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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 885/2014,
13. august 2014,
millega kehtestatakse eritingimused, mida kohaldatakse Indiast pärit söödava muskushibiski ja
karrilehtede impordi suhtes, ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 91/2013
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse
toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu
ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti ii,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide
kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade
täitmise kontrollimise tagamiseks, (2) eriti selle artikli 15 lõiget 5,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 53 on ette nähtud võimalus, et liit võib võtta asjakohaseid kiireloomulisi
meetmeid, kui selgub, et kolmandast riigist imporditud sööt või toit võib tõsiselt ohustada inimeste või loomade
tervist ja keskkonda ning riski ei saa rahuldavalt ohjata asjaomaste liikmesriikide võetavate meetmete abil.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 669/2009 (3) on kehtestatud kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine
teatava mitteloomse sööda ja toidu importimisel.

(3)

Muu hulgas on seoses pestitsiidijääkidega rakendatud karrilehtede puhul suurema sagedusega ametlikku impordi
kontrolli üle kahe aasta ja söödava muskushibiski puhul peaaegu kaks aastat.

(4)

Sagedasema kontrolli tulemustest selgub, et jätkuvalt ületatakse väga sageli liidu õigusaktides kehtestatud pestitsii
dide jääkide piirnorme ja mitmel korral on tuvastatud nende ainete väga suur kontsentratsioon. Need tulemused
tõendavad, et nimetatud toitude import kujutab endast ohtu inimeste tervisele. Pärast liidu piiridel tehtud sageda
semat kontrolli täheldati, et olukord ei ole paranenud. Hoolimata Euroopa Komisjoni selgesõnalisest palvest ei esi
tanud India ametiasutused tootmis- ja kontrollisüsteemides esinevate kitsaskohtade ja puudujääkide likvideerimi
seks mitte ühtki konkreetset ja rahuldavat tegevuskava.

(5)

Et kaitsta inimeste tervist liidus, oli vaja kehtestada täiendavad tagatised Indiast pärineva kõnealuse toidu kohta.
Seetõttu kehtestati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 91/2013, (4) et kõikidele Indiast pärit karrilehtede ja
söödava muskushibiski saadetistele peab olema lisatud tõend, mis kinnitab, et neist toodetest on võetud proovid
ja neid on analüüsitud pestitsiidide jääkide esinemise osas ja nad on tunnistatud liidu õigusaktidele vastavateks.

(6)

Selleks, et tagada liidu tasandil tõhus korraldus ja ühtsus teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatava sööda ja
toidu impordi kontrollimisel aflatoksiinide esinemise suhtes, on asjakohane, et kogu kolmandatest riikidest pärit
sööt ja toit, mille suhtes kohaldatakse aflatoksiini esinemise tõttu eritingimusi, koondatakse ühte määrusesse.

(1) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(2) ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.
(3) Komisjoni määrus (EÜ) nr 669/2009, 24. juuli 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004
seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ
(ELT L 194, 25.7.2009, lk 11).
4
( ) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 91/2013, 31. jaanuar 2013, millega kehtestatakse eritingimused, mida kohaldatakse Ghanast ja
Indiast pärit maapähklite, Indiast pärit söödava muskushibiski ja karrilehtede ja Nigeeriast pärit arbuusiseemnete impordi suhtes, ja
muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 669/2009 ja nr 1152/2009 (ELT L 33, 2.2.2013, lk 2).

14.8.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/21

Seetõttu tuleks Indiast ja Ghanast pärit maapähklite suhtes kohaldatavad sätted ning Nigeeriast pärit arbuusiseem
nete suhtes kohaldatavad sätted integreerida ühte määrusesse, mis sisaldab komisjoni määrusega (EÜ)
nr 1152/2009 (1) ette nähtud sätteid.
(7)

Selleks et tagada liidu tasandil impordi kontrollimise tõhus korraldus ja ühtsus, on kõnealuses määruses asjako
hane ette näha Indiast pärit karrilehtede ja söödava muskushibiski pestitsiidijääkide füüsilise kontrolli menetlused,
mis on samaväärsed määruses (EÜ) nr 669/2009 sätestatud meetmetega.

