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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af aðildarsáttmála Króatíu, einkum 4. mgr. 3. gr.,

með hliðsjón af lögum um aðild Króatíu, einkum 50. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Fyrirhugað er að Króatía gerist aðili að Sambandinu 1.
júlí 2013.

2) Í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (ESB) nr. 788/2012 frá 31. ágúst 2012
um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra
ára fyrir árin 2013, 2014 og 2015 til þess að tryggja að
farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa
og meta þau váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum
varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og dýraríkinu(1)
er settur fram sá fjöldi sýna á hvert aðildarríki sem ber að
taka og greina í samræmi við 1. gr. þeirrar reglugerðar.

3) Þar eð gögn um einungis hálft ár væru ekki fullkomlega
samanburðarhæf við gögn sem önnur aðildarríki hafa

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2013, bls. 5. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2014 frá 9. júlí 2014 um 
ýmsum viðaukum og bókunum við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 235, 1.9.2012, bls. 8.

safnað saman um allt árið 2013 ætti Króatía, frá og 
með janúar 2014, að taka þátt í samræmdum áætlunum 
Sambandsins til margra ára. 

4) Því ber að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB)
nr. 788/2012 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í 5. lið II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 
788/2012 bætist eftirfarandi lína við á eftir línunni fyrir 
Ungverjaland:

„HR 12 (*)
15 (**)“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi með fyrirvara um aðildarsáttmála 
Króatíu og á gildistökudegi hans.

Henni skal beitt frá og með 1. janúar 2014.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 481/2013

frá 24. maí 2013

um aðlögun á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 788/2012 að því er varðar fjölda sýna sem 
Króatíu ber að taka og greina úr samsetningum af varnarefnaleifum og vörum (*)
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 24. maí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti.

____________


