
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

(Rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 31 marca 2004 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 41)

1) Strona 42, art. 1 ust. 2:

zamiast: „2. Użytkowanie przestrzeni powietrznej będzie wspierać działanie służb nawigacji powietrznej jako
spójnej i jednolitej całości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji powietrznej w Jednolitej
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (1).”,

powinno być: „2. Użytkowanie przestrzeni powietrznej będzie wspierać działanie służb żeglugi powietrznej jako
spójnej i jednolitej całości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Euro-
pejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (1).”.

2) Strona 43, art. 4 akapit pierwszy zdanie pierwsze:

zamiast: „Komisja i Państwa Członkowskie projektują EUIR zgodnie z postępującą harmonizacją klasyfikacji
przestrzeni powietrznej, mającą na celu zagwarantowanie jednolitego zapewniania służb nawigacji
powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.”,

powinno być: „Komisja i państwa członkowskie projektują EUIR zgodnie z postępującą harmonizacją klasyfikacji
przestrzeni powietrznej, mającą na celu zagwarantowanie jednolitego zapewniania służb żeglugi
powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.”.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12 z dnia 16 stycznia 2001 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 04, str. 42)

1) Strona 60, załącznik II tiret drugie:

zamiast: „— w Niemczech – przewodniczący składu sędziowskiego izby „Landsgericht” ”,

powinno być: „— w Niemczech – przewodniczący izby w „Landsgericht” ”.

2) Strona 60, załącznik II tiret ósme:

zamiast: „w Luksemburgu – przewodniczący składu sędziowskiego „tribunal d'arrondissement” ”,

powinno być: „w Luksemburgu – prezes „tribunal d'arrondissement” ”.

3) Strona 60, załącznik II tiret dziewiąte:

zamiast: „w Niderlandach – przewodniczący składu sędziowskiego „arrondissementsrechtbank” ”,

powinno być: „w Niderlandach – prezes „arrondissementsrechtbank” ”.
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