
Ewa Ledzion, Jacek Postupolski, Krystyna Rybińska, Jolanta Kurpińska–Jaworska, 
Małgorzata Szczęsna, Kazimierz Karłowski

SYSTEM RASFF JAKO ELEMENT STRATEGII
 BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ZAKRESIE MIKOTOKSYN

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku

Kierownik: doc. dr hab. K. Karłowski

Hasła kluczowe: bezpieczeństwo żywności, RASFF, mikotoksyny.
Key words: food safety, RASFF, mycotoxins.

Bezpieczeństwo żywności i ochrona zdrowia konsumentów jest przedmiotem za-
interesowania władz rządowych, a także ogółu społeczeństwa, organizacji pozarzą-
dowych, stowarzyszeń zawodowych i organizacji handlowych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wymaga podejmowania działań w sposób 
skoordynowany i zintegrowany. Strategia bezpieczeństwa żywności w Unii Euro-
pejskiej (UE) obejmuje również System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej 
Żywności i Paszach (RASFF). Utworzony on został jako sieć wymiany informacji 
o zagrożeniach dotyczących środków spożywczych i pasz oraz wyrobów przezna-
czonych do kontaktu z żywnością pomiędzy Państwami Członkowskimi UE. Na 
podstawie informacji uzyskanych z systemu RASFF możliwe jest wczesne zapo-
bieganie zagrożeniom i niezwłoczne podejmowanie działań zaradczych, stanowi to 
istotny element strategii bezpieczeństwa żywności.

SYSTEM RASFF

Od 1978 r. istniał wspólnotowy system wymiany informacji, w późniejszym okre-
sie dyrektywa Rady 92/59/EWG o ogólnym bezpieczeństwie produktów zawierała 
artykuł o systemie wczesnego ostrzegania (1). Każde Państwo Członkowskie odpo-
wiada za zapewnienie zgodności z wymogami bezpieczeństwa produktów znajdu-
jących się w obrocie na jego terytorium. Zgodnie z zasadą wspólnego rynku, kraje 
Wspólnoty są zobowiązane do wzajemnego informowania się o zagrożeniach zwią-
zanych z produktami niebezpiecznymi. Celem systemu było szybkie reagowanie 
na przypadki pojawienia się w obrocie produktów niebezpiecznych pochodzących 
z Państw Członkowskich lub z krajów trzecich.

System RASFF został powołany Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 178/2002 ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żyw-
nościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2). Obejmuje 
on Państwa Członkowskie UE, kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodar-
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czego (EOG), Komisję Europejską i EFSA. Każde Państwo Członkowskie wyzna-
cza punkt kontaktowy, który jest członkiem sieci; za jej zarządzanie odpowiedzialna 
jest Komisja. 

Polska została włączona do sieci RASFF w maju 2004 r., Główny Inspektor Sani-
tarny kieruje i koordynuje prace Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK), powia-
damia Komisję Europejską o stwierdzonych przypadkach niebezpiecznej żywności 
i pasz. W ramach systemu RASFF funkcjonuje Podpunkt Krajowego Punktu Kon-
taktowego (PKPK) utworzony przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Funkcjonowanie systemu RASFF w kraju reguluje ustawa o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (3).

Zasada działania systemu opiera się na zbieraniu i szybkim rozpowszechnianiu 
informacji o produktach żywnościowych i paszach oraz materiałach i wyrobach 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością stanowiących zagrożenia dla zdrowia lu-
dzi lub zwierząt. 

Powiadomienia mogą być przekazywane jako alarmowe, informacyjne oraz od-
rzucenia produktu na granicy:
–  powiadomienia alarmowe – są przesyłane w przypadku żywności lub pasz stano-

wiących zagrożenie już znajdujących się w obrocie produktów oraz konieczności 
podjęcia natychmiastowych działań w celu ich wycofania;

–  powiadomienia informacyjne – są przesyłane w przypadku, gdy dany produkt nie 
jest dostępny w obrocie lub stopień zagrożenia jest niewielki;

–  odrzucenie produktu na granicy – dotyczy żywności i pasz, które zostały uznane 
na granicy Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego za sta-
nowiące zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
W ramach sieci mogą być również przekazywane informacje, które nie są zgła-

szane w formie powiadomień, ale mają istotne znaczenie dla urzędowej kontroli.
Powiadomienia publikowane są przez Komisję Europejską w ogólnodostępnej in-

ternetowej bazie danych oraz w postaci rocznych raportów (4).
Jednym z istotnych zadań w ramach funkcjonowania krajowego systemu RASFF 

jest dokonywanie oceny ryzyka i stopnia zagrożenia w przypadku przekroczeń do-
puszczalnych poziomów pozostałości chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń 
lub występowania niepożądanych czynników w żywności i paszach pochodzących 
z obrotu lub z granicznej kontroli sanitarnej. 