(8)

Saadetistest proovide võtmine ja analüüside tegemine peab toimuma kooskõlas asjaomaste liidu õigusaktidega.
Pestitsiidide jääkide piirnormid on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 396/2005 (2).
Sätted proovivõtumeetodite kohta pestitsiidijääkide ametlikuks kontrollimiseks on kehtestatud komisjoni
direktiiviga 2002/63/EÜ (3).

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamu
sega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Reguleerimisala
1.
Käesolevat määrust kohaldatakse järgmise toidu saadetiste suhtes, mis kuulub I lisas esitatud CN-koodide ja
TARIC- klassifikatsiooni kohaldamisalasse:
a) Indiast pärit või sealt lähetatud söödav muskushibisk (toit, värske ja külmutatud);
b) Indiast pärit või sealt lähetatud karrilehed (toit, ürdid).
2.

Käesolevat määrust kohaldatakse samuti liittoidu suhtes, mis sisaldab rohkem kui 20 % lõikes 1 nimetatud toitu.

3.
Käesolevat määrust ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 nimetatud toidu saadetiste suhtes, mis on ette nähtud üksnes eraisi
kule isiklikuks tarbimiseks ja kasutamiseks. Kahtluse korral lasub tõendamiskohustus saadetise saajal.

Artikkel 2
Mõisted
Käesolevas määruses kohaldatakse määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklites 2 ja 3, määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 2 ja
määruse (EÜ) nr 669/2009 artiklis 3 esitatud mõisteid.
Käesolevas määruses kasutatakse mõistet „saadetis” samas tähenduses kui direktiivis 2002/63/EÜ esitatud mõistet
„partii”.

Artikkel 3
Import Euroopa Liitu
Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 osutatud toidu saadetisi võib liitu importida ainult käesolevas määruses sätestatud korra
kohaselt.
Sellise toidu saadetisi võib liitu tuua vaid määratud sisenemiskoha kaudu.
(1) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1152/2009, 27. november 2009, millega kehtestatakse eritingimused teatavatest kolmandatest riikidest pärit
teatavate toiduainete impordile seoses aflatoksiinidest tuleneva saastamisohuga ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/504/EÜ
(ELT L 313, 28.11.2009, lk 40).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005, 23. veebruar 2005, taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal
esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).
(3) Komisjoni direktiiv 2002/63/EÜ, 11. juuli 2002, millega kehtestatakse ühenduse proovivõtumeetodid taimsetes ja loomsetes saadustes
sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide ametlikuks kontrollimiseks ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 79/700/EMÜ
(EÜT L 187, 16.7.2002, lk 30).
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Artikkel 4
Proovide võtmise ja analüüside tulemused
1.
Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 osutatud toidu saadetistega peavad kaasas olema proovivõtu ja analüüside tulemused, mille
on teinud päritoluriigi pädevad asutused või saadetise saatnud riigi pädevad asutused, kui saatev riik on erinev päritolu
riigist, ning sellega tõendatakse vastavust pestitsiidide jääkide piirmäärasid käsitlevatele liidu õigusaktidele artikli 1 lõike 1
punktides a ja b osutatud toidu puhul, sealhulgas liittoidu puhul, mis sisaldab kõnealust toitu rohkem kui 20 %.
2.

Lõikes 1 osutatud proovide võtmine peab toimuma kooskõlas pestitsiidide jääke käsitleva direktiiviga 2002/63/EÜ.

Artikkel 5
Terviseohutuse sertifikaat
1.

Saadetistele peab olema lisatud ka terviseohutuse sertifikaat vastavalt II lisas esitatud näidisele.

2.
Terviseohutuse sertifikaadi täidab, allkirjastab ja kinnitab päritoluriigi või selle riigi, kust saadetis on lähetatud, kui
see ei ole päritoluriik, pädeva asutuse volitatud esindaja.
3.
Terviseohutuse sertifikaat koostatakse selle liikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle liikmesriigi ametlikest keel
test, kus asub määratud sisenemiskoht. Liikmesriik võib siiski nõustuda terviseohutuse sertifikaadiga, mis on koostatud
mõnes muus Euroopa Liidu ametlikus keeles.
4.

