
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 
2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty 

w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 84 z dnia 31 marca 2016 r.) 

1. Strona 39, art. 14 ust. 1 lit. c) ppkt (i) tiret drugie: 

zamiast: 

„(…) w odniesieniu do czynności wymienionych w art. 61, art. 65 ust. 1 lit. a), b), e), f) oraz i), art. 70 ust. 1, art. 79 
i 80 oraz art. 81 ust. 1 i 2 oraz (…)”, 

powinno być: 

„(…) w odniesieniu do czynności wymienionych w art. 61, art. 65 ust. 1 lit. a), b), e), f) oraz i), art. 70 ust. 1, art. 79, 
80, 81 i 82 oraz (…)”. 

2. Strona 103, art. 149 ust. 1 lit. b): 

zamiast: 

„b) określone w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 125 ust. 2, art. 131 ust. 1, art. 135, art. 136 ust. 
2, art. 137 ust. 2, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 4 i art. 140;”, 

powinno być: 

„b) określone w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 125 ust. 2, art. 131 ust. 1, art. 135, art. 136 ust. 
2, art. 137 ust. 2, art. 138 ust. 3, art. 139 ust. 4 i art. 140;”. 

3. Strona 134, art. 209, tytuł: 

zamiast: 

„Obowiązki podmiotów dotyczące zapewnienia, aby innym zwierzętom wodnym towarzyszyło świadectwo zdrowia 
zwierząt, oraz uprawnienia wykonawcze”, 

powinno być: 

„Obowiązki podmiotów dotyczące zapewnienia, aby innym zwierzętom wodnym towarzyszyło świadectwo zdrowia 
zwierząt”. 

4. Strona 138, art. 219 ust. 1 lit. a): 

zamiast: 

„(…) i z przepisami przyjętymi na podstawie art. 211 i art. 214 ust. 2 zwierzętom wodnym (…)”, 

powinno być: 

„(…) i z przepisami przyjętymi na podstawie art. 211 i 214 zwierzętom wodnym (…)”. 

5. Strona 138, art. 219 ust. 1 lit. b): 

zamiast: 

„(…) jeżeli są one przemieszczane z obszaru objętego ograniczeniami, o czym mowa w art. 208 ust. 2 lit. a);”, 

powinno być: 

„(…) jeżeli są one przemieszczane z obszaru objętego ograniczeniami, o czym mowa w art. 208 ust. 2;”.
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6. Strona 140, art. 223 ust. 1 lit. b) ppkt (i): 

zamiast: 

„(…) art. 61 ust. 1 lit. a), art. 62 ust. 1, art. 63 ust. 1, art. 65 ust. 1 lit. c), (…)”, 

powinno być: 

„(…) art. 61 ust. 1 lit. a), art. 62 ust. 1, art. 65 ust. 1 lit. c), (…)”. 

7. Strona 164, art. 264 ust. 3: 

zamiast: 

„3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w: art. 3 ust. 5, art. 5 ust. 2 i 4, art. 14 ust. 
3, (…), art. 42 ust. 6, art. 47, art. 48 ust. 3, (…), art. 109 ust. 2, art. 118 i 119, art. 122 ust. 1 i 2, (…), art. 161 ust. 
6, art. 162 ust. 4, art. 163 ust. 5 (…)”, 

powinno być: 

„3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w: art. 3 ust. 5, art. 5 ust. 2 i 4, art. 14 ust. 
3, (…), art. 42 ust. 6, art. 47 ust. 1, art. 48 ust. 3, (…), art. 109 ust. 2, art. 118 ust. 1 i 2, art. 119 ust. 1, art. 122 ust. 
1 i 2, (…), art. 161 ust. 6, art. 162 ust. 3 i 4, art. 163 ust. 5 (…)”. 

8. Strona 167, art. 271 ust. 2 akapit drugi: 

zamiast: 

„(…) oraz aktów wykonawczych przewidzianych w art. 118 niniejszego rozporządzenia.”, 

powinno być: 

„(…) oraz aktów wykonawczych przewidzianych w art. 120 niniejszego rozporządzenia.”. 

9. Strona 168, art. 274: 

zamiast: 

„(…) Komisja przyjmuje akty delegowane, o których mowa w (…) art. 122 ust. 2, oraz (…) art. 239 ust. 1 oraz (…)”, 

powinno być: 

„(…) Komisja przyjmuje akty delegowane, o których mowa w (…) art. 122 ust. 1, oraz (…) art. 239 ust. 2 oraz (…)”.
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