
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1229 

z dnia 3 maja 2017 r. 

w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 1333/2011 ustanawiającego normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności 

z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 75 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Maltańska, niderlandzka i słoweńska wersja językowa rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 1333/2011 (2) zawiera błąd w motywie (3), w art. 1 akapit pierwszy, w art. 3 oraz w załączniku I pkt I, 
dotyczący odmian bananów podlegających normom handlowym ustanowionym w tym rozporządzeniu. 
W związku z tym konieczne jest sprostowanie maltańskiej, niderlandzkiej i słoweńskiej wersji językowej. 
Sprostowanie nie ma wpływu na inne wersje językowe. 

(2)  Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1333/2011, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

(nie dotyczy wersji polskiej) 

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 3 maja 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

8.7.2017 L 177/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1333/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiające normy handlowe dotyczące 

bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów 
(Dz.U. L 336 z 20.12.2011, s. 23). 
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