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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 786/2013
ze dne 16. srpna 2013,
kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde
o přípustné limity yessotoxinů u živých mlžů
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

(3)

Výbor Codex Alimentarius pro ryby a produkty rybolovu
na svém 32. zasedání (ve dnech 1.–5. října 2012)
potvrdil vyřazení yessotoxinů ze seznamu mořských
biotoxinů, které by měly být testovány na mezinárodní
úrovni.

(4)

Vzhledem ke stanovisku EFSA a k závěrům 32. zasedání
Výboru Codex Alimentarius pro ryby a produkty rybo
lovu je vhodné zvýšit stávající limit pro yessotoxiny na
3,75 mg ekvivalentu yessotoxinu na kilogram.

(5)

Příloha III nařízení (ES) č. 853/2004 by proto měla být
odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevy
jádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní
hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1),
a zejména na čl. 10 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní pravidla pro
hygienu potravin živočišného původu vztahující se na
provozovatele potravinářských podniků. Uvedené naří
zení stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků
musí zajistit, aby živí mlži uvádění na trh k lidské
spotřebě neobsahovali určité mořské biotoxiny
v celkovém množství (měřeno v celém těle nebo v jaké
koliv jednotlivé jedlé části), které překračuje limity stano
vené v příloze III oddíle VII kapitole V bodě 2 uvedeného
nařízení. V bodě 2 písm. d) uvedené kapitoly se stanoví
maximální limit pro yessotoxiny 1 mg ekvivalentu yesso
toxinu na kilogram.
V prosinci 2008 přijal Evropský úřad pro bezpečnost
potravin (EFSA) stanovisko vědecké komise pro kontami
nující látky v potravinovém řetězci vypracované na
žádost Evropské komise, které se týkalo mořských
biotoxinů u korýšů – skupiny yessotoxinů (2). Na základě
uvedeného stanoviska nebyla v řadě studií akutní toxicity
po orálním podání yessotoxinů pozorována žádná letalita
ani klinické známky toxicity. Kromě toho dospěl EFSA
k závěru, že jedna porce korýšů by neměla obsahovat
více než 3,75 mg ekvivalentu yessotoxinu na kilogram.
Uvedená hodnota přesahuje stávající limit stanovený
v příloze III oddíle VII kapitole V bodě 2 písm. d) naří
zení (ES) č. 853/2004.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
V příloze III oddíle VII kapitole V bodě 2 nařízení (ES)
č. 853/2004 se písmeno d) nahrazuje tímto:
„d) pro yessotoxiny 3,75 mg ekvivalentu yessotoxinu na kilo
gram;“.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 16. srpna 2013.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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