
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2041 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/585 w odniesieniu do liczby próbek do 
pobrania i zbadania przez każde państwo członkowskie w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 

Królestwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie naj
wyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 29 ust. 2, 

uwzględniając Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/585 (3) określono dla każdego państwa 
członkowskiego liczbę próbek, które należy pobrać do celów programu kontroli przewidzianego w tym rozporzą
dzeniu w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów oraz 
w celu oceny narażenia konsumentów na pozostałości pestycydów. 

(2) Wraz z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii i zakończeniem okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 
2020 r. konieczne są dostosowania w celu zapewnienia, aby program pozostał reprezentatywny dla rynku unijnego, 
a ogólna liczba próbek pozostała wystarczająca do osiągnięcia celów tego programu. 

(3) Zjednoczone Królestwo przekazywało znaczną liczbę próbek, proporcjonalnie do wielkości swojej populacji. Odtąd 
liczba próbek, które mają zostać pobrane przez Zjednoczone Królestwo, powinna zostać dostosowana w odniesieniu 
do Irlandii Północnej i odpowiednio do wielkości populacji tego terytorium. 

(4) Należy również odpowiednio dostosować liczbę próbek pobieranych przez państwa członkowskie, aby utrzymać 
ogólną wystarczającą liczbę próbek w odniesieniu do motywu 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/585. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/585. 

(6) Aby państwa członkowskie były w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków w zakresie badania, niniejsze rozpo
rządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r. 

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żyw
ności i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/585 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. 
(2) Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/585 z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego 

programu kontroli na lata 2021, 2022 i 2023, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami 
pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę 
narażenia konsumenta na te pozostałości (Dz.U. L 135 z 29.4.2020, s. 1). 
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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ZAŁĄCZNIK 

W pkt 5 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/585 tabela otrzymuje brzmienie:                                                              

BE 15 

BG 15 

CZ 15 

DK 12 

DE 106 

EE 12 

IE 12 

EL 15 

ES 55 

FR 78 

HR 12 

IT 75 

CY 12 

LV 12 

LT 12 

LU 12 

HU 15 

MT 12 

NL 20 

AT 15 

PL 51 

PT 15 

RO 22 

SI 12 

SK 12 

FI 12 

SE 15 

UK w odniesieniu do Irlandii Północnej (1) 12 

ŁĄCZNA LICZBA PRÓBEK: 683   

(1) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej, a w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załączni
kiem 2 do tego protokołu, niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie 
w odniesieniu do Irlandii Północnej. 
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