
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady
76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu

technicznego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 226 z dnia 30 sierpnia 2007 r.)

Strona 27, załącznik, pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) w kolumnie b pod numerem porządkowym 8 słowa „p-fenylenodiamina, jej N-podstawione pochodne i ich sole;
N-podstawione pochodne fenylenodiaminy (5), z wyjątkiem pochodnych wymienionych w pozostałej części niniej-
szego załącznika” otrzymują brzmienie „p-fenylenodiamina, jej N-podstawione pochodne i ich sole; N-podstawione
pochodne fenylenodiaminy (5), z wyjątkiem pochodnych wymienionych w pozostałej części niniejszego załącznika
oraz pod numerami referencyjnymi 1309, 1311 i 1312 w załączniku II”;

ii) w kolumnie b pod numerem porządkowym 9 słowa „Metylofenylenodiaminy i ich
N-podstawione pochodne i ich sole (1), z wyjątkiem substancji nr 364 z załącznika II” otrzymują brzmienie
„Metylofenylenodiaminy i ich N-podstawione pochodne i ich sole (1), z wyjątkiem substancji pod numerami
referencyjnymi 364, 1310 i 1313 w załączniku II”.”

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiającego
warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (wersja

skodyfikowana)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 104 z dnia 21 kwietnia 2007 r.)

1. Strona 5, załącznik I, litera B:

zamiast: „Niniejsze świadectwo należy przedłożyć w urzędzie celnym, zajmującym się celnymi formalnościami
wywozowymi lub depozytem w składzie celnym lub wolnej strefie.”,

powinno być: „Niniejsze świadectwo należy przedłożyć w urzędzie celnym, w którym dokonywane są formalności
celne dotyczące wywozu, składowania w składzie celnym lub wolnym obszarze celnym.”.

2. Strona 5, załącznik I, pole 5:

zamiast: „Oznaczenia, numeracja (1) oraz ilość przesyłek, opis mięsa”,

powinno być: „Oznaczenia, numeracja (1) oraz liczba sztuk, opis mięsa”.

3. Strona 5, załącznik I, pole 7:

zamiast: „Waga netto (w kg) (3)”,

powinno być: „Masa netto (w kg) (3)”.

4. Strona 5, załącznik I, pole 11:

zamiast: „Celne formalności wywozowe lub depozyt w składzie celnym lub w wolnej strefie dla opisanego wyżej
mięsa zostały zakończone”,

powinno być: „Celne formalności dotyczące wywozu lub składowania w składzie celnym lub wolnym obszarze
celnym dla opisanego wyżej mięsa zostały dopełnione”.
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