
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 480/2013 

z dnia 24 maja 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 788/2012 w odniesieniu do okresu analizowania na zasadzie 
dobrowolności niektórych pestycydów 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pesty
cydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzę
cego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 
91/414/EWG ( 1 ), w szczególności jego art. 28 i 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 788/2012 
z dnia 31 sierpnia 2012 r. dotyczące wieloletniego 
skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 
2013, 2014 i 2015, mającego na celu zapewnienie zgod
ności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozos
tałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego 
na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostało 
ści ( 2 ) przewiduje między innymi prowadzenie w 2013 r., 
na zasadzie dobrowolności, analizy niektórych pestycy
dów, w szczególności pestycydów nowo włączonych do 
programu kontroli tym rozporządzeniem wykonawczym 
lub pestycydów o bardzo trudnej definicji pozostałości, 
tak aby dać laboratoriom urzędowym czas na walidację 

wymaganych metod analizy tych pestycydów. Ponieważ 
laboratoria urzędowe nadal potrzebują czasu na walidację 
wymaganych metod analizy tych pestycydów, analiza 
tych pestycydów powinna być nadal prowadzona na 
zasadzie dobrowolności w 2014 r. 

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
wykonawcze (UE) nr 788/2012. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
788/2012 przypis ( g ) otrzymuje brzmienie: 

„( g ) Analizowane na zasadzie dobrowolności w 2013 
i 2014 r.”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 139/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.5.2013 

( 1 ) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 235 z 1.9.2012, s. 8.
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