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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1012
(2015. gada 23. jūnijs),
ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes
barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko
veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku
veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2009 (2) paredz noteikumus par pastiprinātu oficiālo kontroli, kas jāpiemēro,
importējot tās I pielikumā uzskaitīto (“saraksts”) barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika,
ievešanas vietās Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā minētajās teritorijās.

(2)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 2. pantā noteikts, ka saraksts ir jāpārskata regulāri un ne retāk kā reizi ceturksnī,
ievērojot vismaz tos informācijas avotus, kas norādīti minētajā pantā.

(3)

Kā liecina ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF) paziņoto ar pārtiku saistīto neseno
incidentu biežums un nozīmīgums, konstatējumi, kas gūti, Pārtikas un veterinārajam birojam veicot revīzijas
trešās valstīs, kā arī tie ceturkšņa ziņojumi par barības un pārtikas sūtījumiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība
un pārtika, kurus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 15. pantu Komisijai iesniegušas dalībvalstis, minētais
saraksts būtu jāgroza.

(4)

Konkrētāk, saraksts būtu jāgroza, svītrojot ierakstus par precēm, par kurām pieejamajos informācijas avotos
norādīts, ka kopumā tās pienācīgi atbilst attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām nekaitīguma prasībām,
un kurām līdz ar to vairs nav pamata veikt pastiprinātas oficiālās kontroles. Tāpēc saraksta ieraksts par Kenijas
izcelsmes pupām būtu jāsvītro.

(5)

Turklāt saraksts būtu jāgroza, lai palielinātu oficiālo kontroļu biežumu precēm, par kurām minētajos informācijas
avotos norādīta lielāka neatbilstība attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, tādējādi pamatojot pastiprinātu oficiālo
kontroļu nepieciešamību. Tāpēc saraksta ieraksti par Vjetnamas izcelsmes koriandra lapām, baziliku, piparmētru,
pētersīļiem, čili pipariem un okru, kā arī Turcijas izcelsmes vīnogulāju lapām būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Lai nodrošinātu konsekvenci un skaidrību, ir lietderīgi aizstāt Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu ar šīs
regulas pielikumā iekļauto tekstu.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 669/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās
komitejas atzinumu,

(1) OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.
(2) Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004
saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza
Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2015. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2015. gada 23. jūnijā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER
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PIELIKUMS
“I PIELIKUMS

Barība un pārtika, kura nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā
oficiālā kontrolē

Barība un pārtika
(paredzētā izmantošana)

Rozīnes

KN kods (1)

Taric apakš
grupa

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās
kontroles un
identitātes
kontroles
biežums (%)

0806 20

Afganistāna (AF)

Ohratoksīns
A

50

— Mandeles, nelobītas

— 0802 11

Austrālija (AU)

Aflatoksīni

20

— Mandeles, lobītas

— 0802 12

Brazīlija (BR)

Aflatoksīni

10

Kambodža (KH)

Pesticīdu atlie
kas (2) (3)

50

(Pārtika)

(Pārtika)
— Zemesrieksti, nelobīti

— 1202 41 00

— Zemesrieksti, lobīti

— 1202 42 00

— Zemesriekstu sviests

— 2008 11 10

— Zemesrieksti, citādi sagata — 2008 11 91;
voti vai konservēti
2008 11 96;
2008 11 98
(Barība un pārtika)
— Sparģeļpupiņas (Vigna ungui — ex 0708 20 00;
culata spp. sesquipedalis)
ex 0710 22 00

10

— Baklažāni

72

— 0709 30 00;

10

ex 0710 80 95
(Pārtika – svaigi, dzesēti vai
saldēti dārzeņi)
Lapu selerijas (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Pesticīdu atlie
kas (2) (4)

50

Brassica oleracea (citi pārtikā lie ex 0704 90 90
tojami Brassica ģints augi, “Ķīnas
brokoļi”) (5)

40

Ķīna (CN)

Pesticīdu atlie
kas (2)

50

Ķīna (CN)

Pesticīdu atlie
kas (2) (6)

10

(Pārtika – svaigi vai dzesēti
garšaugi)

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)
Tēja, arī aromatizēta
(Pārtika)

0902
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Barība un pārtika
(paredzētā izmantošana)

— Baklažāni

KN kods (1)

— 0709 30 00;

Taric apakš
grupa

72

Izcelsmes valsts
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Risks

Fiziskās
kontroles un
identitātes
kontroles
biežums (%)

Dominikānas
Republika (DO)

