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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 480/2013 

av 24. mai 2013 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 med hensyn til tidsrommet for frivillig 

analyse av visse pesticider(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier 

for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 28 og 29, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(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 for å vurdere forbrukernes 

eksponering for disse restene(2) skal det blant annet i 

2013 foretas analyser av visse pesticider på frivillig 

grunnlag, særlig av pesticider som nylig er tilføyd 

programmet ved nevnte gjennomføringsforordning, eller 

av dem med svært vanskelig restmengdedefinisjon, for å 

gi offentlige laboratorier tid til å validere de metodene 

  

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

s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 7. 

(1) EUT L 70 av 30.11.2005, s. 1. 

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

som kreves for å analysere de aktuelle pesticidene. 

Ettersom offentlige laboratorier fremdeles trenger litt tid 

til å validere de metodene som kreves for analysen av 

nevnte pesticider, bør analysen av disse pesticidene 

fortsatt utføres på frivillig grunnlag i 2014. 

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

derfor endres. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 

skal fotnote (g) lyde: 

«(g) Analyseres på frivillig grunnlag i 2013 og 2014.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/27/10 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 24. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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