
Strona 38, załącznik I, strony 43–48 dokumentu laissez-passer, sekcja w języku słowackim zatytułowana „POZNÁMKY”, 
akapit drugi i trzeci: 

zamiast:  „Elektronický prvok | Tento preukaz obsahuje citlivú elektroniku. V záujme správneho fungovania ho 
neohýbajte, neperforujte ani nevystavujte extrémnym teplotám či nadmernej vlhkosti. 

Pozmeňovanie | Tento preukaz nemožno pozmeňovať ani poskytovať neoprávneným osobám. V prípade 
akéhokoľvek pozmenenia sa stáva neplatným.”, 

powinno być:  „Elektronický prvok | Tento preukaz obsahuje citlivý elektronický prvok. V záujme správneho fungovania 
ho neohýbajte, neperforujte ani nevystavujte extrémnym teplotám či nadmernej vlhkosti. 

Pozmeňovanie | Tento preukaz sa nesmie pozmeňovať ani poskytovať neoprávneným osobám. V prípade 
akéhokoľvek pozmenenia sa stáva neplatným.”.   

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/868 z dnia 26 maja 2015 r. zmieniającego 
załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4,5-T, barbanu, 
binapakrylu, bromofosu etylowego, kamfechloru (toksafenu), chlorobufamu, chloroksuronu, 
chlozolinatu, DNOK, diallatu, dinosebu, dinoterbu, dioksationu, tlenku etylenu, octanu fentynu, 
wodorotlenku fentynu, flucykloksuronu, flucytrynatu, formotionu, mekarbamu, metakrifosu, 
monolinuronu, fenotryny, profamu, pyrazofosu, kwinalfosu, resmetryny, technazenu i 

winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 145 z dnia 10 czerwca 2015 r.) 

Strona 2, art. 2: 

zamiast:  „Artykuł 2 

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporzą
dzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodu
kowane przed dniem 30 czerwca 2015 r.”, 

powinno być:  „Artykuł 2 

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporzą
dzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodu
kowane przed dniem 30 grudnia 2015 r.”.  
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