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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/943
af 18. juni 2015
om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Nigeria af tørrede bønner, og om
ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle
principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol
med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestem
melserne overholdes (2), særlig artikel 15, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Unionen og på nationalt plan finder
anvendelse på fødevarer generelt og på fødevaresikkerhed i særdeleshed. Forordningen indeholder bestemmelser
om beredskabsforanstaltninger, som Kommissionen skal træffe, hvis det er åbenbart, at fødevarer importeret fra et
tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (3) er der fastlagt en mere intensiv offentlig importkontrol af
foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført på listen i bilag I til samme forordning. Der
har siden den 1. juli 2013 været fastlagt en sådan mere intensiv kontrol af tørrede bønner fra Nigeria for så vidt
angår tilstedeværelsen af pesticidrester.

(3)

Resultaterne af de offentlige kontroller, som medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 669/2009 har
udført af tørrede bønner fra Nigeria, viser en fortsat høj frekvens af manglende overholdelse af fødevarelov
givningen for så vidt angår pesticidrester. Der kunne ikke konstateres nogen forbedring af situationen efter mere
end et år med øget hyppighed af kontrollerne ved EU's grænser.

(4)

Der er blevet udstedt mere end 50 meddelelser siden januar 2013 gennem det hurtige varslingssystem for
fødevarer og foder vedrørende tørrede bønner fra Nigeria, hvoraf næsten alle rapporterede tilstedeværelsen af det
ikke-godkendte aktivstof dichlorvos i mængder, der i høj grad overstiger den akutte referencedosis, som Den
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har fastsat foreløbigt.

(5)

Disse resultater dokumenterer, at importen af denne fødevare udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed,
og at sådanne risici ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af foranstaltninger, som de berørte
medlemsstater har truffet. Importen til Unionen af tørrede bønner fra Nigeria bør derfor suspenderes, til de
nigerianske myndigheder kan levere væsentlige garantier for, at de har indført et tilstrækkeligt offentligt
kontrolsystem til at sikre, at de pågældende produkter overholder den relevante fødevarelovgivning.

(6)

Som en følge af denne suspension bør der ikke være brug for en mere intensiv offentlig kontrol af importerede
tørrede bønner med oprindelse i Nigeria. Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse
hermed.

(7)

For at give Nigeria tid til at svare og overveje passende risikohåndteringsforanstaltninger bør suspensionen af
importen af tørrede bønner gælde til den 30. juni 2016.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

(1) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(2) EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.
(3) Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så
vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning
2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Denne forordning gælder for alle tørrede bønner med oprindelse i Nigeria, der er angivet under KN-kode 0713 39 00.
Artikel 2
Import til Unionen af fødevarerne nævnt i artikel 1 er forbudt.
Artikel 3
Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne forordning afholdes af modtageren eller dennes repræsentant.
Artikel 4
I bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 udgår følgende række:
»Tørrede bønner
(Fødevarer)

0713 39 00

Nigeria (NG)

Pesticidrester (2)

Artikel 5
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes indtil den 30. juni 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
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