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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 9 päivänä joulukuuta 2008,
päätöksen 2008/798/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8197)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/921/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestel
män kautta tehtyjen jäsenvaltioiden ilmoitusten mukaan
korkeita melamiinipitoisuuksia on äskettäin havaittu
myös Kiinasta peräisin olevissa soijaa sisältävissä tuot
teissa ja soijatuotteissa. Melamiinia on löytynyt myös
ammoniumbikarbonaatista, jota käytetään elintarviketeol
lisuudessa nostatusaineena. Sen vuoksi on aiheellista laa
jentaa komission päätöksessä 2008/798/EY säädettyjen
toimenpiteiden soveltamista koskemaan myös kyseisiä
tuotteita.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä pe
riaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusvi
ranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen
liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan
b alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään
mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaiset yhteisön kii
reelliset toimenpiteet kolmannesta maasta tuotavien elin
tarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläin
ten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, jos kyseessä
olevaa riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäis
ten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Kiinassa on havaittu korkeita melamiinipitoisuuksia mai
topohjaisissa äidinmaidonkorvikkeissa ja muissa maito
tuotteissa. Melamiini on kemiallinen välituote, jota käyte
tään aminohartsien ja muovin valmistuksessa sekä mo
nomeerina ja lisäaineena muovissa. Elintarvikkeiden kor
keilla melamiinipitoisuuksilla voi olla erittäin vakavia ter
veysvaikutuksia.

(3)

Rehujen ja elintarvikkeiden melamiinipitoisuuksille altis
tumisesta mahdollisesti aiheutuvien terveysvaarojen torju
miseksi Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen
maitoa sisältävien tuotteiden tai maitotuotteiden tuontia
koskevien erityisten edellytysten käyttöön ottamisesta ja
komission päätöksen 2008/757/EY kumoamisesta anne
tussa komission asetuksessa 2008/798/EY säädetään kiel
losta tuoda yhteisöön maitoa sisältäviä tuotteita ja mai
totuotteita, jotka on tarkoitettu erityisravinnoksi vauvoille
tai pikkulapsille, ja edellytetään jäsenvaltioilta järjestelmäl
listen tarkastusten tekemistä muiden maitoa tai maito
tuotteita sisältävien rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa.
Lisäksi päätöksessä vaaditaan jäsenvaltioita poistamaan
markkinoilta kaikki sellaiset tuotteet, joiden todetaan si
sältävän melamiinia enemmän kuin 2,5 mg/kg tuotetta.

(1) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

1 artikla
Muutetaan päätös 2008/798/EY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten Kiinasta peräisin ole
vien tai sieltä lähetettyjen maitoa sisältävien tuotteiden, mai
totuotteiden, soijan ja soijatuotteiden tuonti yhteisöön, jotka
on tarkoitettu erityisravinnoksi vauvoille tai pikkulapsille eri
tyisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan neuvos
ton direktiivin 89/398/ETY mukaisesti. Jäsenvaltioiden on
lisäksi varmistettava, että kaikki tämän päätöksen voimaan
tulon jälkeen markkinoilla havaitut kyseiset tuotteet vedetään
markkinoilta ja hävitetään välittömästi.”

2) Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on suoritettava asiakirjojen tarkastus, tunnis
tustarkastus ja fyysinen tarkastus, mukaan luettuna laborato
riotutkimukset, kaikille Kiinasta peräisin oleville tai sieltä
lähetetyille lähetyksille, jotka sisältävät elintarvikkeisiin tai
rehuun tarkoitettua ammoniumbikarbonaattia, maitoa sisäl
täviä elintarvikkeita ja rehua, maitotuotteita, soijaa tai soija
tuotteita.

Jäsenvaltiot voivat tehdä satunnaistarkastuksia ennen muiden
sellaisten Kiinasta peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden
maahantuontia, joiden proteiinipitoisuus on korkea.
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Tällaisissa tarkastuksissa on erityisesti pyrittävä varmistu
maan siitä, että tuotteen mahdollinen melamiinipitoisuus ei
ole suurempi kuin 2,5 mg/kg. Lähetykset pidetään pysäytet
tynä, kunnes laboratoriotutkimuksen tulokset ovat käytettä
vissä.”
3) Korvataan 3 artikla seuraavasti:
”Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on
ilmoitettava 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle valvontapis
teelle ennakolta arvioitu saapumispäivä ja -aika jokaisesta
lähetyksestä, joka on peräisin tai joka on lähetetty Kiinasta
ja joka sisältää maitoa sisältäviä elintarvikkeita tai rehua,
maitotuotteita, soijaa tai soijatuotteita.”
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2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta
Androulla VASSILIOU

Komission jäsen

