Regulacje prawne Egiptu o dopuszczalości importu
pszenicy skażonej sporyszem

Egipska specyfikacja standardowa nr 101601/2010 wskazuje akceptowalną
tolerancję do 0,05% zawartości sporyszu w pszenicy importowanej do Egiptu, natomiast
dekret 3007/2007 o regułach kwarantanny zakazuje wpuszczenia na teren Egiptu roślin i
produktów rolnych dotkniętych jedną z chorób wymienionych w załączniku nr 1, zaś
załączniki nr 4 i nr 6 do dekretu nie definiują sposobu leczenia tych chorób, w tym
usunięcia sporyszu. Rządowy importer pszenicy – General Authority for Supply
Commodities /GASC/ - zezwolił w styczniu 2016 r. na import do Egiptu pszenicy
zawierającej zawartość sporyszu śladowe ilości sporyszu. Opierając się na własnych
przepisach GASC akceptował import pszenicy zawierającej sporysz w dopuszczalnej
ilości do 0,05%.
W takiej sytuacji minister rolnictwa Egiptu zarządził dekretem nr 1117/2016 z
dnia 11 lipca 2016 r. uznanie przez Egipt zgodności raportów FAO i Codex Alimentarius
oraz standardowej specyfikacji nr 101601/2010 w odniesieniu do tolerancji zawartości
sporyszu w pszenicy, zapowiadając jednocześnie natychmiastową weryfikację tej decyzji
w przypadku wystąpienia rozbieżności z dopuszczalną międzynarodową normą w tym
zakresie.
Komentarze egipskiego środowiska ochrony zdrowia nt. zawartości sporyszu w
importowanej pszenicy wskazywały, że aktywny składnik sporyszu jest wykorzystywany
do produkcji tabletek halucynogennych, mogących powodować niewydolność wątroby i
zgorzel, zaś pasza skażona sporyszem może powodować szkodliwe dla bydła skutki
uboczne. Dodatkowa informacja dostępna jest pod linkiem:
http://www.dailynewsegypt.com/2016/08/28/ban-ergot-infected-wheat-ministry-agriculture/

W konsekwencji występujących rozbieżności minister rolnictwa Egiptu dekretem
nr 1421/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. unieważnił postanowienia dekretu nr 1117/2016 z
dnia 11 lipca 2016 r., nakazał wszystkim zainteresowanym podmiotom stosowanie
dekretu 1421/2016 i anulowanie wszelkich postanowień pozostających w sprzeczności z
tym dekretem oraz wprowadził całkowity zakaz dostępu do rynku Egiptu pszenicy
zawierającej sporysz - dosłowna treść pkt. 2 dekretu: zabronione jest dopuszczenie
pszenicy zakażonej grzybem sporysz /zero %/.
Monitorowanie sytuacji w zakresie importu do Egiptu pszenicy wskazało w
okresie do lipca br. na przypadki niedopuszczenia na rynek Egiptu pszenicy importowanej
z Francji, Kanady, USA, Polski /jedna dostawa/, a we wrześniu br. z Rosji i Rumunii,
mimo zawartości sporyszu w pułapie 0,05% tolerancji akceptowanej międzynarodowo.
Spowodowało to retorsję Rosji wobec importowanych z Egiptu owoców pod zarzutem
zainfekowania muszką owocową.
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W okolicznościach jak wyżej dopuszczalność importu do Egiptu pszenicy
zawierającej akceptowaną międzynarodowo tolerancję zawartości sporyszu do 0,05%
została uznana jako przedmiot analizy powołanego międzyministerialnego rządowego
komitetu naukowo – technicznego, także w kontekście niezgodności wprowadzonego
dekretem ministerialnym wymogu 0,00% zawartości sporyszu z akceptowalnym pułapem
zawartości do 0,05% wskazanym przez egipską specyfikację standardową
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