
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1047 z dnia 28 czerwca 
2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie 

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170 z dnia 29 czerwca 2016 r.) 

Strona 39, załącznik lit. b) pkt 1) zmieniający wiersze dotyczące kodów CN od 3215 do 3215 90 00 w części drugiej 
załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, przypis 5: 

zamiast:  „Atrament stały w specjalnie zaprojektowanych kształtach, do umieszczania w urządzeniach objętych 
podpozycjami 8443 31, 8443 32 lub 8443 39: bez cła”, 

powinno być:  „Wkłady atramentowe (bez zintegrowanej głowicy drukującej) do umieszczania w urządzeniach objętych 
podpozycjami 8443 31, 8443 32 lub 8443 39 i obejmujące komponenty mechaniczne lub elektryczne; 
atrament stały w specjalnie zaprojektowanych kształtach, do umieszczania w urządzeniach objętych 
podpozycjami 8443 31, 8443 32 lub 8443 39: bez cła”.   

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.) 

1.  Strona 348, art. 22 ust. 6: 

zamiast:  „6. Jeżeli z przeglądu wyników danego priorytetu wynika, że wykonanie celów pośrednich 
wyrażonych w ramach wykonania wyłącznie za pomocą wskaźników finansowych, wskaźników 
produktu lub kluczowych etapów wdrażania zakończyło się poważnym niepowodzeniem, które było 
spowodowane wyraźnie zidentyfikowanymi i słabościami wdrożeniowymi (…)”, 

powinno być:  „6. Jeżeli z przeglądu wyników danego priorytetu wynika, że wykonanie celów pośrednich 
wyrażonych w ramach wykonania wyłącznie za pomocą wskaźników finansowych, wskaźników 
produktu lub kluczowych etapów wdrażania zakończyło się poważnym niepowodzeniem, które było 
spowodowane wyraźnie zidentyfikowanymi słabościami wdrożeniowymi (…)”. 

2.  Strona 349, art. 22 ust. 7: 

zamiast:  „7. Jeżeli Komisja ustali na podstawie analizy końcowego sprawozdania z wdrażania programu, że 
osiągnięcie celów końcowych wyrażonych w ramach wykonania za pomocą wyłącznie wskaźników 
finansowych, wskaźników produktu i kluczowych etapów wdrażania zakończyło się poważnym 
niepowodzeniem, które było spowodowane wyraźnie zidentyfikowanymi i słabościami wdroże
niowymi zgłoszonym uprzednio przez Komisję (…)”, 

powinno być:  „7. Jeżeli Komisja ustali na podstawie analizy końcowego sprawozdania z wdrażania programu, że 
osiągnięcie celów końcowych wyrażonych w ramach wykonania za pomocą wyłącznie wskaźników 
finansowych, wskaźników produktu i kluczowych etapów wdrażania zakończyło się poważnym 
niepowodzeniem, które było spowodowane wyraźnie zidentyfikowanymi słabościami wdrożeniowymi 
zgłoszonymi uprzednio przez Komisję (…)”. 
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