
SPROSTOWANIA

Protokół ze sprostowania do Traktatu

między

Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii,
Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów,
Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej)

a

Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską,
Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką

dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii

i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 236 z dnia 23 września 2003 r.)

(Polskie wydanie specjalne z dnia 23 września 2003 r.)

Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu ze sprostowania, podpisanego w Rzymie dnia
30 kwietnia 2008 r., którego depozytariuszem jest Rząd Republiki Włoskiej.

1. Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej oraz traktaty je zmieniające lub uzupełniające dołączone do Aktu przystąpienia (w
porządku chronologicznym)

a) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957)

Artykuł Zamiast: Powinno być:

Artykuł 54 ustęp 3 litera f) f) znosząc stopniowo ograniczenia
swobody przedsiębiorczości
w każdej wchodzącej w grę dzie-
dzinie działalności, z jednej strony -
w odniesieniu do warunków
tworzenia na terytorium Państwa
Członkowskiego agencji, oddziałów
i filii, a z drugiej - w stosunku do
warunków wjazdu personelu głów-
nego przedsiębiorstwa do organów
zarządzających lub nadzorczych
agencji, oddziałów i filii;

f) znosząc stopniowo ograniczenia
swobody przedsiębiorczości w każdej
wchodzącej w grę dziedzinie działal-
ności, z jednej strony – w odniesieniu
do warunków tworzenia na terytorium
Państwa Członkowskiego agencji,
oddziałów i filii, a z drugiej –

w stosunku do warunków wchodzenia
personelu głównego przedsiębiorstwa
w skład organów zarządzających lub
nadzorczych agencji, oddziałów i filii;

b) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji skonsolidowanej Traktatem z Amsterdamu (1997)

Artykuł Zamiast: Powinno być:

Artykuł 44 ustęp 2 litera f)
(dawny artykuł 54)

f) znosząc stopniowo ograniczenia
swobody przedsiębiorczości
w każdej wchodzącej w grę dzie-
dzinie działalności, z jednej strony –

w odniesieniu do warunków
tworzenia na terytorium Państwa
Członkowskiego agencji, oddziałów
i filii, a z drugiej – w stosunku do
warunków wjazdu personelu głów-
nego przedsiębiorstwa do organów
zarządzających lub nadzorczych
agencji, oddziałów i filii,

f) znosząc stopniowo ograniczenia
swobody przedsiębiorczości w każdej
wchodzącej w grę dziedzinie działal-
ności, z jednej strony – w odniesieniu
do warunków tworzenia na terytorium
Państwa Członkowskiego agencji,
oddziałów i filii, a z drugiej –

w stosunku do warunków wchodzenia
personelu głównego przedsiębiorstwa
w skład organów zarządzających lub
nadzorczych agencji, oddziałów i filii,
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2. Protokoły dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

a) Protokół dołączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1957) dołączony do Traktatu ustanawiającego
Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957)

Artykuł Zamiast: Powinno być:

Artykuł 18 ustęp 3 3. Udzielając pożyczki przedsiębior-
stwu lub innemu podmiotowi niż
Państwo Członkowskie Bank uzależnia
tę pożyczkę od udzielenia gwarancji
przez Państwo Członkowskie, na
którego obszarze projekt będzie realizo-
wany lub innej odpowiedniej gwarancji.

3. Udzielając pożyczki przedsiębior-
stwu lub innemu podmiotowi niż
Państwo Członkowskie, Bank uzależnia
tę pożyczkę od udzielenia gwarancji
przez Państwo Członkowskie, na którego
obszarze projekt będzie realizowany, albo
innej odpowiedniej gwarancji.

b) Protokół dołączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Protokół w sprawie dobrobytu zwierząt (1997) dołączony do Traktatu z Amsterdamu zmieniającego Traktat o Unii
Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (1997)

Jednostka redakcyjna Zamiast: Powinno być:

Tytuł Protokół w sprawie dobrobytu zwierząt Protokół w sprawie dobrostanu zwierząt

Motyw pierwszy PRAGNĄC zapewnić większą ochronę
i lepsze poszanowanie dobrobytu zwie-
rząt jako istot zdolnych do odczuwania;

PRAGNĄC zapewnić większą ochronę
i lepsze poszanowanie dobrostanu zwie-
rząt jako istot zdolnych do odczuwania;

Postanowienie Przy formułowaniu i wykonywaniu
wspólnotowej polityki rolnej
i transportu oraz jej polityk dotyczących
rynku wewnętrznego i badań, Wspól-
nota i Państwa Członkowskie w pełni
uwzględniają wymagania w zakresie
dobrobytu zwierząt, przy równo-
czesnym przestrzeganiu przepisów
prawnych i administracyjnych oraz
zwyczajów Państw Członkowskich
związanych w szczególności
z obyczajami religijnymi, tradycjami
kulturowymi i dziedzictwem regio-
nalnym.

Przy formułowaniu i wykonywaniu
wspólnotowej polityki rolnej i transportu
oraz jej polityk dotyczących rynku
wewnętrznego i badań Wspólnota
i Państwa Członkowskie w pełni uwzględ-
niają wymagania w zakresie dobrostanu
zwierząt, przy równoczesnym przestrze-
ganiu przepisów prawnych
i administracyjnych oraz zwyczajów
Państw Członkowskich związanych
w szczególności z obyczajami religijnymi,
tradycjami kulturowymi i dziedzictwem
regionalnym.

c) Protokół dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości (2001) dołączony do Traktatu z Nicei zmieniającego Traktat
o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (2001)

Artykuł Zamiast: Powinno być:

Artykuł 63 Regulamin proceduralny Trybunału
Sprawiedliwości zawiera wszelkie posta-
nowienia niezbędne do stosowania
niniejszego Statutu, a w razie potrzeby
do jego uzupełnienia.

Regulaminy proceduralne Trybunału Spra-
wiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
zawierają wszelkie postanowienia
niezbędne do stosowania niniejszego
Statutu, a w razie potrzeby – do jego
uzupełnienia.
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3. Akty końcowe

Akt końcowy dołączony do Traktatu z Amsterdamu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające
Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (1997)

Jednostka redakcyjna Zamiast: Powinno być:

Spis przyjętych tekstów,
punkt II.C.10

10. Protokół w sprawie dobrobytu zwie-
rząt

10. Protokół w sprawie dobrostanu zwie-
rząt
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