
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 185/2014 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie sprostowania bułgarskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie 
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do 
niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl 

tej dyrektywy 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho
dzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (roz
porządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęce
go) ( 1 ), w szczególności jego art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 lit. b) 
ppkt (ii), art. 6 ust. 1 akapit drugi, art. 6 ust. 2 akapit drugi, art. 
11 ust. 2 lit. b) i c), art. 11 ust. 2 akapit drugi, art. 15 ust. 1 lit. 
b), d), e), h) i i), art. 15 ust. 1 akapit drugi, art. 17 ust. 2, art. 18 
ust. 3, art. 19 ust. 4 lit. a), b) i c), art. 19 ust. 4 akapit drugi, art. 
20 ust. 10 i 11, art. 21 ust. 5 i 6, art. 22 ust. 3, art. 23 ust. 3, 
art. 27 lit. a), b), c) i e)–h), art. 27 akapit drugi, art. 31 ust. 2, 
art. 32 ust. 3, art. 40, art. 41 ust. 3 akapit pierwszy i trzeci, art. 
42, art. 43 ust. 3, art. 45 ust. 4, art. 47 ust. 2, art. 48 ust. 2, art. 
48 ust. 7 lit. a) i art. 48 ust. 8 lit. a) oraz art. 48 ust. 8 akapit 
drugi, 

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli 
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty 
z państw trzecich ( 2 ), w szczególności jej art. 16 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W bułgarskiej wersji językowej rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 142/2011 ( 3 ) jest błąd, który należy poprawić. 
Nie dotyczy to pozostałych wersji językowych. 

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie 
(UE) nr 142/2011. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Dotyczy wyłącznie bułgarskiej 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 26 lutego 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. ( 3 ) Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1.
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