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a Kínából származó vagy onnan szállított, tejet tartalmazó termékek vagy tejtermékek behozatalára
vonatkozó különleges feltételek megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 5599. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/757/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelmé
nyeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról
és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (2) bekezdé
sének első albekezdésére,

mivel:

(1) A 178/2002/EK rendelet 53. cikke lehetővé teszi a vala
mely harmadik országból behozott élelmiszerre és takar
mányra vonatkozó, megfelelő közösségi szükségintézke
dések elfogadását az emberi egészségnek, az állatok
egészségének vagy a környezetnek a védelme érdekében,
amennyiben az egyes tagállamok által hozott intézkedé
sekkel nem lehet eredményesen csökkenteni a kocká
zatot.

(2) Az Európai Bizottságot a napokban tájékoztatták arról,
hogy Kínában nagy koncentrációban találtak melamint
tejalapú anyatej-helyettesítő tápszerben és tejtermé
kekben. A melamint aminogyanta és műanyag gyártá
sánál használják köztitermékként, valamint műanyag
előállításánál monomerként és adalékként. Az élelmisze
rekben magas koncentrációban előforduló melamin rend
kívül káros hatással lehet az egészségre.

(3) A Kínából származó tejnek és tejtermékeknek – beleértve
a tejport – a Közösségbe történő behozatala nem enge
délyezett, azonban feldolgozott tejalkotórészeket tartal
mazó bizonyos összetett termékek (olyan termékek,
amelyek egyszerre állati eredetű és nem állati eredetű
feldolgozott terméket is tartalmaznak) bejuthattak az
Európai Unió piacára.

(4) A rendelkezésre álló tények ugyan azt mutatják, hogy
nem hoztak be a Közösségbe csecsemők és kisgyermekek
különleges táplálkozási céljaira szánt összetett terméke
ket, bizonyos ilyen összetett termékeket – különleges
összetételük, és különösen tejterméktartalmuk arányától
függően – bemutathattak behozatalra anélkül, hogy aláve
tették volna őket a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi
irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállo
másokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről
szóló 2007/275/EK határozat szerinti szisztematikus
határellenőrzéseknek. Figyelembe véve, hogy ezek a
termékek jelentik a csecsemők és kisgyermekek táplálko
zásának elsődleges, és néhány esetben egyetlen forrását,
indokolt megtiltani bármely ilyen Kínából származó ter
méknek a Közösségbe történő behozatalát.

(5) Miután az Európai Bizottság felkérte az Európai Élelmi
szerbiztonsági Hatóságot (EFSA), hogy értékelje a
melamin összetett termékekben való előfordulásához
kapcsolódó kockázatokat, a hatóság nyilatkozatot adott
ki más olyan összetett termékekre vonatkozóan (például
kekszek és csokoládé), amelyek egy változatos étrendnek
csak kis részét képezik. A hatóság arra a következtetésre
jutott, hogy a legmagasabb kockázat abban a legkedve
zőtlenebb esetben állna fenn, ha a gyermekek naponta
olyan sokat fogyasztanának a legmagasabb tejportarta
lommal (16 % és 20 % közötti) rendelkező kekszekből
és csokoládéból, hogy az megegyezne a Kínában felfede
zett legmagasabb mértékű szennyezettséggel, és a
melamin megengedhető napi bevitelének (0,5 mg/testtö
megkilogramm) túllépését eredményezhetné.

