
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/649 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 
nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich 
walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących 

z Chińskiej Republiki Ludowej 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 92 z dnia 6 kwietnia 2017 r.) 

Strona 95, art. 2: 

zamiast:  „Kwoty zabezpieczone w postaci tymczasowych ceł antydumpingowych na podstawie rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2016/181 (*) zostają ostatecznie zwolnione.  

(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/181 z dnia 10 lutego 2016 r. nakładające 
tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych płaskich wyrobów ze stali walcowanych na 
zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej (Dz.U. L 37 z 12.2.2016, 
s. 1).”, 

powinno być:  „Kwoty zabezpieczone w postaci tymczasowych ceł antydumpingowych na podstawie rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2016/1778 (*) zostają ostatecznie zwolnione.  

(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1778 z dnia 6 października 2016 r. nakładające 
tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, 
z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej  
(Dz.U. L 272 z 7.10.2016, s. 33).”.   

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. 
ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg 
w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 216/2008 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311 z dnia 25 listopada 2011 r.) 

1.  Strona 127, załącznik I dodatek 9 sekcja B „Szczegółowe wymagania dotyczące samolotów” pkt 6 tabela kolumna 
pierwsza pkt 3.4.14; strona 142, załącznik I dodatek 9 sekcja C „Szczegółowe wymagania dotyczące śmigłowców” 
pkt 12 tabela kolumna pierwsza pkt 3.14; strona 149, załącznik I dodatek 9 sekcja D „Szczegółowe wymagania 
dotyczące pionowzlotów” pkt 8 tabela kolumna pierwsza pkt 3.13; strona 158, załącznik I dodatek 9 sekcja E 
„Szczegółowe wymagania dotyczące sterowców” pkt 8 tabela kolumna pierwsza pkt 3.13: 

zamiast:  „Pomocniczy zespół napędowy”, 

powinno być:  „Pomocnicze źródło zasilania”. 

2.  Strona 128, załącznik I dodatek 9 sekcja B „Szczegółowe wymagania dotyczące samolotów” pkt 6 tabela kolumna 
pierwsza pkt 3.6.1: 

zamiast:  „pomocniczego zespołu napędowego”, 

powinno być:  „pomocniczego źródła zasilania”.  
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