ประกาศอาหารนาเข้า
เรื่อง การควบคุม ณ ด่านนาเข้าเกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ในปลาทูน่าและปลากะพงขาว ฉบับปรับปรุง
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้าออสเตรเลีย (Department of Agriculture and Water
Resources) เผยแพร่ ป ระกาศอาหารน้ าเข้าเลขที่ 12-18 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การควบคุ ม
ณ ด่านน้าเข้าเกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่าและปลากะพงขาว ฉบับปรับปรุง (IFN 12-18Border controls for carbon monoxide treatment of tuna and barramundi - amended) วัตถุประสงค์
เพื่ อแจ้ งให้ ผู้ น้ าเข้ าและตั วแทน (Brokers) ทราบเกี่ ยวกั บการควบคุ ม ณ ด่ านน้ าเข้ า เพื่ อตรวจสอบและตรวจ
วิเคราะห์การใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในสินค้าปลาทูน่าสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง และเนือปลากะพงขาวแบบ
หั่นชิน แบบส้าหรับบริโภคหนึ่งคน และแบบแล่บาง ทังนี จะด้าเนินการประกาศใช้มาตรการดังกล่าวตังแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2561 โดยจะน้ามาใช้แทนประกาศเลขที่ 08/18 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงสินค้าเนือปลากะพงขาวด้วย
ทั งนี ตั งแต่วันที่ เริ่ มประกาศใช้ กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลี ยจะด้ าเนิ นการตรวจสอบและตรวจ
วิเคราะห์สินค้าปลาทูน่าสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง และเนือปลากะพงแบบหั่นชิน แบบส้าหรับบริโภคหนึ่งคน และ
แบบแล่บาง ภายใต้แผนการตรวจสอบอาหารน้าเข้า ที่อัตราการตรวจสอบร้อยละ 5 และมีหลักเกณฑ์การ
ประเมินตามตารางดังต่อไปนี
กำรมีเอกสำรประกอบ กำรปิดฉลำก กำรตรวจวิเครำะห์ และเกณฑ์กำรอนุญำตนำเข้ำ
กำรมีเอกสำรประกอบและกำรปิดฉลำก
ไม่มีเอกสารประกอบหรือการปิดฉลาก
เพื่อระบุว่าสินค้าผ่านการใช้ก๊าซคาร์บอน
มอนอกไซด์โดยทางตรงหรือทางอ้อม

กำรตรวจ
วิเครำะห์

เกณฑ์กำรอนุญำตนำเข้ำ

ก๊าซคาร์บอน ไม่เกิน 200 µg/kg
มอนอกไซด์ หากตรวจพบเกินกว่าปริมาณที่ก้าหนด สินค้าจะ
ถูกปฏิเสธการน้าเข้า

มีการปิดฉลากระบุว่า ผ่านการรมควัน

ไม่ต้อง
ตรวจสอบ

สินค้าต้องระบุอย่างชัดเจนว่า ผ่านการรมควัน
(Smoked) หากไม่มีการระบุจะถูกปฏิเสธการ
น้าเข้า

มีการปิดฉลากระบุว่า ผ่านการใช้ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์โดยตรง (เช่น การฉีด
ก๊าซ)

