
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1313/2011 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 i (WE) nr 1187/2009 w odniesieniu do kodów CN 
dla produktów mleczarskich 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 144 i 148 w 
związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 
1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniające 
załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i 
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( 2 ), 
stanowi o zmianie kodów CN dla produktów mleczar
skich objętych działem 4. 

(2) Należy uaktualnić część I.F załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 
14 grudnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 
odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka 
i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów tary
fowych ( 3 ), jak również art. 27 i załącznik II do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1187/2009 r. z dnia 
27 listopada 2009 r. ustanawiającego specjalne szczegó 

łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz 
i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecz
nych ( 4 ). 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Część I.F załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 
zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniej
szego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009 wprowadza się 
następujące zmiany: 

(1) W art. 27 ust. 2 kod 0402 21 19 9900 zastępuje się kodem 
0402 21 18 9900; 

(2) W załączniku II w grupie 1 kod 0401 30 zastępuje się 
kodami 0401 40 i 0401 50. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 282 z 28.10.2011, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29. ( 4 ) Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

„I. F 

KONTYNGENT TARYFOWY NA MOCY ZAŁĄCZNIKA II DO UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ A SZWAJCARIĄ 
W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI 

Nr kontyngentu Kod CN Opis Stawka celna 
Kontyngent od dnia 1 lipca do dnia 

30 czerwca 
(w tonach) 

09.4155 ex 0401 40 — O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy, ale nieprzekra
czającej 10% masy 

zwolnienie 2 000” 

ex 0401 50 — O zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy 

0403 10 Jogurt
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