
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do dyrektywy Komisji (UE) 2015/1127 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniającej 
załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów 

oraz uchylającej niektóre dyrektywy 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 184 z dnia 11 lipca 2015 r.) 

Strona 15, załącznik, w odniesieniu do przypisu (*) w załączniku II do dyrektywy 2008/98/WE, akapit trzeci: 

zamiast:  „Za wartość HDD (stopniodni grzania) należy uznać średnią wartości rocznych HDD dla lokalizacji 
obiektów przekształcania termicznego z 20 kolejnych lat przed rokiem, za który oblicza się CCF. Aby 
obliczyć wartość HDD, należy zastosować poniższą metodę ustanowioną przez Eurostat: HDD wynosi 
(18 °C – Tm) × d, jeżeli Tm nie przekracza 15 °C (wartość progowa dla ogrzewania), oraz zero, jeżeli Tm 
wynosi powyżej 15 °C, przy czym Tm jest to średnia (Tmin + Tmax/2) temperatura zewnętrzna z okresu 
d dni. Obliczenia należy wykonywać codziennie (d = 1), sumując wyniki do roku.”, 

powinno być:  „Za wartość HDD (stopniodni grzania) należy uznać średnią wartości rocznych HDD dla lokalizacji 
obiektów przekształcania termicznego z 20 kolejnych lat przed rokiem, za który oblicza się CCF. Aby 
obliczyć wartość HDD, należy zastosować poniższą metodę ustanowioną przez Eurostat: HDD wynosi 
(18 °C – Tm) × d, jeżeli Tm nie przekracza 15 °C (wartość progowa dla ogrzewania), oraz zero, jeżeli Tm 
wynosi powyżej 15 °C, przy czym Tm jest to średnia (Tmin + Tmax)/2 temperatura zewnętrzna z okresu 
d dni. Obliczenia należy wykonywać codziennie (d = 1), sumując wyniki do roku.”.   

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 
2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylającej 

dyrektywę 94/25/WE 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 354 z dnia 28 grudnia 2013 r.) 

Strona 94, motyw (41), zdanie pierwsze: 

zamiast:  „…na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu zmiany załącznika I 
część B pkt 2.3, 2.4 i 2.5 oraz sekcja 3, jak i część C sekcja 3 oraz załączników V, VII i IX.”, 

powinno być:  „…na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu zmiany załącznika I 
część B, sekcja 2, pkt 2.3, 2.4 i 2.5 oraz sekcja 3, jak i załącznika I część C sekcja 3 oraz załączników V, 
VII i IX.”. 

Strona 111, art. 47 lit. a) ppkt (i): 

zamiast:  „(i)  załącznika I pkt 2.3, 2.4 i 2.5, a także część B sekcja 3 oraz część C sekcja 3;”, 

powinno być:  „(i)  załącznika I, część B, sekcja 2, pkt 2.3, 2.4 i 2.5, a także sekcja 3 oraz załącznika I część C sekcja 3;”. 

Strona 119, załącznik I, część B, sekcja 1, pkt 1.1 lit. b): 

zamiast:  „b)  w stosownych przypadkach, typ silnika, rodzina silnika;”, 

powinno być:  „b)  typ silnika oraz, w stosownych przypadkach, rodzina silników;”.  
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