
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 743/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalającego refundacje
wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 29 czerwca 2007 r.)

Strona 32, załącznik, NB:

Kod miejsca przeznaczenia S00 otrzymuje brzmienie:

„S00: wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem: Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Kosowa,
Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Stolicy Apostolskiej (Watykanu),
Liechtensteinu, gmin Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych oraz obszarów
Cypru, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli.”.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 61 z dnia 3 marca 1997 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 03, str. 136)

1) Strona 140, art. 4 ust. 1 lit. a) zdanie wprowadzające:

zamiast: „a) po rozważeniu wszelkich opinii przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego właściwy organ naukowy
wskazał, że wprowadzenie do Wspólnoty:”,

powinno być: „a) po rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego właściwy organ naukowy
wskazał, że wprowadzenie do Wspólnoty:”.

2) Strona 144, art. 8 ust. 3 lit. d):

zamiast: „d) są okazami, które urodziły się i zostały wyhodowane w niewoli lub są sztucznie rozmnożonymi
okazami gatunku roślin lub stanowią części lub produkty pochodne takich gatunków; lub”,

powinno być: „d) są okazami gatunku zwierząt, które urodziły się i zostały wyhodowane w niewoli lub są sztucznie
rozmnożonymi okazami gatunku roślin lub stanowią części lub produkty pochodne takich
okazów; lub”.

3) Strona 144, art. 8 ust. 3 lit. e):

zamiast: „e) są okazami, które w wyjątkowych okolicznościach wymagane są na rzecz postępu naukowego lub
istotnych celów biomedycznych stosownie do dyrektywy Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada
1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw
Członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych
i innych celów naukowych (1), w przypadku gdy dany gatunek jest jedynym odpowiednim do
realizacji tych celów i gdy brak okazów urodzonych i wyhodowanych w niewoli; lub”,

powinno być: „e) są okazami, które w wyjątkowych okolicznościach wymagane są na rzecz postępu naukowego lub
istotnych celów biomedycznych stosownie do dyrektywy Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada
1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw
członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych
i innych celów naukowych (1), w przypadku gdy dany gatunek jest jedynym odpowiednim do
realizacji tych celów i gdy brak okazów tego gatunku urodzonych i wyhodowanych w niewoli;
lub”.
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