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Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

►B

(2014. gada 13. februāris),
ar ko uz laiku pārtrauc importēt no Bangladešas pārtikas produktus, kas satur vai sastāv no
beteļauga lapām (Piper betle)
(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 794)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/88/ES)
(OV L 45, 15.2.2014., 34. lpp.)

Grozīts ar:
Oficiālais Vēstnesis

►M1

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/510/ES (2014. gada 29. jūlijs)
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L 228
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Datums
31.7.2014.
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS
(2014. gada 13. februāris),
ar ko uz laiku pārtrauc importēt no Bangladešas pārtikas
produktus, kas satur vai sastāv no beteļauga lapām (Piper betle)
(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 794)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/88/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra
Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu
vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma
iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo
īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 178/2002 noteikti vispārīgie principi, kas Savie
nības un valstu līmenī reglamentē pārtiku kopumā, un jo īpaši
pārtikas nekaitīgumu. Tajā paredzēti ārkārtas pasākumi, ko Komi
sija veic, ja ir pierādījumi, ka no trešās valsts importēta pārtika
var radīt nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai.

(2)

Kopš 2011. gada oktobra, izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu
pārtikas un barības jomā, ir saņemti 142 paziņojumi, jo konstatēti
daudzi un dažādi patogēnās salmonellas celmi pārtikas produktos,
kuri satur vai sastāv no beteļauga lapām (Piper betle, pazīstama
kā paan lapa vai Betel quid) un kuru izcelsme ir Bangladešā vai
kuri sūtīti no Bangladešas.

(3)

Bangladeša ir informējusi Komisiju, ka aizliegums eksportēt bete
ļauga lapas ir bijis spēkā kopš 2012. gada novembra, kamēr nav
ieviesta bezpatogēnu beteļauga lapu eksporta programma.

(4)

Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta Pārtikas un
veterinārais birojs (PVB) no 2013. gada 30. janvāra līdz
7. februārim Bangladešā veica revīziju, lai novērtētu oficiālās
kontroles sistēmu augu eksportam uz Savienību. Tas konstatēja,
ka bezpatogēnu beteļauga lapu eksporta programma vēl tiek
izstrādāta. Revīzijā tika secināts, ka trūkumi ir katrā eksporta
sistēmas posmā, un jo īpaši pirmseksporta pārbaudes posmā.
Pirmseksporta pārbaudei ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu, ka
uz Savienību tiek eksportētas tikai beteļauga lapas, kas atbilst
minētajai programmai.

(1) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
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(5)

Neraugoties uz Bangladešas ieviestajiem pasākumiem un rīcību,
ko tā veic pret eksportētājiem, kuri neievēro noteikumus, bete
ļauga lapas no Bangladešas aizvien tiek eksportētas uz Savienību
un vēl joprojām ir liels skaits trauksmes ziņojumu.

(6)

Augstais piesārņojuma līmenis rada nopietnu apdraudējumu
cilvēku veselībai. Tādēļ ir lietderīgi pārtraukt no šīs trešās valsts
importēt Savienībā pārtikas produktus, kas satur vai sastāv no
beteļauga lapām, kamēr no šīs valsts nav saņemtas pietiekamas
garantijas.

(7)

Lai Bangladešai būtu pietiekami daudz laika sniegt informāciju
un apsvērt piemērotus riska pārvaldības pasākumus, beteļauga
lapu importa pārtraukšanai uz laiku vajadzētu būt spēkā vismaz
līdz 2014. gada 31. jūlijam.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites
un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Šo lēmumu piemēro attiecībā uz visiem pārtikas produktiem, kas satur
vai sastāv no beteļauga lapām (Piper betle), tostarp, bet ne tikai uz tiem,
kas deklarēti ar KN kodu 1404 90 00, kuru izcelsme ir Bangladešā vai
kuri sūtīti no Bangladešas.
2. pants
Dalībvalstis aizliedz importēt Savienībā 1. pantā minētos pārtikas
produktus.
3. pants
Visus izdevumus, kas rodas, piemērojot šo lēmumu, sedz saņēmējs vai
tā aģents.
▼M1
4. pants
Šo lēmumu piemēro līdz 2015. gada 30. jūnijam.
▼B
5. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

