
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1159/2014 z dnia 30 października 
2014 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego 

środków ograniczających wobec Białorusi 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311 z dnia 31 października 2014 r.) 

Strona 4, załącznik, część II, tytuł: 

zamiast:  „II.  Wpisy dotyczące poniższych osób i podmiotów zamieszczone w załączniku do decyzji (WE) 
nr 765/2006 zastępuje się następującymi wpisami:”, 

powinno być:  „II.  Wpisy dotyczące poniższych osób i podmiotów zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (WE) 
nr 765/2006 zastępuje się następującymi wpisami:”.   

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 
marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylają

cego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 97 z dnia 9 kwietnia 2008 r.) 

1.  Strona 75, art. 3 pkt 9: 

zamiast:  „9)  »kontrola w zakresie ochrony« oznacza stosowanie środków […];”, 

powinno być:  „9)  »środki kontroli w zakresie ochrony« oznaczają stosowanie środków […];”. 

2.  Strona 75, art. 3 pkt 25: 

zamiast:  „25)  »ładunek« […] materiały przewoźnika lotniczego oraz zaopatrzenie lotu;”, 

powinno być:  „25)  »ładunek« […] materiały przewoźnika lotniczego oraz zaopatrzenie pokładowe;”. 

3.  Strona 75, art. 3 pkt 26: 

zamiast:  „26)  »zarejestrowany agent« oznacza przewoźnika lotniczego, agenta, spedytora lub inny podmiot 
zapewniający kontrole w zakresie ochrony […];”, 

powinno być:  „26)  »zarejestrowany agent« oznacza przewoźnika lotniczego, agenta, spedytora lub inny podmiot 
zapewniający stosowanie środków kontroli w zakresie ochrony […];”. 

4.  Strona 76, art. 4 ust. 2 akapit drugi lit. c): 

zamiast:  „c)  w odniesieniu do kontroli dostępu — podstaw udzielenia dostępu do strefy operacyjnej lotniska 
i innych stref zastrzeżonych lotniska;”, 

powinno być:  „c)  w odniesieniu do kontroli dostępu — podstaw udzielenia dostępu do strefy operacyjnej lotniska 
i stref zastrzeżonych lotniska;”. 

5.  Strona 76, art. 4 ust. 2 akapit drugi lit. f): 

zamiast:  „f)  warunków, na jakich dokonuje się kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty lub poddaje się je 
innym kontrolom w zakresie ochrony […];”, 

powinno być:  „f)  warunków, na jakich dokonuje się kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty lub poddaje się je 
innym środkom kontroli w zakresie ochrony […];”. 
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