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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 481/2013 

av 24. mai 2013 

om tilpasning av gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 med hensyn til antall prøver som skal 

tas og analyseres av Kroatia i forbindelse med kombinasjoner av produkter og pesticider(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig artikkel 

50, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kroatia forventes å tiltre Unionen 1. juli 2013. 

2) Ved vedlegg II til kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 788/2012 av 31. august 2012 om et 

samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2013, 

2014 og 2015 for å sikre overholdelse av grenseverdier 

for rester av pesticider i og på næringsmidler av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere 

forbrukernes eksponering for disse restene(1) er det 

fastsatt hvor mange prøver som skal tas og analyseres av 

hver medlemsstat i samsvar med artikkel 1 i nevnte 

forordning. 

3) Ettersom opplysninger fra bare et halvt år ikke vil være 

fullt ut sammenlignbare med opplysninger fra andre 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 25.5.2013, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-

avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 5 av 

22.1.2015, s. 10. 

(1) EUT L 235 av 1.9.2012, s. 8. 

medlemsstater som er samlet inn i løpet av hele 2013, 

bør Kroatia delta i Unionens samordnede flerårige 

programmer fra januar 2014. 

4) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 bør 

derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I nr. 5 i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 788/2012 innsettes følgende rad etter raden for Ungarn: 

«HR 12 (*) 

15 (**)» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft med forbehold om at 

tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme 

tidspunkt. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 24. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


