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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 270/2013 VAN DE COMMISSIE
van 21 maart 2013
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG)
nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële
controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
(Voor de EER relevante tekst)

delijkse verslagen over zendingen van diervoeders en le
vensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong blijkt dat de
lijst moet worden gewijzigd.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parle
ment en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles
op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levens
middelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dieren
welzijn (1), en met name artikel 15, lid 5,

(4)

De lijst moet met name worden gewijzigd door de in
tensiteit van de officiële controles te verlagen voor goe
deren die — volgens de beschikbare informatie — over
het algemeen in toenemende mate aan de desbetreffende
veiligheidsvoorschriften van de EU-wetgeving voldoen en
waarvoor de huidige frequentie van de officiële controles
bijgevolg niet langer nodig is. De vermelding in de lijst
van korianderblad en basilicum uit Thailand moet
daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd voor wat
betreft de frequentie van materiële en overeenstemmings
controles op de aanwezigheid van residuen van bestrij
dingsmiddelen.

(5)

Verordening (EG) nr. 669/2009 moet daarom dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (2)
bevat voorschriften voor de meer uitgebreide officiële
controles die moeten worden uitgevoerd op de invoer
van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oor
sprong die zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij die
verordening („de lijst”) op de punten van binnenkomst in
de gebieden als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG)
nr. 882/2004.
In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 669/2009 is be
paald dat de lijst regelmatig en ten minste op kwartaal
basis moet worden herzien, waarbij ten minste rekening
wordt gehouden met de in dat artikel vermelde informa
tiebronnen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uit de frequentie en de relevantie van de incidenten met
levensmiddelen die via het systeem voor snelle waarschu
wingen voor levensmiddelen en diervoeders worden ge
meld, de bevindingen van de controles door het Voedselen Veterinair Bureau in derde landen en de door de lid
staten overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG)
nr. 669/2009 bij de Commissie ingediende driemaan

„— Korianderblad

— ex 0709 99 90

72

— Basilicum
zoet)

— ex 1211 90 86

20

(heilig,

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt in de
vermeldingen voor Thailand de rij die verwijst naar „koriander
blad” en „basilicum (heilig, zoet)” „(Levensmiddelen — verse krui
den)” voor wat betreft de frequentie van materiële en overeen
stemmingscontroles op de aanwezigheid van residuen van be
strijdingsmiddelen, vervangen door:

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidumethoden op ba
sis van GC-MS en LC-MS of met
single-residumethoden (4)

10”

(Levensmiddelen — verse
kruiden)

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2013.
(1) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.
(2) PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 maart 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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