Terviseohutuse sertifikaat kehtib neli kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Artikkel 6
Identifitseerimisandmed
Kõik artikli 1 lõigetes 1 ja 2 nimetatud toidu saadetised tähistatakse sama identifitseerimiskoodiga, mis on märgitud ar
tiklis 4 nimetatud proovivõtu- ja analüüsitulemustele ja artiklis 5 osutatud terviseohutuse sertifikaadile. Selle identifitsee
rimiskoodiga tuleb tähistada saadetise iga kott või muu pakend.

Artikkel 7
Eelnev saadetistest teatamine
1.
Toidukäitlejad või nende esindajad teevad määratud sisenemiskoha pädevatele asutustele eelnevalt teatavaks artikli 1
lõigetes 1 ja 2 nimetatud toidu saadetiste sisenemiskohta saabumise eeldatava kuupäeva ja kellaaja ning saadetiste laadi.
2.
Selleks täidavad nad ühise sisenemisdokumendi I osa ja saadavad selle soovitavalt vähemalt üks tööpäev enne
saadetise tegelikku saabumist määratud sisenemiskoha pädevale asutusele.
3.
Ühise sisenemisdokumendi täitmiseks käesoleva määruse rakendamisel võtavad toidukäitlejad arvesse määruse (EÜ)
nr 669/2009 II lisas kehtestatud ühise sisenemisdokumendi juhiseid, kui tegemist on käesoleva määruse artikli 1 lõike 1
punktides a ja b nimetatud toiduga, sealhulgas sellist toitu rohkem kui 20 % sisaldava liittoiduga.

Artikkel 8
Ametlik kontroll
1.
Määratud sisenemiskoha pädev asutus teostab dokumentide kontrolli kõikide artikli 1 lõigetes 1 ja 2 nimetatud
toidu saadetiste puhul, et kontrollida vastavust artiklites 4 ja 5 kehtestatud nõuetele.
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2.
Käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 punktides a ja b nimetatud toidu ja artikli 1 lõikes 2 nimetatud liittoidu ident
suse ja füüsiline kontrollimine teostatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 669/2009 artiklitele 8, 9 ja 19 ja käesoleva määruse
I lisas kehtestatud sagedusega.
3.

Pärast kontrollide teostamist peavad pädevad asutused:

a) täitma ühise sisenemisdokumendi II osa asjaomased lahtrid;
b) lisama käesoleva artikli lõike 2 kohaselt tehtud analüüsi ja proovivõtu tulemused;
c) esitama ühise sisenemisdokumendi viitenumbri ja kandma selle ühisele sisenemisdokumendile;
d) panema ühise sisenemisdokumendi originaalile templi ja andma sellele allkirja;
e) tegema allkirjastatud ja templiga varustatud ühisest sisenemisdokumendist koopia ja selle säilitama.
4.
Ühise sisenemisdokumendi ja terviseohutuse sertifikaadi originaalid peavad koos artiklis 4 osutatud proovivõtu ja
analüüsi tulemustega olema saadetisega kaasas kogu selle transportimise aja, kuni saadetis lubatakse vabasse ringlusesse.
Kui artikli 1 lõigetes 1 ja 2 osutatud toidu saadetiste edasiseks transportimiseks antakse luba enne tegeliku füüsilise kont
rolli tulemuste saamist, peab väljastama ka ühise sisenemisdokumendi originaali kinnitatud koopia.

Artikkel 9
Saadetise jagamine osadeks
1.
Saadetisi ei jagata osadeks enne, kui ametlik kontrollimine on lõpule viidud ja pädevad asutused on täitnud ühise
sisenemisdokumendi artikli 8 kohaselt.
2.
Kui saadetis jagatakse osadeks, peab kuni kauba vabasse ringlusesse lubamiseni olema iga saadetise osaga transpor
timise ajal kaasas ühise sisenemisdokumendi kinnitatud koopia.