W Państwowym Zakładzie Higieny w 2003 r. Zarządzeniem Dyrektora powołano 
Zespół ds. Oceny Ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, którego człon-
kowie zostali włączeni do grupy ekspertów działających na rzecz RASFF w Polsce. 
Do zadań Zespołu należy dokonywanie oceny ryzyka w przypadku m.in. przekro-
czenia dopuszczalnych limitów zanieczyszczeń chemicznych, w tym mikotoksyn, 
zanieczyszczeń biologicznych, substancji dodatkowych do żywności, stwierdzenia 
niedozwolonych substancji, poziomów migracji z materiałów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością itp.

MIKOTOKSYNY W SYSTEMIE RASFF

Przyczyną znacznej części powiadomień ok. 30% w europejskiej sieci RASFF 
stanowi zanieczyszczenie środków spożywczych mikotoksynami. Ze względu na 
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szkodliwe działanie mikotoksyn oraz ich dużą trwałość, oporność na procesy stoso-
wane w produkcji żywności, w tym podwyższoną temperaturę, obecność mikotok-
syn w żywności i paszach stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Mikotoksyny są grupą związków zaliczanych do wtórnych metabolitów grzy-
bów pleśniowych, głównie z rodzaju Aspergillus, Penicillium, Fusarium. Mogą 
powstawać w produktach roślinnych podczas wegetacji, jak również w czasie ich 
przechowywania w nieodpowiednich warunkach, sprzyjających rozwojowi pleśni. 
Substancje te mogą być przyczyną ostrych zatruć, wykazują również właściwości 
mutagenne, kancerogenne, teratogenne i estrogenne (5). Najwyższe dopuszczalne 
poziomy mikotoksyn w środkach spożywczych określa rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r., ze zmianami (6).

W 2004 r. było prawie trzykrotnie więcej zgłoszeń związanych z zanieczyszcze-
niem żywności afl atoksynami niż w 2002 r. W większości powiadomienia dotyczyły 
pistacji, głównie z Iranu; często kwestionowano orzeszki ziemne z Chin, Argentyny 
i Indii, orzechy laskowe i fi gi z Turcji (4).

W latach 2004–2009 liczba powiadomień do systemu RASFF z uwagi na zanie-
czyszczenie żywności mikotoksynami wynosiła odpowiednio: 924, 995, 872, 739, 
919, 645. Stwierdzano obecność afl atoksyny B1 (AFB1) oraz sumy AF B1, B2, G1, G2; 
AF M1, ochratoksyny A (OTA), fumonizyn B1 i B2 (FB1, FB2), patuliny, deoksyni-
walenolu (DON) oraz zearalenonu (ZEA) w takich grupach środków spożywczych, 
jak orzechy i przetwory, nasiona roślin oleistych, przetwory zbożowe, suszone owo-
ce, przetwory owocowe, kakao, kawa, zioła i przyprawy, wino, mleko, produkty 
dla dzieci. Udział poszczególnych mikotoksyn w latach 2004–2009 przedstawia 
ryc. 1. Około 95% powiadomień dotyczyło środków spożywczych zanieczyszczo-
nych afl atoksynami. 

W tym samym okresie (6 lat) Polska do systemu RASFF przekazała 90 zgłoszeń 
odnoszących się do obecności mikotoksyn, również najwięcej (ok. 88%) dotyczyło 
zanieczyszczenia środków spożywczych afl atoksynami.

Ryc. 1. Liczba powiadomień dotyczących mikotoksyn w żywności w ramach systemu RASFF w latach 
2004–2009
Fig.1 Number of notifi cations received by RASFF on mycotoxions in food in 2004–2009
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W związku z powtarzającymi się doniesieniami w systemie RASFF o przekracza-
niu najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia afl atoksyną B1 i sumą 
afl atoksyn w niektórych środkach spożywczych tj. orzechy arachidowe, pistacje, 
orzechy laskowe, orzechy brazylijskie, fi gi Komisja Europejska uznała, że stanowi 
to poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zdecydowano o konieczności pod-
jęcia odpowiednich środków ochronnych na terenie Wspólnoty. W tym celu wpro-
wadzono zharmonizowany system pobierania próbek i analizy dostaw wybranych 
produktów pochodzących lub sprowadzanych z określonych krajów, zawarty w de-
cyzjach Komisji o szczególnych warunkach importu wybranych środków spożyw-
czych. 

Podstawą do wydania decyzji Komisji 2007/563/WE oraz 2007/759/WE doty-
czących specjalnych warunków oraz częstotliwości kontroli niektórych produktów 
z określonych krajów (zmieniających decyzję 2006/504/WE) były znacznie częś-
ciej przekazywane w latach 2005–2006 powiadomienia dotyczące przekroczenia 
najwyższych dopuszczalnych poziomów afl atoksyn w migdałach i produktach po-
chodnych, importowanych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w orzeszkach 
ziemnych i produktach pochodnych importowanych z Brazylii (7, 8). 

