
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 771/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. 
ustanawiającego zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 508/2014, w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do 
modelu dla programów operacyjnych, struktury planów wyrównania dodatkowych kosztów 
ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, hodowlą, przetwarzaniem i 
wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów 
najbardziej oddalonych, wzoru przekazywania danych finansowych, treści sprawozdań z oceny ex 
ante oraz minimalnych wymogów dotyczących planu oceny, jakie należy przedłożyć w ramach 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 209 z dnia 16 lipca 2014 r.) 

Strona 42, załącznik II, pkt 3, przypis (**): 

zamiast:  „Obliczone w oparciu o kryteria ustalone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) …/2014.”, 

powinno być:  „Obliczone w oparciu o kryteria ustalone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 1046/2014 
(Dz.U. L 291 z 7.10.2014, s. 1).”.   

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 
25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz 
zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i 
usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 

w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310 z dnia 26 listopada 2015 r.) 

Strona 16, art. 7 pkt 8 lit. c): 

zamiast:  „c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:”, 

powinno być:  „c)  ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:”.  
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