Artikkel 10
Vabasse ringlusse lubamine
Saadetiste vabasse ringlusse laskmiseks peavad toidukäitlejad või nende esindajad esitama tolliasutusele (füüsiliselt või
elektrooniliselt) ühise sisenemisdokumendi, mille on pärast ametliku kontrollimise lõppemist nõuetekohaselt täitnud
pädev asutus. Tolliasutus lubab saadetise vabasse ringlusse alles pärast seda, kui pädev asutus on ühise sisenemisdoku
mendi II osa lahtrisse 14 märkinud soodsa otsuse ja on selle lahtris 21 allkirjastanud.

Artikkel 11
Nõuetele mittevastavus
Kui ametliku kontrollimise käigus tuvastatakse mittevastavus asjaomaste liidu õigusaktidele, täidab pädev asutus ühise
sisenemisdokumendi III osa ja võetakse määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklite 19, 20 ja 21 kohased meetmed.

Artikkel 12
Aruandlus
Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kolme kuu järel aruande toidu saadetiste ametliku kontrolli käigus tehtud kõikide
analüüside tulemustest vastavalt käesolevale määrusele. Kõnealune aruanne esitatakse igale kvartalile järgneval kuul.
Aruanne peab sisaldama järgmist teavet:
— imporditud saadetiste arv;
— selliste saadetiste arv, millest on võetud analüüside tarbeks proove;
— artikli 8 lõikes 2 sätestatud kontrollimise tulemused.
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Artikkel 13
Kulud
Toidukäitlejad tasuvad kõik kulud, mis tekivad seoses ametlike kontrollide teostamisega, sealhulgas proovivõtu, analüü
side, ladustamise ja mis tahes meetmete võtmisega seoses nõuetele mittevastavusega.
Artikkel 14
Kehtetuks tunnistamine
Rakendusmäärus (EL) nr 91/2013 tunnistatakse kehtetuks.
Artikkel 15
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 13. august 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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Mitteloomset päritolu toit, mille suhtes kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud meetmeid:
Sööt ja toit
(kavandatud kasutu
sotstarve)

Söödav muskushibisk

Päritoluriik

Oht

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Pestitsiidide jääke on
analüüsitud meetodikombi
natsioonidel GC-MS ja
LC-MS põhineval multimee
todil või ühe jäägi
meetodil (2)

20

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Pestitsiidide jääke on
analüüsitud meetodikombi
natsioonidel GC-MS ja
LC-MS põhineval multimee
todil või ühe jäägi
meetodil (3)

20

(Toit — värske ja
külmutatud)

Karrilehed
(Bergera/Murraya
koenigii)
(Toit — ürdid —
värskelt kuivatatud
või külmutatud)

Identsuse ja
füüsilise
kontrollimise
sagedus (%)

TARICi
alamrubriik

CN-kood (1)

(1) Kui mõne CN-koodi alla kuuluvatest toodetest on vaja üle vaadata üksnes teatav osa ja kaupade nomenklatuuris puudub kõnealuse
koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile „ex”.
(2) Päritoluriigi kinnitus ja liikmesriikide poolt tehtud impordikontroll, et tagada vastavus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari
2005. aasta määrusele (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piir
normide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1), eelkõige järgmiste pestitsiidide jääkide
osas: atsefaat, metamidofoss, triasofoss, endosulfaan, monokrotofoss, metomüül, tiodikarb, diafentiuroon, tiametoksaam, fiproniil,
oksamüül, aseetamipriid, indoksakarb, mandipropamiid.
(3) Päritoluriigi kinnitus ja liikmesriikide poolt tehtud impordikontroll, et tagada vastavus määrusele (EÜ) nr 396/2005, eelkõige järg
miste pestitsiidide jääkide osas: triasofoss, metüüloksüdemeteoon, kloropürifoss, atseetamipriid, tiametoksaam, klotianidiin, metami
dofoss, atsefaat, propargiit, monokrotofoss.
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