
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1282/2013 

z dnia 10 grudnia 2013 r. 

w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 2508/2000 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w 

odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze rybołówstwa 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 
17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury ( 1 ), w szczególności 
jego art. 9 ust. 5 i art. 10 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 12 polskiej wersji językowej rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu 
do programów operacyjnych w sektorze rybołówstwa ( 2 ) 
wystąpił błąd. W związku z tym konieczne jest sprosto
wanie polskiej wersji językowej. Sprostowanie nie ma 
wpływu na pozostałe wersje językowe. 

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie 
(WE) nr 2508/2000. Aby jak najszybciej wyeliminować 
błędy w prostowanym akcie, niniejsze rozporządzenie 
powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opubliko
waniu. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów 
Rybołówstwa, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 12 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Organizacja 
producentów sporządza sprawozdanie ze swoich działań oraz 
przesyła je do właściwych władz państwa członkowskiego 
w ciągu siedmiu tygodni od zakończenia roku połowowego.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 10 grudnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 11.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 332/13 

( 1 ) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22. 
( 2 ) Dz.U. L 289 z 16.11.2000, s. 8.


	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1282/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 2508/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze rybołówstwa

