
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające
rozporządzenie (EWG) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia

alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 208 z dnia 11 sierpnia 2005 r.)

1) W załączniku na str. 14 część „Polska”:

zamiast:

„Na hektolitr czystego alkoholu:

1) 0,75 litra ketonu metylowoetylowego, zawierającego:

— 95–96 % ketonu metylowoetylowego (wagowo),

— 2,5–3 % ketonu metyloizopropylowego (wagowo),

— 1,5–2 % ketonu etylowoamylowego (5-metyl-3-heptanon) (wagowo),

razem z 0,25 litra podstawowej pirydyny;

2) jeden litr ketonu metylowoetylowego, zawierającego:

— 95–96 % ketonu metylowoetylowego (wagowo),

— 2,5–3 % objętości ketonu metylowoizopropylowego (wagowo),

— 1,5–2 % objętości ketonu etylowoamylowego (5-metyl-3-heptanon) (wagowo),

razem z 1 gramem benzoesanu denaturującego.”,

powinno być:

„Na hektolitr czystego alkoholu:

1) 0,75 litra ketonu metylowo-etylowego, składającego się z:

— 95–96 % ketonu metylowo-etylowego (wagowo),

— 2,5–3 % ketonu metylowo-izopropylowego (wagowo),

— 1,5–2 % ketonu etylowo-izoamylowego (5-metylo-3-heptanon) (wagowo),

wraz z 0,25 litra zasady pirydynowej;

2) 1 litr ketonu metylowo-etylowego, składającego się z:

— 95–96 % ketonu metylowo-etylowego (wagowo),

— 2,5–3 % ketonu metylowo-izopropylowego (wagowo),

— 1,5–2 % ketonu etylowo-izoamylowego (5-metylo-3-heptanon) (wagowo),

wraz z 1 gramem benzoesanu denatonium.”.
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2) We wszystkich pozostałych częściach aneksu:

zamiast:

„benzoesanu denaturującego”,

powinno być:

„benzoesanu denatonium”.

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów
działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii

Europejskiej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 246 z dnia 20 lipca 2004 r.)

Na str. 30 w motywie 1:

zamiast: „Rozporządzenie … powołało do życia agencję wspólnotową, zwaną Europejskim Organem Nadzoru
Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej GNSS (SA).”,

powinno być: „Rozporządzenie … powołało do życia agencję wspólnotową, zwaną Organem Nadzoru Europejskiego
Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej GNSS (SA).”.

Na str. 30 w art. 2 ust. 1:

zamiast: „… podejmuje decyzje co do koniecznych instrukcji dla Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego
Systemu Nawigacji Satelitarnej (SA) i dla posiadacza koncesji związanej z systemem.”,

powinno być: „… podejmuje decyzje co do koniecznych instrukcji dla Organu Nadzoru Europejskiego Globalnego
Systemu Nawigacji Satelitarnej (SA) i dla posiadacza koncesji związanej z systemem.”.
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