
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do decyzji Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów 
i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 344 z dnia 19 grudnia 2013 r.) 

Strona 24, art. 84 ust. 6: 

zamiast: „6. Władze KTZ i Komisja ponoszą wspólną odpowiedzialność za zatwierdzanie dokumentów progra
mowych. Komisja zatwierdza dokument programowy zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 86.”, 

powinno być: „6. Władze KTZ i Komisja ponoszą wspólną odpowiedzialność za zatwierdzanie dokumentów progra
mowych. Komisja zatwierdza dokument programowy zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 87.”. 

Załącznik II, strona 32, art. 1 ust. 1 lit. c) 

zamiast: „c) 8,5 mln EUR na badania lub środki pomocy technicznej zgodnie z art. 80 niniejszej decyzji oraz na 
przeprowadzenie ogólnej oceny decyzji nie później niż cztery lata przed jej wygaśnięciem.”, 

powinno być: „c) 8,5 mln EUR na badania lub środki pomocy technicznej zgodnie z art. 81 niniejszej decyzji oraz na 
przeprowadzenie ogólnej oceny decyzji nie później niż cztery lata przed jej wygaśnięciem.”. 

Załącznik VI, strona 64, dodatek II, pozycja Systemu Zharmonizowanego ex 0307, Wyszczególnienie: 

zamiast: „Mięczaki, nawet w skorupach, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki 
i mięczaki, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do 
spożycia przez ludzi”, 

powinno być: „Mięczaki, nawet w skorupach, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki 
i mięczaki, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż 
skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi”.
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