
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 892/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie statusu 
niektórych produktów odnośnie do dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) 

nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 266 z dnia 9 października 2010 r.) 

1. Strona 9, załącznik, część 2, pkt 2.5: 

zamiast: „Sulfotlenek metylowy”, 

powinno być: „Dimetylosulfon (MSM)”. 

2. Strona 9, załącznik, część 2, pkt 2.7: 

zamiast: „Glukozamina, glukozoamina (aminocukier (cukier prosty) wchodzący w skład struktury wielocukrów 
chitozanu i chityny, produkowanych, na przykład, poprzez hydrolizę zewnętrznych szkieletów skoru
piaków i innych stawonogów lub poprzez fermentację zbóż, takich jak kukurydza lub pszenica)”, 

powinno być: „Glukozamina, chitozamina (aminocukier (cukier prosty) wchodzący w skład struktury wielocukrów 
chitozanu i chityny, produkowanych na przykład poprzez hydrolizę zewnętrznych szkieletów skoru
piaków i innych stawonogów lub poprzez fermentację ziarna, takiego jak kukurydza lub pszenica)”. 

3. Strona 9, załącznik, część 2, pkt 2.9: 

zamiast: „Kwas hialuronowy (glikozaminoglikan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami (…)”, 

powinno być: „Kwas hialuronowy (glukozaminoglukan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami (…))”. 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/346/UE z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie środków ochronnych 
w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 155 z dnia 22 czerwca 2010 r.) 

Strona 52, art. 9 ust. 2: 

zamiast: „Państwa członkowskie miejsca przeznaczenia podejmują konieczne środki, łącznie ze środkami prawnymi, 
jeżeli jest to niezbędne, w celu zapewnienia, że koszty dodatkowych procedur administracyjnych, w tym 
koniecznych badań laboratoryjnych lub działań następczych, aż do zakończenia wprowadzania środków 
przewidzianych w art. 7, związane z przemieszczaniem koniowatych z Rumunii zgodnie z art. 2 i 3, 
ponosi w całości wysyłający koniowate.”, 

powinno być: „Państwa członkowskie miejsca przeznaczenia podejmują konieczne środki, łącznie ze środkami prawnymi, 
jeżeli jest to niezbędne, w celu zapewnienia, że koszty dodatkowych procedur administracyjnych, w tym 
koniecznych badań laboratoryjnych lub działań następczych, aż do zakończenia wprowadzania środków 
przewidzianych w art. 7, związane z przemieszczaniem koniowatych z Rumunii zgodnie z art. 2 i 3, 
ponosi w całości odbiorca koniowatych.”.
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