
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2000/401/WPZiB z dnia 22 czerwca 2000 dotyczącego kontroli
pomocy technicznej odnoszącej się do niektórych wojskowych użytkowników końcowych

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 159 z dnia 30 czerwca 2000 r., str. 216)

(Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 2, tom 10, str. 16)

W tytule:

zamiast: „Wspólne działanie Rady z dnia 22 czerwca 2000 dotyczące kontroli pomocy technicznej odnoszącej się
do niektórych wojskowych użytkowników końcowych”

powinno być: „Wspólne działanie Rady z dnia 22 czerwca 2000 dotyczące kontroli pomocy technicznej związanej
z niektórymi wojskowymi zastosowaniami końcowymi”.

W tekście:

zamiast: „rakieta”,

powinno być: „pocisk”.

Strona 17, artykuł 3:

zamiast: „Państwa Członkowskie rozważają wprowadzenie tego rodzaju kontroli także w przypadku, gdy pomoc
techniczna odnosi się do celów wojskowych innych niż te, określone w art. 2 i jest udzielana krajom
przeznaczenia objętych embargiem na broń, nałożonym w wyniku wspólnego stanowiska lub wspólnego
działania przyjętego przez Radę lub decyzję OBWE, albo embarga na broń nałożonego na mocy wiążącej
rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych”,

powinno być: „Państwa Członkowskie rozważają wprowadzenie tego rodzaju kontroli także w przypadku, gdy pomoc
techniczna odnosi się do wojskowych zastosowań końcowych innych niż te określone w art. 2 i jest
udzielana krajom przeznaczenia objętym embargiem na broń, nałożonym w wyniku wspólnego stanowiska
lub wspólnego działania przyjętego przez Radę lub decyzję OBWE albo embargiem na broń nałożonym na
mocy wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1644/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na

Morzu

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 245 z dnia 29 września 2003, str. 10)

(Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 7, tom 7, str. 533)

W tytule i w tekście:

zamiast: „Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu”,

powinno być: „Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego”.
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