
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 5 października 2009 r. 

uchylająca dyrektywę 2009/124/WE zmieniającą załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., 

Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7705) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/738/WE) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając decyzję Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wyko
nawczych przyznanych Komisji ( 1 ), w szczególności jej art. 5a, 

uwzględniając dyrektywę 2002/32/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych 
substancji w paszach zwierzęcych ( 2 ), w szczególności jej art. 11 
ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 8 dyrektywy 2002/32/WE stanowi, że środki 
zmieniające załącznik I do tej dyrektywy mają na celu 
zmianę innych niż istotne elementów wspomnianej 
dyrektywy, dlatego przyjmuje się je zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 11 ust. 3 dyrektywy. 

(2) Artykuł 5a decyzji 1999/468/WE stanowi, że projekt 
środków przedkłada się Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie do kontroli, a termin przewidziany na kontrolę 
wynosi trzy miesiące od daty ich przedłożenia. 

(3) Projekt dotyczący dyrektywy Komisji zmieniającej 
załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych 
poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus 
communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. został 

przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dnia 
28 lipca 2009 r. 

(4) Dyrektywa Komisji 2009/124/WE z dnia 25 września 
2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 
2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, 
teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton 
tiglium L. i Abrus precatorius L. ( 3 ) została omyłkowo przy
jęta przed upływem terminu przewidzianego na kontrolę. 

(5) Należy zatem bezzwłocznie uchylić dyrektywę 
2009/124/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Dyrektywa 2009/124/WE traci moc. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 października 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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