
13) Strona 375, załącznik I lit. b):

zamiast: „(DRUGA STRONA ZEZWOLENIA)”,

powinno być: „(DRUGA STRONA LICENCJI)”.

14) Strona 375, załącznik I lit. b) akapit drugi:

zamiast: „Niniejsze licencja uprawnia do prowadzenia międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego
rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na tery-
torium Wspólnoty, oraz tam gdzie to stosowne, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych
w niniejszym zezwoleniu:”,

powinno być: „Niniejsza licencja uprawnia do prowadzenia międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego
rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na tery-
torium Wspólnoty, oraz tam gdzie to stosowne, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych
w niniejszej licencji:”.

15) Strona 375, załącznik I lit. b) akapit piąty tiret pierwsze:

zamiast: „— nie spełnił wszystkich warunków dotyczących korzystania z zezwolenia,”,

powinno być: „— nie spełnił wszystkich warunków dotyczących korzystania z licencji,”.

16) Strona 375, załącznik I lit. b) akapit szósty:

zamiast: „Oryginał zezwolenia musi być przechowywany przez przedsiębiorstwo transportu rzeczy.”,

powinno być: „Oryginał licencji musi być przechowywany przez przedsiębiorcę transportu drogowego rzeczy.”.

17) Strona 375, załącznik I lit. b) akapit siódmy:

zamiast: „Uwierzytelniony odpis licencji należy przechowywać w pojeździe (2). W przypadku kombinacji dwu
pojazdów, licencja musi znajdować się w pojeździe silnikowym. Obejmuja ona kombinację dwu
pojazdów, nawet jeśli przyczepa lub półprzyczepa nie jest zarejestrowana lub nie jest objęta licencją
na korzystanie z dróg w imieniu posiadacza licencji lub jeśli jest zarejestrowana lub nie jest objęta
licencją na korzystanie z dróg w innym Państwie Członkowskim.”,

powinno być: „Uwierzytelniony wypis z licencji należy przechowywać w pojeździe (2). W przypadku zespołu
pojazdów wypis z licencji musi znajdować się w pojeździe silnikowym. Wypis z licencji obejmuje
zespół pojazdów nawet w przypadku, gdy przyczepa lub naczepa nie jest zarejestrowana lub nie
posiada zezwolenia na korzystanie z dróg w imieniu posiadacza licencji lub gdy jest zarejestrowana
lub posiada zezwolenie na korzystanie z dróg w innym państwie członkowskim.”.

18) Strona 376, załącznik II:

zamiast: „Przewozy, które zwolnione są z wszelkich zezwoleń wspólnotowych oraz z innych zezwoleń prze-
wozowych”,

powinno być: „Przewozy, które zwolnione są z wszelkich licencji wspólnotowych oraz z innych zezwoleń przewo-
zowych”.

Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/76/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie (WE)
nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do

wzajemnej pomocy

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32 z dnia 6 lutego 2007 r.)

Strona 192, motyw trzeci, oraz w całym tekście załącznika:

zamiast: „pojedynczy urząd łącznikowy”,

powinno być: „jednolity urząd łącznikowy”.
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