
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/371/WE z dnia 29 maja 2007 r. zmieniającej decyzje 84/247/EWG
i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zarodowych dla ras z gatunku bydła

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140 z dnia 1 czerwca 2007 r.)

Strona 50, motyw 9:

zamiast: „… rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. usta
nawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła rogatego i dotyczącego etykietowania wołowiny
i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 829/97 (1).”,

powinno być: „… rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. usta
nawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów
z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 829/97 (1).”.

Strona 50, art. 2 ust. 3:

zamiast: „3. W przypadku gdy zwierzę wpisywane jest do głównej sekcji nowej księgi zwierząt zarodowych, a jest
ono lub jedno z jego rodziców już zarejestrowane w innej istniejącej księdze zwierząt zarodowych, pod
warunkiem, że zwierzę to lub jego rodzic zostali zidentyfikowani przy porodzie, należy zrobić odniesienie
do nazwy istniejącej już księgi zwierząt zarodowych wraz z oryginalnym numerem wpisu do księgi.”,

powinno być: „3. W przypadku gdy zwierzę wpisywane jest do głównej sekcji nowej księgi zwierząt zarodowych,
a zwierzę to lub jedno z jego rodziców jest już wpisane do innej istniejącej księgi zwierząt zarodowych,
należy zrobić odniesienie do nazwy istniejącej księgi zwierząt zarodowych, do której zwierzę lub jego
rodzic zostali wpisani po raz pierwszy po urodzeniu, wraz z oryginalnym numerem wpisu do księgi.”.

Strona 51, załącznik, lit. e):

zamiast: „e) system wykorzystywania danych dotyczących osiągnięć inwentarza;”,

powinno być: „e) system wykorzystywania danych dotyczących oceny użytkowości;”.

Strona 51, załącznik, lit. f):

zamiast: „f) podział ksiąg zwierząt zarodowych, w przypadku, w którym obowiązują różne warunki wprowadzania
zwierząt do rejestru lub różne procedury klasyfikacji zwierząt wprowadzanych do rejestru.”,

powinno być: „f) podział ksiąg zwierząt zarodowych, w przypadku, w którym obowiązują różne warunki wpisywania
zwierząt lub różne procedury klasyfikacji zwierząt wpisanych do księgi.”

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 169/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. wyłączającego podobszary
ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych
za rok 2008, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie

zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 z dnia 26 lutego 2008 r.)

Strona 3, art. 1:

zamiast: „Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 3, 4 i 5 oraz art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 nie mają zastoso
wania do podobszarów ICES 27 i 28.2”.

powinno być: „Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i ust. 3, 4 i 5 oraz art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 nie mają
zastosowania do podobszarów ICES 27 i 28.2”.
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