
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 
wzorów wspólnotowych 

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 3 z dnia 5 stycznia 2002 r.) 

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, s. 142) 

1.  Strona 146, art. 11 ust. 1: 

zamiast:  „1. Wzór […], w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie”, 

powinno być:  „1. Wzór […], w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie we Wspólnocie.”.  

2.  Strona 146, art. 11 ust. 2 zdanie pierwsze: 

zamiast:  „2. Do celów ust. 1 […], że wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego 
toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we 
Wspólnocie.”, 

powinno być:  „2. Do celów ust. 1 […], że wydarzenia te mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego 
toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we 
Wspólnocie.”.  

3.  Strona 161, art. 85 ust. 2 zdanie pierwsze: 

zamiast:  „2. W sprawach […], jeżeli właściciel przedstawi dowód, że warunki określone w art. 11 zostały 
spełnione, i wykaże, jak dalece jego wzór wspólnotowy wykazuje indywidualny charakter.”, 

powinno być:  „2. W sprawach […], jeżeli właściciel przedstawi dowód, że warunki określone w art. 11 zostały 
spełnione, i wskaże, w czym przejawia się indywidualny charakter jego wzoru wspólnotowego.”.   

Sprostowanie do dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, 

przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 102 z dnia 7 kwietnia 2004 r.) 

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 008, s. 291) 

Strona 296, art. 10 ust. 1: 

zamiast:  „1. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 lit. f) banki tkanek przechowują akta dotyczące 
prowadzonych czynności, w tym rodzajów i ilości tkanek i/lub komórek pobranych, przetestowanych, 
zakonserwowanych, przetworzonych, przechowywanych i dystrybuowanych, lub w inny sposób wykorzys
tanych, a także w sprawie pochodzenia oraz miejsca docelowego tkanek i komórek przeznaczonych do 
zastosowania u ludzi.”, 

powinno być:  „1. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 lit. f) banki tkanek przechowują akta dotyczące 
prowadzonych czynności, w tym rodzajów i ilości tkanek i/lub komórek pobranych, przetestowanych, 
zakonserwowanych, przetworzonych, przechowywanych i dystrybuowanych, lub w inny sposób wykorzys
tanych, a także w sprawie pochodzenia oraz miejsca docelowego tkanek i komórek przeznaczonych do 
zastosownia u ludzi. Przekazują one właściwemu organowi lub organom roczne sprawozdanie dotyczące 
tych czynności. Sprawozdanie to jest dostępne publicznie.”.  
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