
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do decyzji Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości 

Słoniowej 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11 z dnia 15 stycznia 2011 r.) 

Strona 36, motyw 5: 

zamiast: „(5) W dniu 14 stycznia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/17/WPZiB ( 3 ) …”, 

powinno być: „(5) W dniu 11 stycznia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/17/WPZiB ( 3 ) …”. 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 189 z dnia 20 lipca 2007 r.) 

Strona 1, motyw 3: 

zamiast: „(…) powinno być zagwarantowanie (…)”, 

powinno być: „(…) powinno być zapewnienie (…)”. 

Strona 1, motyw 5: 

zamiast: „(…) do wzrostu zaufania klientów, jak również do rozpowszechnienia zharmonizowanego rozumienia 
koncepcji produkcji ekologicznej.”, 

powinno być: „(…) do wzrostu zaufania konsumentów, jak również do zharmonizowanego rozumienia koncepcji 
produkcji ekologicznej.”. 

Strona 1, motyw 7: 

zamiast: „(…) a także paszy oraz drożdży ekologicznych.”, 

powinno być: „(…) a także pasz oraz drożdży ekologicznych.”. 

Strona 2, motyw 11: 

zamiast: „(…), który umożliwia uzyskanie substancji odżywczych do nawożenia gleby.”, 

powinno być: „(…) w celu przywrócenia składników pokarmowych do uprawianej gleby.”. 

Strona 2, motyw 14: 

zamiast: „(…) materii organicznej i substancji odżywczych dla uprawianej gleby (…)”, 

powinno być: „(…) materii organicznej i składników pokarmowych dla uprawianej gleby (…)”. 

Strona 2, motyw 17 zdania pierwsze, drugie i czwarte: 

zamiast: „(17) Ekologiczny chów zwierząt powinien opierać się (…). (…) warunki w pomieszczeniach dla zwierząt, 
praktyki hodowlane i obsadę zwierząt. (…) powinny gwarantować co najmniej zgodność (…)”, 

powinno być: „(17) Ekologiczna produkcja zwierzęca powinna opierać się (…). (…) warunki w pomieszczeniach dla 
zwierząt, praktyki gospodarskie i obsadę zwierząt. (…) powinny zapewniać co najmniej zgodność 
(…)”. 

Strona 2, motyw 18 zdanie drugie: 

zamiast: „(…) zwierząt chowanych zgodnie z zasadami ekologicznego chowu i przyczyniać się do zwiększenia 
samodzielności sektora, gwarantując w ten sposób jego rozwój.”, 

powinno być: „(…) zwierząt ekologicznych i przyczyniać się do zwiększenia samodzielności sektora, zapewniając w ten 
sposób jego rozwój.”.
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