
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2016/2314 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającej decyzję 
(WPZiB) 2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie 

środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED SOPHIA) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 345 z dnia 20 grudnia 2016 r.) 

1.  Strona 62, motyw 3: 

zamiast:  „(3)  (…), a także z państwami członkowskimi, misją ONZ ds. wspierania Libii (UNSMIL), 
Europejskim Urzędem Policji (Europol) i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
(Frontex).”, 

powinno być:  „(3)  (…), a także z właściwymi organami państw członkowskich, odpowiednimi organami Unii, 
w szczególności Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), Europejskim 
Urzędem Policji (Europol) oraz misją Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. wspierania Libii 
(UNSMIL).”. 

2.  Strona 62, motyw 6: 

zamiast:  „(6)  (…) do wymiany, w razie potrzeby, informacji z odnośnymi państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, by zaspokoić potrzeby operacyjne operacji EUNAVFOR MED SOPHIA.”, 

powinno być:  „(6)  (…) do wymiany, jeżeli uznano, że istnieje taka potrzeba, informacji z wyznaczonymi 
państwami trzecimi i Międzynarodowym Trybunałem Karnym, by zaspokoić potrzeby 
operacyjne operacji EUNAVFOR MED SOPHIA.”. 

3.  Strona 63, art. 1 pkt 2 (dotyczący art. 2a ust. 5 decyzji (WPZiB) 2015/778), zdanie pierwsze 

zamiast:  „5. (…), operacja EUNAVFOR MED SOPHIA może gromadzić, przechowywać i wymieniać 
z państwami członkowskimi, właściwymi organami Unii, UNSMIL, Europolem, Interpolem, 
Fronteksem, Międzynarodowym Trybunałem Karnym i Stanami Zjednoczonymi Ameryki…;”, 

powinno być:  „5. (…), operacja EUNAVFOR MED SOPHIA może gromadzić, przechowywać i wymieniać 
z właściwymi organami państw członkowskich, odpowiednimi organami Unii, UNSMIL, Interpolem, 
Międzynarodowym Trybunałem Karnym i Stanami Zjednoczonymi Ameryki…;”. 

4.  Strona 63, art. 1 pkt 3 (dotyczący art. 2b ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/778), zdanie pierwsze: 

zamiast:  „1. W ramach zadania wspierającego, polegającego na przyczynianiu się do wdrażania embarga 
ONZ na broń na pełnym morzu u wybrzeży Libii, operacja EUNAVFOR MED SOPHIA gromadzi 
i przekazuje informacje…”, 

powinno być:  „1. W zakresie wymaganym przez zadanie wspierające, polegające na wdrażaniu embarga ONZ na 
broń na pełnym morzu u wybrzeży Libii, operacja EUNAVFOR MED SOPHIA gromadzi i przekazuje 
informacje…”. 

5.  Strona 63, art. 1 pkt 5 (dotyczący art. 12 ust. 1 i 2 decyzji (WPZiB) 2015/778): 

zamiast:  „1. WP jest upoważniony do udostępniania wyznaczonym państwom trzecim, organizacjom 
międzynarodowym i agencjom międzynarodowym, stosownie do przypadku i zgodnie z potrzebami 
operacji EUNAVFOR MED SOPHIA, wszelkich dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad 
Rady dotyczących operacji i objętych tajemnicą służbową (…). KPiB wyznacza w odniesieniu do 
każdego przypadku państwa trzecie, organizacje międzynarodowe i agencje międzynarodowe, których 
to dotyczy. 

2. WP jest upoważniony do udostępniania wyznaczonym państwom trzecim, organizacjom 
międzynarodowym i agencjom międzynarodowym w stosownych przypadkach i zgodnie 
z potrzebami operacji EUNAVFOR MED SOPHIA, (…). 

KPiB wyznacza w odniesieniu do każdego przypadku państwa trzecie, organizacje międzynarodowe 
i agencje międzynarodowe, których to dotyczy.” 
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powinno być: „1. WP jest upoważniony do udostępniania wyznaczonym państwom trzecim, oraz Międzynaro
dowemu Trybunałowi Karnemu, stosownie do przypadku i zgodnie z potrzebami operacyjnymi 
operacji EUNAVFOR MED SOPHIA oraz z pełnym poszanowaniem zasad wzajemności i pluralizmu, 
wszelkich dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady dotyczących operacji i objętych 
tajemnicą służbową (…). KPiB, pod warunkiem, że warunki te są spełnione, wyznacza w odniesieniu 
do każdego przypadku odnośne państwa trzecie. 

2. WP jest upoważniony do udostępniania wyznaczonym państwom trzecim oraz Międzynaro
dowemu Trybunałowi Karnemu w stosownych przypadkach i zgodnie z potrzebami operacyjnymi 
operacji EUNAVFOR MED SOPHIA, (…). 

KPiB, pod warunkiem, że warunki te są spełnione, wyznacza w odniesieniu do każdego przypadku 
odnośne państwa trzecie.”.   

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/105 z dnia 19 października 
2016 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 ustanawiające wykonawcze 
standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń 
dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów 

transakcji 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 17 z dnia 21 stycznia 2017 r.) 

1.  Strona 17, tytuł: 

zamiast:  „Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/105 z dnia 19 października 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 ustanawiające wykonawcze 
standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń 
dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów 
transakcji”, 

powinno być:  „Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/105 z dnia 26 października 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 ustanawiające wykonawcze 
standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń 
dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów 
transakcji”. 

2.  Strona 23, miejsce i data: 

zamiast:  „Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2016 r.”, 

powinno być:  „Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2016 r.”.  
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