i żywności przeprowa
dzane było w odniesieniu do przywozu pochodzącego
z całego terytorium Japonii.

(3)

Maksymalne poziomy określono w rozporządzeniu Rady
(Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. usta
nawiającym maksymalne dozwolone poziomy skażenia

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(4)

Wspomniane maksymalne poziomy mogą mieć zastoso
wanie po otrzymaniu przez Komisję informacji
o wypadku jądrowym, potwierdzających, że maksymalne
dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego paszy
i żywności prawdopodobnie zostaną osiągnięte lub już
zostały osiągnięte, na podstawie decyzji Rady
87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie
wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji
w przypadku pogotowia radiologicznego (5) lub na
podstawie Konwencji o wczesnym powiadamianiu
o awarii jądrowej z dnia 26 września 1986 r. Międzyna
rodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). W
międzyczasie właściwe jest stosowanie tych wcześniej
ustanowionych maksymalnych poziomów jako wartości
referencyjnych w ocenie dopuszczalności wprowadzenia
paszy i żywności do obrotu.

(5)

Władze Japonii poinformowały służby Komisji, że
produkty żywnościowe pochodzące z dotkniętego
regionu i wywożone z Japonii poddawane są odpo
wiednim badaniom.

(6)

Oprócz badań przeprowadzanych przez władze Japonii
należy przewidzieć wyrywkowe kontrole takiego przy
wozu.

(7)

Właściwe jest, aby państwa członkowskie informowały
Komisję o wszystkich wynikach analiz za pośrednictwem
systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej
żywności i paszach (RASFF) oraz systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach radiologicznych Unii Europej
skiej (ECURIE). Środki będą poddawane przeglądowi na
podstawie tych wyników analiz.

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L

371 z 30.12.1987, s. 11.
101 z 13.4.1989, s. 17.
83 z 30.3.1990, s. 78.
371 z 30.12.1987, s. 76.

L 80/6

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno
ściowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zakres
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do paszy i żywności
(środków spożywczych) w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporzą
dzenia nr 3954/87 pochodzących lub wysyłanych z Japonii,
z wyłączeniem produktów, które opuściły Japonię przed
dniem 28 marca 2011 r., oraz produktów, które zostały
zebrane lub przetworzone przed dniem 11 marca 2011 r.

Artykuł 2
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944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. oraz rozporządzeniu
Komisji (Euratom) nr 770/90 z dnia 29 marca 1990 r.

4.
Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 3, określono
w załączniku. Deklaracja musi być podpisana przez upoważnio
nego przedstawiciela właściwych organów Japonii, a w przy
padku produktów, do których stosuje się ust. 3 tiret trzecie,
towarzyszy jej sprawozdanie analityczne.

Artykuł 3
Identyfikacja
Każda przesyłka produktów, o których mowa w art. 1, jest
oznaczana kodem wskazanym w deklaracji, w sprawozdaniu
analitycznym zawierającym wyniki pobrania próbek i analizy,
w świadectwie zdrowia, jak również we wszelkich dokumentach
handlowych dołączonych do przesyłki.

Poświadczenie
1.
Wszystkie przesyłki produktów wymienionych w art. 1
podlegają warunkom określonym w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 4
Uprzednie zgłoszenie

2.
Przesyłki produktów wymienionych w art. 1, które nie są
objęte zakresem dyrektywy Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia
1997 r. ustanawiającej zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty
z państw trzecich (1) są wprowadzane do UE poprzez wyzna
czone miejsca wprowadzenia (zwane dalej „DPE”) w rozumieniu
art. 3 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr
882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwięk
szonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych
rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt
i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (2).

3.
Do każdej przesyłki produktów, o których mowa w art. 1,
dołączana jest deklaracja poświadczająca, że

— produkt został zebrany lub przetworzony przed dniem
11 marca 2011 r. lub

— produkt pochodzi z prefektury innej niż Fukushima,
Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano,
Yamanashi, Saitama, Tokio i Chiba lub

— w przypadku gdy produkt pochodzi z prefektur Fukushima,
Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano,
Yamanashi, Saitama, Tokio i Chiba, nie zawiera on
poziomów radionuklidów: jodu-131, cezu-134 i cezu-137
przekraczających maksymalne poziomy przewidziane
w rozporządzeniu Rady (Euratom) nr 3954/87 z dnia
22 grudnia 1987 r., rozporządzeniu Komisji (Euratom) nr
(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.
(2) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.

Podmioty działające na rynku spożywczym i rynku pasz lub ich
przedstawiciele przekazują właściwym organom w punkcie
kontroli granicznej (zwanym dalej „BIP”) lub w DPE uprzednie
zgłoszenie przybycia każdej przesyłki produktów, o których
mowa w art. 1, przynajmniej na dwa dni robocze przed
faktycznym przybyciem przesyłki.

Artykuł 5
Kontrole urzędowe
1.
Właściwe organy BIP lub DPE przeprowadzają kontrole
dokumentów i kontrole tożsamości w odniesieniu do wszyst
kich przesyłek produktów, o których mowa w art. 1, oraz
kontrole fizyczne, w tym analizy laboratoryjne, na obecność
jodu-131, cezu-134 i cezu-137 w odniesieniu do co najmniej
10 % przesyłek produktów, o których mowa w art. 2 ust. 3 tiret
trzecie, oraz w odniesieniu do co najmniej 20 % przesyłek
produktów, o których mowa w art. 2 ust. 3 tiret drugie.

2.
Przesyłki znajdują się pod kontrolą urzędową przez okres
nie dłuższy niż 5 dni roboczych, do czasu uzyskania wyników
analizy laboratoryjnej.

3.
Dopuszczenie przesyłek do swobodnego obrotu następuje
pod warunkiem, że podmiot działający na rynku spożywczym
i rynku pasz lub jego przedstawiciel przedłożą organom celnym
deklarację, o której mowa w załączniku, należycie poświad
czoną przez właściwe organy w BIP lub DPE, potwierdzającą,
że kontrole urzędowe, o których mowa w ust. 1, zostały prze
prowadzone, a wyniki kontroli fizycznych, jeśli takie kontrole
miały miejsce, były korzystne.
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Artykuł 6

Artykuł 8

Koszty

Sprawozdania

Wszystkie koszty poniesione w związku z kontrolami urzędo
wymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wszelkimi
środkami przedsięwziętymi w następstwie niezgodności
z wymogami ponosi podmiot działający na rynku spożywczym
i rynku pasz.

Państwa
członkowskie
regularnie
informują
Komisję
o wszystkich uzyskanych wynikach analiz za pośrednictwem
systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności
i paszach (RASFF) oraz systemu wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach radiologicznych Unii Europejskiej (ECURIE).

Artykuł 7

Artykuł 9

Produkty niezgodne z wymogami

Wejście w życie i okres stosowania

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (Euratom) nr 3954/87 pasza
i żywność niezgodne z maksymalnymi dozwolonymi pozio
mami, o których mowa w załączniku do rozporządzenia
(Euratom) nr 3954/87, w rozporządzeniu (Euratom) nr 944/89
oraz w rozporządzeniu (Euratom) nr 770/90, nie są wprowa
dzane do obrotu i są w bezpieczny sposób usuwane lub zwra
cane do państwa pochodzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego wejścia
w życie do dnia 30 czerwca 2011 r. Rozporządzenie będzie
co miesiąc poddawane przeglądowi na podstawie uzyskanych
wyników analiz.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2011 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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