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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EU) Nr …/..

z XXX

zmieniające  Rozporządzenie  (EC)  Nr  1881/2006  ustalające  najwyższe  dopuszczalne
poziomy  wielopierścieniowych  węglowodorów  aromatycznych  (WWA)  w  tradycyjnie
wędzonym mięsie i produktach mięsnych i tradycyjnie wędzonych rybach i produktach
rybnych  

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

DOKUMENT ROBOCZY – NIEKONIECZNIE
REPREZENTUJE POGLĄDY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające
procedury  Wspólnoty  w  odniesieniu  do  substancji  skażających  w  żywności1,   
w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  1881/2006  z  19  grudnia  2006  r.  ustalające
najwyższe  dopuszczalne  poziomy  dla  niektórych  zanieczyszczeń  w  środkach
spożywczych2 ustala  najwyższe  dopuszczalne  poziomy  wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności, w szczególności w tradycyjnie
wędzonych  produktach  mięsnych  i  tradycyjnie  wędzonych  rybach  i  produktach
rybnych  

(2) Najwyższe  poziomy  WWA musza  być  bezpieczne  i  powinny  być  określone  na
najniższym rozsądnie  osiągalnym poziomie  (ALARA) w oparciu  o dobre  praktyki
rzemieślnicze  i  rolnicze/  rybackie.  W 2011 roku dane  dotyczące  wędzonych ryb  i
wędzonego  mięsa  pokazały,  że  możliwe  jest  osiągnięcie  niższych  poziomów
maksymalnych.  Jednakże,  konieczne  były  adaptacje  technologii  wędzenia  w
niektórych  przypadkach.  Stąd,  dla  wędzonego  mięsa  i  produktów  mięsnych  i
wędzonych ryb i produktów rybnych zapewniono okres przejściowy trzech lat zanim
niższe poziomy maksymalne staną się obowiązujące od 1 września 2014. 

(3) Jednakże ostatnio dostarczone dowody pokazały,  że pomimo zastosowania dobrych
praktyk wędzarniczych w najbardziej  możliwym stopniu,  najniższe poziomy nie są
osiągalne w kilku Państwach Członkowskich w niektórych przypadkach tradycyjnie
wędzonych mięs i produktów rybnych, i w tych przypadkach praktyki wędzarnicze nie
mogą  być  zmienione  bez  znaczącej  zmiany  charakterystyki  organoleptycznej.   

1  OJ L 37, 13.2.1993, p. 1. 

2 OJ L 364, 20.12.2006, p. 5.
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W  konsekwencji  te  tradycyjnie  wędzone  produkty  zniknęłyby  z  rynku  czego
rezultatem byłoby zamknięcie wielu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

(4) Dlatego  właściwym  jest  wprowadzenie  derogacji  od  stosowania  najniższych
maksymalnie  dopuszczalnych  poziomów  od  1  września  2014  w  tych  Państwach
Członkowskich  na  3  lata  dla  lokalnej  produkcji  i  konsumpcji  wędzonego mięsa   
i produktów mięsnych i/lub ryb i produktów rybackich. Ta derogacja powinna objąć
generalnie wszystkie te typy produktów bez podawania specyficznych nazw. Obecnie
obowiązujące  maksymalne  poziomy  powinny  dalej  obowiązywać  na  te  wędzone
produkty;

(5) Odnośne  Państwa  Członkowskie  powinny  zostać  poproszone  o  kontynuację
monitorowania obecności WWA w tych produktach i o ustanowienie programów do
wdrożenia dobrych praktyk wędzarniczych, gdzie to jest możliwe. Biuro ds. Żywności
i Weterynarii (FVO) mogłoby zapewnić wsparcie w tym i także wykonywać audity w
celu  zapewnienia,  że  wszystkie  wysiłki  zostały  poczynione  aby  wdrożyć  dobre
praktyki, w ramach tego, co jest ekonomicznie wykonalne bez utraty typowych cech
organoleptycznych;

(6) W ciągu trzech lat, w oparciu o wszystkie dostarczone informacje, sytuacja powinna
zostać ponownie oceniona co mogłoby w rezultacie skutkować bardziej ograniczoną  
i szczegółową listą wędzonych mięs i produktów mięsnych, ryb i produktów rybnych,
dla których derogacja na lokalną produkcję i konsumpcję może być kontynuowana  
i przyznana bez limitu czasu.