W kolejnych latach zaobserwowano zmniejszenie częstotliwości zgłaszanych 
powiadomień dotyczących orzeszków ziemnych pochodzących z Brazylii; podjęto 
zmianę stosowania dotychczasowych środków zaradczych. 

Uwzględniając liczbę i rodzaj zgłoszeń do sytemu RASFF, a także wielkość ob-
rotu handlowego i wyniki inspekcji przeprowadzonych przez Biuro ds. Żywności 
i Weterynarii (FVO) uznano za konieczne znowelizowanie zasad kontroli żywności 
pochodzącej z importu szczególnie narażonej na zanieczyszczenia afl atoksynami 
– wydano rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2009 z 27 listopada 2009 r. nakła-
dające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych 
z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia afl atoksynami 
i uchylające decyzję 2006/504/WE (9). Określa ono zasady kontroli w tym pobiera-
nie próbek do analizy w odniesieniu do: – wszystkich przesyłek orzechów brazylij-
skich niełuskanych z Brazylii (100%), – ok. 20% przesyłek orzechów arachidowych 
z Chin oraz Egiptu, ok. – 50% przesyłek pistacji z Iranu, – około 10% przesyłek 
orzechów laskowych z Turcji, – około 20% przesyłek każdej kategorii suszonych fi g 
z Turcji, – około 50 % przesyłek każdej kategorii pistacji z Turcji, – losowo wybra-
nych przesyłek migdałów z USA i każdej przesyłki migdałów z USA w przypadku 
braku określonego certyfi katu oraz wyników badania. 

Powiadomienia zgłaszane do RASFF są również podstawą do wprowadzania 
zmian w przepisach. Z uwagi na stwierdzane bardzo wysokie poziomy ochratoksy-
ny A w przyprawach i lukrecji wprowadzono dla nich wymagania w rozporządze-
niu Komisji (UE) nr 105/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 
(10). W przekazywanych powiadomieniach zaobserwowano również znaczny po-
ziom zanieczyszczenia nasion oleistych (słonecznika, melona itp.) afl atoksynami. 
Uwzględniając opinię EFSA, w której zwrócono szczególną uwagę na nasiona olei-
ste i produkty pochodne w znaczącym stopniu przyczyniające się do narażenia ludzi 
na afl atoksyny, uznano za konieczne uzupełnienie wymagań dla tych mikotoksyn 
o nowe grupy środków spożywczych tj.: nasiona oleiste inne niż orzechy arachi-
dowe oraz pestki moreli (11). Przedstawione zmiany legislacyjne zostały uwzględ-
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nione w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 165/2010 zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 1881/2006 (12).

W ramach realizacji postanowień art. 15.5 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 
wprowadzono obowiązek zwiększonej kontroli wybranych środków spożywczych 
w zakresie mikotoksyn, zmieniono również zasady dotyczące kontroli importu (13). 
Przewiduje to rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 zawierające między in-
nymi wykaz środków spożywczych i pasz pochodzenia roślinnego (wskazanych 
głównie na podstawie informacji pochodzących z sytemu RASFF), które mają być 
poddane wzmożonej kontroli urzędowej w miejscu wprowadzenia na terytorium 
Wspólnoty Europejskiej (14). Wzmożona kontrola ma na celu skuteczniejsze prze-
ciwdziałanie znanym lub powstającym zagrożeniom oraz gromadzenie dokładnych 
danych pochodzących z monitorowania określonych zanieczyszczeń. Przewiduje, 
że w zależności od potrzeb, wykaz będzie na bieżąco aktualizowany.

Analiza danych pochodzących z sytemu RASFF stanowi istotną podstawę przy 
opracowywaniu krajowych planów urzędowej kontroli i monitoringu, których re-
alizacja ma na celu sprawdzenie wdrażania zasad zapewniających bezpieczeństwo 
żywności.

WNIOSKI

1. Powiadomienia w systemie RASFF dotyczące zanieczyszczenia środków spo-
żywczych mikotoksynami stanowiły znaczną część (ok. 30%) zgłoszeń obejmują-
cych żywność.

2. System RASFF umożliwia podjęcie natychmiastowych działań w stosunku do 
zaistniałego zagrożenia, pozwala na szybkie wyeliminowanie z obszaru Unii Euro-
pejskiej produktów niebezpiecznych dla zdrowia i zapewnia jednolity poziom bez-
pieczeństwa żywności na całym jej terytorium.

3. Dane z RASFF stanowią podstawę do podejmowania zmian w zakresie ustawo-
dawstwa żywnościowego Unii Europejskiej. 
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