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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Νοεμβρίου 2007
για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ όσον αφορά τη συχνότητα των ελέγχων σχετικά με τις
αραχίδες και τα παράγωγα προϊόντα που κατάγονται ή αποστέλλονται από τη Βραζιλία, λόγω του
κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω προϊόντων από αφλατοξίνες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5516]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/759/ΕΚ)
από τις 25 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2007 με σκοπό να
αξιολογήσει τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζονται για
την αποτροπή της μόλυνσης με αφλατοξίνη των αραχίδων οι
οποίες προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα (4). Στην
εν λόγω αποστολή διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ελέγχου
των αραχίδων που εξάγονται στην Κοινότητα υπάρχει,
αλλά δεν εφαρμόζεται πλήρως. Συνεπώς, το τρέχον σύστημα
δεν εξασφαλίζει πλήρως ότι οι αραχίδες που εξάγονται στην
Κοινότητα συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις όσον
αφορά την αφλατοξίνη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας
των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β)
σημείο ii),

(5)

Προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας, οι εισαγωγές αραχίδων και παράγωγων προϊόντων από τη Βραζιλία στην Κοινότητα πρέπει να υπόκεινται σε αυξημένης συχνότητας δειγματοληψία και ανάλυση των επιπέδων αφλατοξίνης από την
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής, πριν από τη
διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά.

(6)

Το άρθρο 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων
ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και
την καλή διαβίωση των ζώων (5), προβλέπει ότι καταρτίζεται
κατάλογος ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης
που, με βάση γνωστούς ή πρωτοεμφανιζόμενους κινδύνους,
πρέπει να υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επισήμων ελέγχων.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 5
του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζονται πριν από το
2008. Για την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι σκόπιμο να επιβληθεί αυξημένη συχνότητα ελέγχων όσον αφορά
τις αφλατοξίνες στις αραχίδες από τη Βραζιλία, χωρίς καθυστέρηση. Προς το παρόν, δεν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού υγείας από τις αρμόδιες αρχές της Βραζιλίας για την
εισαγωγή αραχίδων και παράγωγων προϊόντων από τη Βραζιλία.

(7)

Συνεπώς, η απόφαση 2006/504/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 2006/504/ΕΚ της Επιτροπής (2) θεσπίζει τους
ειδικούς όρους για ορισμένα τρόφιμα εισαγωγής από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου μόλυνσής τους από
αφλατοξίνες.

(2)

Όπως διαπίστωσε η επιστημονική επιτροπή τροφίμων, η
αφλατοξίνη Β1 αποτελεί ισχυρό γενοτοξικό καρκινογόνο
και συμβάλλει, ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα,
στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ήπατος. Ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου
2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (3), προβλέπει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τις αφλατοξίνες στα
τρόφιμα. Εντούτοις, το 2005 και το 2006 ο αυξημένος
αριθμός κοινοποιήσεων μέσω του συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές
(RASFF) έδειξε ότι σημειώθηκαν τακτικές υπερβάσεις των
εν λόγω μέγιστων επιπέδων στις αραχίδες και τα παράγωγα
προϊόντα από τη Βραζιλία.

(3)

(4)

Η μόλυνση αυτή αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια
υγεία στην Κοινότητα. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να ληφθούν
ειδικά μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο.
Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ)
της Επιτροπής πραγματοποίησε αποστολή στη Βραζιλία

(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της
8.4.2006, σ. 3).
2
( ) ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 21. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/563/ΕΚ (ΕΕ L 215 της 18.8.2007, σ. 18).
(3) ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2007 (ΕΕ L 255 της 29.9.2007, σ. 14).

(4) Έκθεση αποστολής που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία από τις 25
Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2007 με σκοπό να αξιολογήσει τα συστήματα
ελέγχου που εφαρμόζονται για την αποτροπή της μόλυνσης με αφλατοξίνη των αραχίδων οι οποίες προορίζονται για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση [ΓΔ (SANCO)/7182/2007 — MR).
5
( ) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1. Διορθώθηκε. στην ΕΕ L 191 της
28.5.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της
20.12.2006, σ. 1).

23.11.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2006/504/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία iii), iv) και v):
«iii) αραχίδες του κωδικού ΣΟ 1202 10 90 ή 1202 20 00,
iv) αραχίδες του κωδικού ΣΟ 2008 11 94 (σε συσκευασίες
άμεσης κατανάλωσης καθαρού βάρους άνω του 1 kg) ή
του κωδικού ΣΟ 2008 11 98 (σε συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης καθαρού βάρους κάτω του 1 kg),
v) καβουρντισμένες αραχίδες του κωδικού ΣΟ 2008 11 92 (σε
συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης καθαρού βάρους άνω του
1 kg) ή του κωδικού ΣΟ 2008 11 96 (σε συσκευασίες
άμεσης κατανάλωσης καθαρού βάρους κάτω του 1 kg).».
2. Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 9:
«9.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις εισαγωγές των
αραχίδων που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία iii), iv) και
v) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 1.».
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3. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«α) κάθε φορτίο τροφίμων από τη Βραζιλία· εκτός από τις αραχίδες που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία iii), iv) και v)
του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 1, όπου η δειγματοληψία
πρέπει να διεξάγεται στο 50 % των εν λόγω φορτίων αραχίδων από τη Βραζιλία·».
4. Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«3.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις εισαγωγές των
αραχίδων που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία iii), iv) και
v) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 1.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