(7) Środki  przewidziane  w  niniejszym  rozporządzeniu  są  zgodne  z  opinią  Stałego
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

 

                                                                        

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

 Artykuł 1

Rozporządzenie (EC) Nr 1881/2006 jest zmienione poprzez dodanie następujących punktów 6
i 7 do Artykułu 7:

“6. W drodze odstępstwa od art. 1, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Polska, Portugalia,
Republika  Słowacji,  Finlandia  i  Szwecja  mogą  zezwalać  na  wprowadzanie  tradycyjnie
wędzonego mięsa i produktów mięsnych, wędzonych na ich terytorium i przeznaczonych do
spożycia  na  ich  terytorium,  z  poziomami  wielopierścieniowych  węglowodorów
aromatycznych (WWA) niespójnymi  z  maksymalnymi poziomami wskazanymi w punkcie
6.1.4.   załącznika,  pod  warunkiem,  że  te  produkty  wędzone  odpowiadają  maksymalnym
poziomom stosowanym przed 1 września 2014, tj. 5.0 µg/kg dla benzopirenu  i 30.0 µg/kg dla
sumy benzopirenu, benzoantracenu, benzofluorantenu i chryzenu. 

Te Państwa Członkowskie powinny kontynuować monitorowanie obecności  WWA w tych
produktach i ustanowić programy do wdrożenia dobrych praktyk wędzarniczych, gdzie to jest
możliwe,  w  ramach  tego,  co  jest  ekonomicznie  wykonalne  bez  utraty  typowych  cech
organoleptycznych.
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W ciągu trzech lat od zastosowania regulacji, sytuacja powinna zostać ponownie oceniona,  
w oparciu o wszystkie dostarczone informacje, z zamiarem stworzenia listy wędzonych mięs  
i produktów mięsnych, dla których derogacja na lokalną produkcję i konsumpcję powinna być
kontynuowana bez limitu czasu.

7. W  drodze  odstępstwa  od  art.  1,  Estonia,  Holandia  i  Szwecja  mogą  zezwalać   
na  wprowadzanie  tradycyjnie  wędzonych  ryb  i  produktów  rybnych,  wędzonych  na  ich
terytorium  i  przeznaczonych  do  spożycia  na  ich  terytorium,  z  poziomami
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) niespójnymi z maksymalnymi
poziomami  wskazanymi  w  punkcie  6.1.5.  załącznika,  pod  warunkiem,  że  te  produkty
wędzone odpowiadają maksymalnym poziomom stosowanym przed 1 września 2014, tj.  5.0
µg/kg dla benzopirenu i 30.0 µg/kg dla sumy benzopirenu, benzoantracenu, benzofluorantenu
i chryzenu. 

Te Państwa Członkowskie powinny kontynuować monitorowanie obecności  WWA w tych
produktach i ustanowić programy do wdrożenia dobrych praktyk wędzarniczych, gdzie to jest
możliwe,  w  ramach  tego,  co  jest  ekonomicznie  wykonalne  bez  utraty  typowych  cech
organoleptycznych.

W ciągu trzech lat od zastosowania regulacji, sytuacja powinna zostać ponownie oceniona,  
w oparciu o wszystkie dostarczone informacje, z zamiarem stworzenia listy wędzonych ryb  
i produktów rybnych, dla których derogacja na lokalną produkcję i konsumpcję powinna być
kontynuowana bez limitu czasu.” 

Artykuł 2
Wejście w życie i zastosowanie

Niniejsze  rozporządzenie  wchodzi  w  życie  dwudziestego  dnia  po  jego  opublikowaniu   
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 września 2014 r. 

Niniejsze  rozporządzenie  wiąże  w  całości  i  jest  bezpośrednio  stosowane  we  wszystkich
państwach członkowskich. 
Sporządzono w Brukseli, 

W imieniu Komisji
Przewodniczący
[…]
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