(6) Az ilyen összetett termékek melamintartalmának való
expozícióból eredő lehetséges egészségügyi kockázat
megelőzése érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk
kell, hogy a legalább 15 % tejterméktartalommal rendel
kező, Kínából származó valamennyi összetett terméket a
Közösségbe történő behozataluk előtt szisztematikusan
megvizsgálják, és hogy a 2,5 mg/kg-os határértéket
meghaladó melamintartalmú termékeket haladéktalanul
megsemmisítsék. Ez a maximális határérték a nagyfokú
biztonság garantálása érdekében szükséges. Az óvatosság
megkívánja, hogy azokat az összetett termékeket
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is megvizsgálják, amelyek tejterméktartalma nem állapít
ható meg. A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy
a már a Közösség piacán lévő összetett termékeket is
megfelelően megvizsgálják, és szükség esetén kivonják a
forgalomból. A behozatalkor végzett vizsgálatok, vala
mint az említett maximális határértéknek nem megfelelő
termékekre vonatkozó hatósági intézkedések költségeit a
termékekért felelős élelmiszeripari vállalkozónak kell
viselnie.

(7) Annak érdekében, hogy a Bizottság képes legyen ezen
intézkedések újraértékelésére, a tagállamoknak az élelmi
szerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztó
rendszeren keresztül tájékoztatniuk kell a Bizottságot a
kedvezőtlen eredményekről, és kéthetente jelentést kell
készíteniük a kedvező eredményekről.

(8) A sürgősség miatt az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság következő üléséig és a kínai hatóságok
tájékoztatását követően indokolt ezeket az átmeneti véde
kezési intézkedéseket a 178/2002/EK rendelet 53. cikke
(2) bekezdésének első albekezdésében megállapított eljá
rással összhangban elfogadni.

(9) Ezt a határozatot a 178/2002/EK rendelet 53. cikke (2)
bekezdésének második albekezdésében megállapított eljá
rással összhangban felül kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A tagállamok megtiltják a Kínából származó vagy szállí
tott, tejet vagy tejtermékeket tartalmazó, a különleges táplálko
zási célokra szánt élelmiszerekről szóló 89/398/EGK tanácsi
irányelv értelmében csecsemők és kisgyermekek különleges
táplálkozási céljaira szánt összetett termékek Közösségbe
történő behozatalát.

(2) A tagállamok valamennyi, Kínából származó vagy onnan
szállított, 15 %-ot meghaladó tejterméktartalommal, illetve
megállapíthatatlan tejterméktaralommal rendelkező összetett ter
mékekből álló szállítmány esetében elvégzik a dokumentumok

és az azonosság ellenőrzését, valamint fizikai ellenőrzést – bele
értve a laboratóriumi vizsgálatot – hajtanak végre rajtuk. Az
ilyen ellenőrzések különösen annak biztosítását célozzák, hogy
a melamin koncentrációja az egyes termékekben ne haladja meg
a 2,5 mg/kg határértéket. A laboratóriumi vizsgálat eredmé
nyeinek rendelkezésre állásáig a szállítmányokat vissza kell
tartani.

(3) A tagállamok az élelmiszerekre és takarmányokra vonat
kozó sürgősségi riasztórendszeren keresztül jelentést tesznek a
(2) bekezdésben említett laboratóriumi vizsgálat kedvezőtlen
eredményéről. A tagállamok kéthetente jelentést készítenek a
Bizottságnak a kedvező eredményekről.

(4) A tagállamok meghozzák az annak biztosításához szük
séges intézkedéseket, hogy a (2) bekezdésben említett, a már
forgalomba hozott termékeket megfelelő szintű, a melaminkon
centráció megállapítását célzó vizsgálatnak vessék alá.

(5) Haladéktalanul meg kell semmisíteni minden olyan
terméket, amelyről a (2) és (4) bekezdéssel összhangban elvég
zett ellenőrzéseket követően megállapítják, hogy melamintar
talma meghaladja a 2,5 mg/kg-os határértéket.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) bekezdés végrehajtá
sával kapcsolatban felmerülő költségeket a behozatalért felelős
élelmiszeripari vállalkozók viseljék, valamint hogy a 2,5 mg/kg-
os határértéket meghaladó termékekre vonatkozó hatósági
intézkedések költségeit az adott termékekért felelős élelmiszer
ipari vállalkozó viselje.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 26-án.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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