
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 87/2013 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie sprostowania polskiej wersji rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 29/2012 w sprawie 
norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek 

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 jego art. 121 akapit pierwszy lit. a) w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Polska wersja rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie 
norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek ( 2 ) 
zawiera błąd. Tekst pierwszej z dwóch etykiet przewi
dzianych w art. 3 akapit drugi lit. d) tego rozporządzenia 
nieprawidłowo odwołuje się do „wytłoczyn otrzymanych 
po uzyskaniu oliwy z oliwek” zamiast do „produktu 
otrzymanego po uzyskaniu oliwy z oliwek”. W skutek 
tego znaczenie obu etykiet w polskiej wersji językowej 
rozporządzenia pokrywa się. 

(2) Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 29/2012 powinno 
zatem zostać odpowiednio sprostowane. 

(3) Aby uniknąć naruszenia interesów tych podmiotów 
gospodarczych, które wypełniły nieprawidłowy 
obowiązek przewidziany w polskiej wersji rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) nr 29/2012, podmioty te 
powinny mieć możliwość dalszego stosowania niepra

widłowych etykiet przez pewien okres. W celu ograni
czenia trwania tego okresu niniejsze rozporządzenie 
powinno wejść w życie następnego dnia po jego opub
likowaniu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 3 akapit drugi lit. d) akapit pierwszy rozporządzenia wyko
nawczego (UE) nr 29/2012 otrzymuje brzmienie: 

„»oliwa zawierająca wyłącznie oliwę uzyskaną za pomocą 
obróbki produktu otrzymanego po uzyskaniu oliwy z oliwek 
oraz oliwę otrzymaną bezpośrednio z oliwek«,”. 

Artykuł 2 

Produkty, które zostały legalnie wyprodukowane i oznakowane 
w Unii lub legalnie do niej wwiezione i dopuszczone do 
swobodnego obrotu zgodnie z polską wersją rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 29/2012 przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia mogą być wprowadzane do obrotu 
do dnia 2 lutego 2014 r. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 31 stycznia 2013 r. 
W imieniu Komisji 

José Manuel BARROSO 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 14.
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