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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 142/2013
z dnia 19 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w odniesieniu do danych dotyczących organu
wydającego świadectwa przy wywozie przetworów mlecznych w Nowej Zelandii
wymienionego w tym załączniku. W związku z powy
ższym należy uaktualnić dane dotyczące organu wydają
cego w Nowej Zelandii, zamieszczone w załączniku XII
do wymienionego rozporządzenia.

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. 144 ust. 1 i art.
148 lit. c) w związku z jego art. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

W załączniku XII do rozporządzenia Komisji (WE) nr
2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących
przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia
kontyngentów taryfowych (2) zamieszczony jest wykaz
organów odpowiedzialnych za wydawanie świadectw
objętych wewnętrznym systemem kontroli (IMA 1).
Nowa Zelandia przekazała Komisji zmianę, od dnia
1 marca 2013 r., nazwy i adresu organu wydającego

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2535/2001.

(4)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku XII do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do świadectw IMA 1 wyda
nych od dnia 1 marca 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 lutego 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29.
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku XII do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 pozycja dotycząca Nowej Zelandii otrzymuje brzmienie:
„Nowa Zelandia
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