ไม่ต้อง
ตรวจสอบ

สินค้าถูกปฏิเสธการน้าเข้า

ควำมเป็นมำ
ตั งแต่ ปี 2549 เป็ น ต้ น มา กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลี ย ได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นจาก
ภาคอุตสาหกรรม แสดงความกังวลเกี่ยวกับการน้าเข้าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่ผ่านการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
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เพื่อปรับปรุงสีของเนือปลา ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะท้าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดด้วยการปกปิดอายุและสภาพ
ของเนือปลา
ในเดือนตุลาคม 2556 หน่วยงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์ (Food Standard
Australia New Zealand หรื อ FSANZ) เผยแพ ร่ ข้ อ เสน อรายงานเลขที่ P1019 เรื่ อ ง การใช้ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์เพื่อช่วยในกระบวนการแปรรูปปลา หลังจากนัน FSANZ ได้ด้าเนินการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานข้อ 1.3.3 เกี่ยวกับสารที่ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหาร การเปลี่ยนแปลงระบุ
ชัดเจนว่าต้องไม่มีการน้าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มาใช้ในกระบวนการแปรรูปปลา เพื่อเปลี่ยนหรือปรับปรุงสี
ของเนือปลา นอกจากนียังระบุว่าข้อก้าหนดดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึนเองตาม
ธรรมชาติ หรือปรากฏอยู่ตามธรรมชาติในควันที่ น้ามาใช้แปรรูปปลาเพื่อเป็นอาหาร ผู้สนใจสามารถศึกษารายงาน
เพิ่มเติมได้ท:ี่ www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/default.aspx
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลี ย เผยแพร่ประกาศอาหารน้าเข้า
เลขที่ 19-16 เรื่ อ งการใช้ ก๊ า ซคาร์ บ อนอกไซด์ ในกระบวนการแปรรู ป ลา (IFN 19-16 Carbon monoxide
treatment of fish) เพื่อแจ้งให้ผู้น้าเข้าเกี่ยวกับข้อก้าหนดการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในการแปรรูปปลา
และขันตอนที่ควรด้าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้น้าเข้าปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์
เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า มีการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จริงในปลาทูน่าน้าเข้าจริง กระทรวง
เกษตรฯ ออสเตรเลีย จึงด้าเนินการส้ารวจย่อยในกลุ่มเป้าหมายและจัดท้ารายงานโครงการน้าร่องการใช้ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาหรือ Carbon Monoxide in Fish Pilot Survey เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ทังนี
สามารถศึกษารายงาน Imported food surveys and review ได้จากเว็บไซต์ โดยมีหลักฐานยืนยันว่าปลา
ทูน่าที่จ้าหน่ายในออสเตรเลียผ่านการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จริง และสินค้าบางส่วนอาจมาจากการน้าเข้า
นอกจากนี กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียได้รับหลักฐานยืนยันเมื่อไม่นานมานีว่ามีการใช้ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในสินค้าปลากะพงขาวด้วย
ทังนี ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อรับทราบข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนด
การตรวจสอบสินค้าน้าเข้าที่เป็นปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ https://agriculture.custhelp.com/
ที่มำ: http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/notices/ifn12-18
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IFN 12-18 – Border controls for carbon monoxide
treatment of tuna and barramundi (amended)
27 September 2018

Purpose
The purpose of this no ce is to advise importers and brokers about border controls for the
inspec on and analysis of carbon monoxide (CO) treatment of fresh, chilled or frozen tuna and
barramundi ﬁllets, por ons and cutlets. The new controls commence on 1 November 2018.
This no ce supersedes the previous no ce 08/18, issued on 20 July 2018. The no ce has been
amended to include barramundi.

What has changed?
From the commencement date, the Department of Agriculture and Water Resources will refer
imported fresh, chilled or frozen tuna and barramundi ﬁllets, por ons and cutlets for inspec on and
analysis under the Imported Food Inspec on Scheme (IFIS) at the surveillance rate of ﬁve per cent to
assess compliance as per the table below.
Table 1 Documenta on and labelling provided, test applied and permi ed results
Documenta on and labelling provided

Test
applied

Permi ed result

No documenta on or labelling indica ng the product has been
treated directly or indirectly (via a smoking process) with CO

Carbon
< 200 µg/kg
monoxide If above the permi ed result, the product will be failed.

Labelled as having being smoked

N/A

The product descrip on must be clearly iden ﬁed as
having being ‘smoked’. If not, the product will be failed.

Labelled as having being treated with CO directly (e.g. by gas
ﬂushing)

N/A

The product will be failed.

Background
Since 2006, the department has received a number of complaints from industry expressing concern
about imports of tuna that have been subjected to carbon monoxide (CO) treatment to ﬁx the colour
of the ﬂesh, poten ally misleading consumers by masking the age and condi on of ﬁsh.
In October 2013, Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) published a report Proposal P1019
– Carbon Monoxide as a Processing Aid for Fish. Subsequent to the report FSANZ made a varia on to
Standard 1.3.3 – Processing Aids in the Food Standards Code. The varia on clariﬁes that carbon
monoxide must not be used in the processing of ﬁsh where its use results in a change to or ﬁxes the
colour of the ﬂesh of the ﬁsh. The varia on also clariﬁes that this prohibi on does not extend to

carbon monoxide that is naturally occurring or naturally present in smoke being used to process ﬁsh
as a food. The report is available on the FSANZ website.
In November 2016, the department published an Imported Food no ce, IFN 19-16 – Carbon
monoxide treatment of ﬁsh, to advise importers of restric ons on the use of carbon monoxide in the
processing of ﬁsh, and the steps they should take to ensure they only import ﬁsh that complies with
the Food Standards Code.
To ascertain if there is any evidence that imports of tuna are being treated with CO, the department
undertook a small targeted pilot survey. The survey report, ‘Carbon Monoxide in Fish Pilot Survey’,
March 2018 is available on the Imported food surveys and reviews webpage. The survey found
evidence that tuna available for sale in Australia has been treated with CO, some of which may be
imported.
The department has also recently received evidence that imports of barramundi are being treated
with carbon monoxide.

Subscribe for Updates
To receive updates when changes are made to imported food tes ng requirements, subscribe to
Imported Food.

Was this page helpful? Yes

No

