
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1156/2014 

z dnia 29 października 2014 r. 

w sprawie sprostowania słoweńskiej wersji rozporządzenia Komisji (WE) nr 1135/2009 nakładają
cego specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych 

z Chin i uchylającego decyzję 2008/798/WE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustana
wiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W słoweńskiej wersji językowej rozporządzenia Komisji (WE) nr 1135/2009 (2) wielokrotnie pojawia się ten sam 
błąd, tj. termin „podmioty prowadzące przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe” jest błędny. Konieczne jest 
zatem sprostowanie słoweńskiej wersji językowej. Sprostowanie nie ma wpływu na inne wersje językowe. 

(2)  Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 1135/2009. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościo
wego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Dotyczy wyłącznie 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 29 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  

30.10.2014 L 309/29 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych 

produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylające decyzję 2008/798/WE (Dz.U. L 311 z 26.11.2009, s. 3). 
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