
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 346 z dnia 29 grudnia 2005 r.)

Strona 1, motyw 5:

zamiast: „… rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 wprowadza obowiązkowy okres przejściowy …”,

powinno być: „… rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 wprowadza okres przejściowy …”.

Strona 1, motyw 7:

zamiast: „… obiegu walutowego należy zapewnić możliwość wymiany …”,

powinno być: „… obiegu walutowego należy zapewnić ludności możliwość wymiany …”.

Strona 2, art. 1 pkt 1, zmieniany art. 1 pkt 1 lit. b):

zamiast: „b) »instrumenty prawne« oznaczają przepisy ustawowe i wykonawcze, działania administracyjne, decyzje
sądów, umowy, jednostronne akty prawne, instrumenty płatnicze …”,

powinno być: „b) »instrumenty prawne« oznaczają przepisy ustawowe i wykonawcze, akty administracyjne, decyzje sądów,
umowy, jednostronne czynności prawne, instrumenty płatnicze …”.

Strona 2, art. 1 pkt 1, zmieniany art. 1 pkt 1 lit. h):

zamiast: „h) »okres przejściowy« oznacza trzyletni okres rozpoczynający się nie później niż o godz. 00.00 w dacie
przyjęcia …”,

powinno być: „h) »okres przejściowy« oznacza maksymalnie trzyletni okres rozpoczynający się o godz. 00.00 w dacie
przyjęcia …”.

Strona 2, art. 1 pkt 1, zmieniany art. 1 pkt 1 lit. j):

zamiast: „… z jednostki waluty krajowej na jednostkę euro, lecz bez wywoływania aktem redenominacji skutku
zmiany pozostałych warunków długu, …”,

powinno być: „… z jednostki waluty krajowej na jednostkę euro, przy czym redenominacja ta nie powoduje skutku
zmiany pozostałych warunków długu, …”.

Strona 3, art. 1 pkt 5, zmieniany art. 9a akapit pierwszy zdanie trzecie:

zamiast: „… Bez uszczerbku dla art. 15, akty realizowane na podstawie tych instrumentów prawnych …”,

powinno być: „… Bez uszczerbku dla art. 15, czynności dokonywane na podstawie tych instrumentów prawnych …”.

Strona 3, art. 1 pkt 6, zmieniany art. 11 akapit pierwszy zdanie pierwsze:

zamiast: „… uczestniczące Państwa Członkowskie emitują monety denominowane w euro lub w centach, spełniające
wartości jednostkowe oraz dane techniczne, które …”,

powinno być: „… uczestniczące Państwa Członkowskie emitują monety denominowane w euro lub w centach, spełniające
wymogi w zakresie nominału i specyfikacji technicznej, które …”.
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