
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 661/2012 

z dnia 19 lipca 2012 r. 

w sprawie sprostowania słoweńskiej wersji rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2568/91 w sprawie 
właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod 

analizy 

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. 113 ust. 1 lit. 
a) i art. 121 lit. h) w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Słoweńska wersja językowa rozporządzenia (EWG) nr 
2568/91 zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) 
nr 61/2011 ( 2 ) zawiera błędne sformułowanie „należy 
sprawdzić czystość”, występujące w załączniku XX pkt 
4.2. Konieczne jest zatem sprostowanie słoweńskiej 
wersji językowej. Sprostowanie nie ma wpływu na 
pozostałe wersje językowe. 

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie 
(EWG) nr 2568/91. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Dotyczy tylko słoweńskiej wersji językowej. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 20.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 192/3 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 23 z 27.1.2011, s. 1.
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