
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1884 z dnia 20 października 2015 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) 
nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Kanady i Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których 
dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu oraz produktów drobiowych, w związku z wystąpieniem w tych państwach ognisk 

wysoce zjadliwej grypy ptaków 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 276 z 21 października 2015 r.) 

Strona 32, załącznik dotyczący zmian w części 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, w odniesieniu do zastąpienia wpisu dla „CA – Kanady”, w wierszu 
dotyczącym kodu CA-2.2: 

zamiast: 

„CA – 
Kanada CA-2.2 

Obszar w prowincji Ontario, którego granice wyznaczają: 

—  od drogi hrabstwa nr 119, w punkcie, w którym spotyka się z 
drogą hrabstwa nr 64 i szosą nr 25, 

—  na północ wzdłuż szosy nr 25 do punktu stycznego z drogą 
nr 68, na wschód wzdłuż drogi nr 68 do ponownego spotkania 
z szosą nr 25, a następnie dalej wzdłuż szosy nr 25 do drogi 
nr 74, 

—  na wschód wzdłuż drogi nr 74 od szosy nr 25 do szosy nr 31, 

—  na północ wzdłuż szosy nr 31 od drogi nr 74 do drogi nr 78, 

—  na wschód wzdłuż drogi nr 78 od szosy nr 31 do szosy nr 33, 

—  na północ wzdłuż szosy nr 33 od drogi nr 78 do drogi nr 84, 

—  na wschód wzdłuż drogi nr 84 od szosy nr 33 do autostrady 
nr 59, 

—  na południe wzdłuż autostrady nr 59 od drogi nr 84 do drogi 
nr 78, 

—  na wschód wzdłuż drogi nr 78 od autostrady nr 59 do szosy 
nr 13, 

—  na południe wzdłuż szosy nr 13 od drogi nr 78 do Oxford 
Road 17, 

—  na południe wzdłuż Oxford Road 17 od szosy nr 13 do Oxford 
Road 4, 

—  na południe wzdłuż Oxford Road 4 od Oxford Road 17 do 
drogi hrabstwa nr 15, 

—  na wschód drogą hrabstwa nr 15, przecinając autostradę 
nr 401 od Oxford Road 4 do Middletown Line,  
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—  na południe wzdłuż Middletown Line, przecinając autostradę 
nr 403 od drogi hrabstwa nr 15 do Old Stage Road, 

—  na zachód wzdłuż Old Stage Road od Middletown Line do drogi 
hrabstwa nr 59, 

—  na południe wzdłuż drogi hrabstwa nr 59 od Old Stage Road 
do Curries Road, 

—  na zachód wzdłuż Curries Road od drogi hrabstwa nr 59 do 
Cedar Line, 

—  na południe wzdłuż Cedar Line od Curries Road do Rivers 
Road, 

—  na południowy zachód wzdłuż Rivers Road od Cedar Line do 
Foldens Line, 

—  na północny zachód wzdłuż Foldens Line od Rivers Road do 
Sweaburg Road, 

—  na południowy zachód wzdłuż Sweaburg Road od Foldens Line 
do Harris Street, 

—  na północny zachód wzdłuż Harris Street od Sweaburg Road 
do autostrady nr 401, 

— na zachód wzdłuż autostrady nr 401 od Harris Street do Inger
soll Street (droga hrabstwa nr 10), 

—  na północ wzdłuż Ingersoll Street (droga hrabstwa nr 10) od 
autostrady nr 401 do drogi hrabstwa nr 119, 

— wzdłuż drogi hrabstwa nr 119 od Ingersoll Street (droga hrab
stwa nr 10) do punktu początkowego, w którym droga hrab
stwa nr 119 spotyka się z szosą nr 25.  

11.12.2015 
L 326/70 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



powinno być: 

„CA – 
Kanada »CA-2.2 

Obszar w prowincji Ontario, którego granice wyznaczają: 

—  od drogi hrabstwa nr 119, w punkcie, w którym spotyka się z 
drogą hrabstwa nr 64 i szosą nr 25, 

—  na północ wzdłuż szosy nr 25 do punktu stycznego z drogą 
nr 68, na wschód wzdłuż drogi nr 68 do ponownego spotkania 
z szosą nr 25, a następnie dalej wzdłuż szosy nr 25 do drogi 
nr 74, 

—  na wschód wzdłuż drogi nr 74 od szosy nr 25 do szosy nr 31, 

—  na północ wzdłuż szosy nr 31 od drogi nr 74 do drogi nr 78, 

—  na wschód wzdłuż drogi nr 78 od szosy nr 31 do szosy nr 33, 

—  na północ wzdłuż szosy nr 33 od drogi nr 78 do drogi nr 84, 

—  na wschód wzdłuż drogi nr 84 od szosy nr 33 do autostrady 
nr 59, 

—  na południe wzdłuż autostrady nr 59 od drogi nr 84 do drogi 
nr 78, 

—  na wschód wzdłuż drogi nr 78 od autostrady nr 59 do szosy 
nr 13, 

—  na południe wzdłuż szosy nr 13 od drogi nr 78 do Oxford 
Road 17, 

—  na południe wzdłuż Oxford Road 17 od szosy nr 13 do Oxford 
Road 4, 

—  na południe wzdłuż Oxford Road 4 od Oxford Road 17 do 
drogi hrabstwa nr 15, 

—  na wschód drogą hrabstwa nr 15, przecinając autostradę 
nr 401 od Oxford Road 4 do Middletown Line, 

—  na południe wzdłuż Middletown Line, przecinając autostradę 
nr 403 od drogi hrabstwa nr 15 do Old Stage Road, 

—  na zachód wzdłuż Old Stage Road od Middletown Line do drogi 
hrabstwa nr 59, 

—  na południe wzdłuż drogi hrabstwa nr 59 od Old Stage Road 
do Curries Road,  
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—  na zachód wzdłuż Curries Road od drogi hrabstwa nr 59 do 
Cedar Line, 

—  na południe wzdłuż Cedar Line od Curries Road do Rivers 
Road, 

—  na południowy zachód wzdłuż Rivers Road od Cedar Line do 
Foldens Line, 

—  na północny zachód wzdłuż Foldens Line od Rivers Road do 
Sweaburg Road, 

—  na południowy zachód wzdłuż Sweaburg Road od Foldens Line 
do Harris Street, 

—  na północny zachód wzdłuż Harris Street od Sweaburg Road 
do autostrady nr 401, 

— na zachód wzdłuż autostrady nr 401 od Harris Street do Inger
soll Street (droga hrabstwa nr 10), 

—  na północ wzdłuż Ingersoll Street (droga hrabstwa nr 10) od 
autostrady nr 401 do drogi hrabstwa nr 119, 

— wzdłuż drogi hrabstwa nr 119 od Ingersoll Street (droga hrab
stwa nr 10) do punktu początkowego, w którym droga hrab
stwa nr 119 spotyka się z szosą nr 25.   
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	Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1884 z dnia 20 października 2015 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Kanady i Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu oraz produktów drobiowych, w związku z wystąpieniem w tych państwach ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 276 z 21 października 2015 r.) 

