
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 481/2013 

z dnia 24 maja 2013 r. 

dostosowujące rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 788/2012 w odniesieniu do liczby próbek do 
pobrania i analizowania przez Chorwację dla kombinacji produktów i pestycydów 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczegól
ności jego art. 3 ust. 4, 

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności 
jego art. 50, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Chorwacja ma przystąpić do Unii w dniu 1 lipca 2013 r. 

(2) 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 ( 1 ) ustanawia w swoim załączniku II liczbę próbek 
do pobrania dla każdego produktu i poddania analizie 
przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 1 tego 
rozporządzenia. 

(3) Ponieważ dane dotyczące tylko z połowy roku nie 
byłyby porównywalne z danymi zebranymi przez inne 

państwa w czasie całego roku 2013, Chorwacja powinna 
przystąpić do wieloletniego skoordynowanego unijnego 
programu kontroli od stycznia 2014 r. 

(4) Należy zatem dostosować odpowiednio rozporządzenie 
wykonawcze (UE) nr 788/2012, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W pkt 5) załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 788/2012 po wierszu dotyczącym Węgier dodaje się wiersz 
w brzmieniu: 

„HR 12 (*) 
15 (**)” 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji i z zastrzeżeniem 
jego wejścia w życie. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. 

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