Pesticīdu atlie
kas (2) (7)

10

Dominikānas
Republika (DO)

Pesticīdu atlie
kas (2) (7)

20

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atlie
kas (2) (8)

10

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atlie
kas (2) (9)

10

Indija (IN)

Salmonella (10)

50

1207 40 90

Indija (IN)

Salmonella (10)

20

— 0904 21 10

Indija (IN)

Aflatoksīni

20

Indija (IN)

Hloramfeni
kols

50

ex 0710 80 95
— Balzambumbieri (Momordica — ex 0709 99 90;
charantia)
ex 0710 80 95

70
70

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai
saldēti dārzeņi)
— Sparģeļpupiņas (Vigna ungui — ex 0708 20 00;
culata spp. sesquipedalis)
ex 0710 22 00

10

— Pipari (saldie un citi) (Capsi — 0709 60 10;
cum spp.)
ex 0709 60 99

20

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai — 0710 80 51;
saldēti dārzeņi)
ex 0710 80 59

20

Zemenes (svaigas)

10

0810 10 00

(Pārtika)
Pipari (saldie un citi) (Capsicum 0709 60 10;
spp.)
ex 0709 60 99;

20

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai 0710 80 51;
saldēta)
ex 0710 80 59

20

Beteļauga lapas (Piper betle L.)

10

ex 1404 90 00

(Pārtika)
Sezama sēklas
(Pārtika – svaiga vai dzesēta)
— Capsicum annuum, veseli

— Capsicum annuum, grūsti vai — ex 0904 22 00
malti

10

— Žāvēti Capsicum ģints augļi, — 0904 21 90
veseli, izņemot saldos pipa
rus (Capsicum annuum)
— Muskatrieksts (Myristica fra — 0908 11 00;
grans)
0908 12 00
(Pārtika – kaltētas garšvielas)
Fermenti; fermentu preparāti
(Barība un pārtika)

3507
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Barība un pārtika
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KN kods (1)

Taric apakš
grupa

— Muskatrieksts (Myristica fra — 0908 11 00;
grans)
0908 12 00

Izcelsmes valsts

27.6.2015.

Risks

Fiziskās
kontroles un
identitātes
kontroles
biežums (%)

Indonēzija (ID)

Aflatoksīni

20

(Pārtika – kaltētas garšvielas)
— Zirņi ar pākstīm (nelobīti)

— ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Pesticīdu atlie
kas (2) (11)

10

ex 1211 90 86;

30

Maroka (MA)

Pesticīdu atlie
kas (2) (12)

10

(Pārtika – svaigi vai dzesēti ex 2008 99 99
garšaugi)

70

Peru (PE)

Pesticīdu atlie
kas (2) (13)

10

Sjerraleone (SL)

Aflatoksīni

50

Sudāna (SD)

Aflatoksīni

50

20

Taizeme (TH)

Pesticīdu atlie
kas (2) (14)

10

10

Taizeme (TH)

Salmonella (10)

50

— Sparģeļpupiņas (Vigna ungui — ex 0708 20 00;
culata spp. sesquipedalis)
ex 0710 22 00

10

Taizeme (TH)

Pesticīdu atlie
kas (2) (15)

20

— Baklažāni

72

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)
Piparmētras

Galda vīnogas

0806 10 10

(Pārtika – svaiga)
Arbūzu (Egusi, Citrullus lanatus) ex 1207 70 00;
sēklas un no tām iegūti produkti ex 1106 30 90;

10

ex 2008 99 99

50

30

(Pārtika)
— Zemesrieksti, nelobīti

— 1202 41 00

— Zemesrieksti, lobīti

— 1202 42 00

— Zemesriekstu sviests

— 2008 11 10

— Zemesrieksti, citādi sagata — 2008 11 91;
voti vai konservēti
2008 11 96;
2008 11 98
(Barība un pārtika)
Pipari (izņemot saldos) (Capsicum ex 0709 60 99
spp.)
(Pārtika – svaiga vai dzesēta)
Beteļauga lapas (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

(Pārtika)

— 0709 30 00;
ex 0710 80 95

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai
saldēti dārzeņi)

10
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Barība un pārtika
(paredzētā izmantošana)

— Žāvētas aprikozes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

KN kods (1)

Taric apakš
grupa

— 0813 10 00

Izcelsmes valsts
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Risks

Fiziskās
kontroles un
identitātes
kontroles
biežums (%)

Turcija (TR)

Sulfīti (16)

