
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 270/2013 

z dnia 21 marca 2013 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego 
poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności 

niepochodzących od zwierząt 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia 
zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt ( 1 ), w szczególności 
jego art. 15 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 ( 2 ) ustano
wiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu 
kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepo
chodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku 
I do tego rozporządzenia („wykaz”), w miejscach wpro
wadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004. 

(2) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 
wspomniany wykaz należy poddawać regularnemu, przy
najmniej kwartalnemu przeglądowi, uwzględniając co 
najmniej źródła informacji wymienione w tym artykule. 

(3) Występowanie oraz znaczenie incydentów związanych 
z żywnością, zgłaszanych poprzez system wczesnego 
ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, usta
lenia wynikające z kontroli przeprowadzonych przez 
Biuro ds. Żywności i Weterynarii w państwach trzecich 
oraz kwartalne sprawozdania dotyczące przesyłek pasz 
i żywności niepochodzących od zwierząt, przedkładane 

Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 669/2009, wskazują na 
potrzebę dokonania zmian w wykazie. 

(4) Należy w szczególności dokonać w wykazie zmian pole
gających na zmniejszeniu częstotliwości kontroli urzędo
wych towarów, w odniesieniu do których dostępne infor
macje wskazują na ogólną poprawę poziomu zgodności 
z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w prawie 
unijnym i w odniesieniu do których nie jest już uzasad
niona obecna częstotliwość kontroli urzędowych. Należy 
zatem odpowiednio zmienić wpis w wykazie dotyczący 
liści kolendry i bazylii pochodzących z Tajlandii w odnie
sieniu do częstotliwości kontroli bezpośrednich i identyfi
kacyjnych dotyczących obecności pozostałości pestycy
dów. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 669/2009. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha 
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wpis 
dotyczący Tajlandii, rząd dotyczący „Liści kolendry” i „Bazylii 
(pospolitej, azjatyckiej)” „(Żywność – świeże zioła)”, w odniesieniu 
do częstotliwości kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych 
dotyczących obecności pozostałości pestycydów, otrzymuje 
brzmienie: 

„— Liście kolendry — ex 0709 99 90 72 Tajlandia (TH) Pozostałości pestycydów badane 
metodami wielopozostałościo
wymi opartymi na GC-MS i LC- 
MS lub metodami oznaczania 
pojedynczych pozostałości ( 4 ) 

10” 

— Bazylia (pospolita, 
azjatycka) 

— ex 1211 90 86 20 

(Żywność – świeże zioła) 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2013 r.

PL 22.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 82/47 

( 1 ) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 82/48 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2013
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