
8) Strona 189, art. 20 ust. 7 akapit pierwszy zdanie drugie:

zamiast: „Kopia lub, na żądanie właściwych władz, egzemplarz listu przewozowego zostaje wysłany przez
przewoźnika do urzędu celnego wejścia do Wspólnoty.”,

powinno być: „Egzemplarz listu przewozowego zostaje wysłany przez przewoźnika do urzędu celnego wejścia do
Wspólnoty.”.

9) Strona 189, art. 21 ust. 1 zdanie wprowadzające:

zamiast: „Przywóz odpadów do odzysku zakazany jest, z wyjątkiem przywozu do:”,

powinno być: „Przywóz odpadów do odzysku zakazany jest, z wyjątkiem przywozu z:”.

10) Strona 191, art. 26 ust. 1 lit. d):

zamiast: „d) za zgodą, która nie została w odpowiedni sposób opisana w liście przewozowym; lub”,

powinno być: „d) bez jej opisania w odpowiedni sposób w liście przewozowym; lub”.

11) Strona 194, art. 42 ust. 1:

zamiast: „1. Nie później niż trzy miesiące przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja
opracowuje i stosownie do potrzeb dostosowuje, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18
dyrektywy 75/442/EWG, standardowy list przewozowy, w tym formularz zgłoszeniowy
o usuwaniu i odzysku (albo połączony z listem przewozowym, albo, przejściowo, dołączany do
obowiązującego listu przewozowego na podstawie dyrektywy 84/631/EWG), biorąc
w szczególności pod uwagę:”,

powinno być: „1. Nie później niż trzy miesiące przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja
opracowuje i stosownie do potrzeb dostosowuje, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18
dyrektywy 75/442/EWG, standardowy list przewozowy, w tym formularz zaświadczenia
o unieszkodliwianiu i odzysku (albo połączony z listem przewozowym, albo, przejściowo, dołączany
do obowiązującego listu przewozowego na podstawie dyrektywy 84/631/EWG), biorąc
w szczególności pod uwagę:”,

12) Strona 194, art. 42 ust. 2 zdanie drugie:

zamiast: „Formularz świadectwa usuwania i odzysku, jaki ma zostać dołączony do istniejącego listu przewo-
zowego, sporządzany jest w możliwie najkrótszym terminie.”,

powinno być: „Formularz zaświadczenia o unieszkodliwianiu i odzysku, jaki ma zostać dołączony do istniejącego
listu przewozowego, sporządzany jest w możliwie najkrótszym terminie.”,

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiającego Europejskie
Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39 z dnia 13 lutego 1975 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 175)

W tytule oraz w całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej:

zamiast: „szkolenie zawodowe”,

powinno być: „kształcenie zawodowe”.
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