10

Turcija (TR)

Pesticīdu atlie
kas (2) (17)

10

Turcija (TR)

Pesticīdu atlie
kas (2) (18)

50

Amerikas Savie
notās Valstis
(US)

Aflatoksīni

20

Uzbekistāna
(UZ)

Sulfīti (16)

50

Uzbekistāna
(UZ)

Ohratoksīns
A

50

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atlie
kas (2) (19)

50

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atlie
kas (2) (19)

50

— Aprikozes, citādi sagatavotas — 2008 50 61
vai konservētas
(Pārtika)
— Saldie pipari (Capsicum an — 0709 60 10;
nuum)
0710 80 51
(Pārtika – svaigi, dzesēti vai
saldēti dārzeņi)
Vīnogulāju lapas

ex 2008 99 99

11; 19

(Pārtika)
— Pistācijas, nelobītas

— 0802 51 00

— Pistācijas, lobītas

— 0802 52 00

(Pārtika)
— Žāvētas aprikozes

— 0813 10 00

— Aprikozes, citādi sagatavotas — 2008 50 61
vai konservētas
(Pārtika)
Rozīnes

0806 20

(Pārtika)
— Koriandra lapas

— ex 0709 99 90

72

— Baziliks (svētais, saldais)

— ex 1211 90 86

20

ex 2008 99 99

75

— ex 1211 90 86;

30

ex 2008 99 99

70

— ex 0709 99 90

40

— ex 0709 99 90

20

— Piparmētras

— Pētersīļi
(Pārtika – svaigi vai dzesēti
garšaugi)
— Okras
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KN kods (1)

— Pipari (izņemot saldos) (Cap — ex 0709 60 99
sicum spp.)

Taric apakš
grupa

Izcelsmes valsts

27.6.2015.

Risks

Fiziskās
kontroles un
identitātes
kontroles
biežums (%)

20

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)
— Pitahaja (pūķauglis)
(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

— ex 0810 90 20

10

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atlie
kas (2) (19)

20

(1) Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad KN kodu marķē ar
“ex”.
(2) Pesticīdu atliekas vismaz tiem pesticīdiem, kuri uzskaitīti kontroles programmā, kas pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa
domes 2005. gada 23. februāra Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu
un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.), 29. panta
2. punktu, un kurus var analizēt, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuru pamatā ir GC-MS un LC-MS (pesticīdi, kas
jākontrolē tikai augu izcelsmes produktos vai uz tiem).
(3) Hlorbufāma atliekas.
(4) Fentoāta atliekas.
(5) Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. italica Plenck sugas alboglabra šķirne. Pazīstama arī kā “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”,
“Kailan”, “Chinese bare Jielan”.
(6) Trifluralīna atliekas.
(7) Šādu vielu atliekas: acefāts, aldikarbs (aldikarba, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā aldikarbs), amitrāzs (amitrāzs, ieskaitot
metabolītus, kuri satur 2,4-dimetilanilīna grupu, kas izteikta kā amitrāzs), diafentiurons, dikofols (p, p′ un o,p′ izomēru summa),
ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tostarp manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams) un metiokarbs
(metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs).
(8) Šādu vielu atliekas: heksaflumurons, metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs),
fentoāts un tiofanātmetils.
(9) Šādu vielu atliekas: dikofols (p, p′ un o,p′ izomēru summa), dinotefurāns, folpets, prohlorāzs (prohlorāza un tā metabolītu, kas sa
tur 2,4,6-trihlorfenola grupu, summa, izteikta kā prohlorāzs), tiofanātmetils un triforīns.
(10) Atsauces metode EN/ISO 6579 vai attiecībā pret to validēta metode, kā minēts Komisijas 2005. gada 15. novembra Regulas (EK)
Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.) 5. pantā.
(11) Acefāta un diafentiurona atliekas.
(12) Flubendiamīda atliekas.
(13) Etefona atliekas.
(14) Formetanāta atliekas: formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds), protiofoss un triforīns.
(15) Šādu vielu atliekas: acefāts, dikrotofoss, protiofoss, kvinalfoss un triforīns.
(16) Atsauces metodes: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 vai ISO 5522:1981.
(17) Diafentiurona un formetanāta atliekas: formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds) un tiofanātmetils.
(18) Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tostarp manebs, mankocebs, metriāms, propinebs, tirāms un ci
rams) un metrafenons.
(19) Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tostarp manebs, mankocebs, metriāms, propinebs, tirāms un ci
rams), fentoāts un kvinalfoss.”

