
II 

(Nelegislativní akty) 

NAŘÍZENÍ 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/170 

ze dne 4. února 2015 

o zrušení nařízení (ES) č. 1135/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých 
výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 
týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  V návaznosti na zjištění vysokého množství melaminu v kojeneckém mléce, ostatních mléčných výrobcích, sóji 
a sójových výrobcích a hydrogenuhličitanu amonného určeného do potravin a krmiv v Číně a při dovozu do EU 
se v nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 (2) stanoví zvláštní podmínky pro dovoz těchto výrobků pocházejících 
nebo odesílaných z Číny. Na základě tohoto nařízení byl zakázán dovoz výrobků obsahujících mléko, mléčné 
výrobky, sóju a sójové výrobky, které jsou určené pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí, pocházejících nebo 
zasílaných z Číny. Kromě toho se u přibližně 20 % zásilek hydrogenuhličitanu amonného určeného do potravin 
a krmiv a zásilek krmiv a potravin obsahujících mléko, mléčné výrobky, sóju a sójové výrobky, pocházejících 
nebo zasílaných z Číny, provádějí kontroly totožnosti a prohlídky zboží, včetně odebírání vzorků a analýzy ke 
kontrole přítomnosti melaminu. 

(2)  Od července 2009 oznámily příslušné orgány členských států pouze jeden vzorek, který nebyl v souladu 
s uvedeným nařízením. U tohoto vzorku, který byl oznámen v roce 2011, se zjištění týkala mírného překročení 
nejvyššího množství melaminu v hydrogenuhličitanu amonném. V důsledku toho je vhodné zrušit zvláštní 
podmínky pro dovoz kojeneckého mléka, ostatních mléčných výrobků, sóji a sójových výrobků a hydrogenuhli
čitanu amonného určeného do potravin a krmiv pocházejících nebo zasílaných z Číny. 

(3)  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny 
a krmiva, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Nařízení (ES) č. 1135/2009 se zrušuje. 
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(1) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. 
(2) Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků 

pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/798/ES (Úř. věst. L 311, 26.11.2009, s. 3). 



Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 4. února 2015. 

Za Komisi 

předseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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