
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1263/96 z dnia 1 lipca 1996 r. uzupełniającego 
załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych 
i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 2081/92 

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 163 z dnia 2 lipca 1996 r., s. 19) 

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 019, s. 234) 

Strona 21, załącznik, pkt A „Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku II do Traktatu”, 
Oleje i tłuszcze, AUSTRIA: 

zamiast:  „Steierisches Kürbiskernöl (PGI)”, 

powinno być:  „Steirisches Kürbiskernöl (PGI)”.   

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1361/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmienia
jącego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy 
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 3 i 13 oraz 

Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 40 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 365 z dnia 19 grudnia 2014 r.) 

Strona 121, art. 2: 

zamiast:  „Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany standardów, o których mowa w art. 1 ust. 1, najpóźniej wraz z 
rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia lub później [wyznaczyć pierwszy dzień kolejnego miesiąca po dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].”, 

powinno być:  „Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany standardów, o których mowa w art. 1 ust. 1, najpóźniej wraz z 
rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego w dniu 1 stycznia 2015 r. lub 
później.”,  
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