
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu 
do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego 
w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego 

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 69 z dnia 15 marca 2016 r.) 

1.  Strona 40, załącznik 2 pole 10, w brzmieniu sprostowanym na stronie 35 w Dz.U. L 101 z 16.4.2016: 

zamiast:  „Opis” 

powinno być:  „ Opis”. 

2.  Strona 42, załącznik 3 część „EGZEMPLARZ DLA POSIADACZA” pole „Ważna uwaga”, w brzmieniu sprostowanym na 
stronie 36 w Dz.U. L 101 z 16.4.2016: 

zamiast:  „Bez uszczerbku dla przepisów art. 34 ust. 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
(UE) nr 952/2013, niniejsza WIT jest ważna przez 3 lata od daty początku ważności.”, 

powinno być:  „Bez uszczerbku dla przepisów art. 34 ust. 1, 4, 5 i 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 niniejsza WIT jest ważna przez 3 lata od daty początku ważności.”. 

3.  Strona 43, załącznik 3 część „EGZEMPLARZ DLA KOMISJI” pole „Ważna uwaga”, w brzmieniu sprostowanym na 
stronie 37 w Dz.U. L 101 z 16.4.2016: 

zamiast:  „Bez uszczerbku dla przepisów art. 34 ust. 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
(UE) nr 952/2013, niniejsza WIT jest ważna przez 3 lata od daty początku ważności.”, 

powinno być:  „Bez uszczerbku dla przepisów art. 34 ust. 1, 4, 5 i 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 niniejsza WIT jest ważna przez 3 lata od daty początku ważności.”. 

4.  Strona 44, załącznik 3 część „EGZEMPLARZ DLA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO” pole „Ważna uwaga”, w brzmieniu 
sprostowanym na stronie 38 w Dz.U. L 101 z 16.4.2016: 

zamiast:  „Bez uszczerbku dla przepisów art. 34 ust. 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
(UE) nr 952/2013, niniejsza WIT jest ważna przez 3 lata od daty początku ważności.”, 

powinno być:  „Bez uszczerbku dla przepisów art. 34 ust. 1, 4, 5 i 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 niniejsza WIT jest ważna przez 3 lata od daty początku ważności.”. 

5.  Strona 47, załącznik 4 pole 2, w brzmieniu sprostowanym na stronie 41 w Dz.U. L 101 z 16.4.2016: 

zamiast:  „(jeżeli inne niż podane powyżej)”, 

powinno być:  „(jeżeli inne niż państwo podane powyżej) (poufne)”. 

6.  Strona 48, załącznik 4 pole 4, w brzmieniu sprostowanym na stronie 41 w Dz.U. L 101 z 16.4.2016: 

zamiast:  „(obowiązkowe)”, 

powinno być:  „(obowiązkowe) (poufne)”. 
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7.  Strona 48, załącznik 4 pole 9, w brzmieniu sprostowanym na stronie 42 w Dz.U. L 101 z 16.4.2016: 

zamiast:  „Szczegółowy opis towaru pozwalający na jego identyfikację i klasyfikację w nomenklaturze celnej. 
Powinien on również obejmować szczegółowe informacje o składzie towarów oraz o wszelkich 
metodach badania stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja. 
Wszelkie informacje szczegółowe, które wnioskodawca uznaje za poufne, powinny zostać podane 
w polu 8. Nazwa handlowa oraz informacje dodatkowe.”, 

powinno być:  „Szczegółowy opis towaru pozwalający na jego identyfikację i klasyfikację w nomenklaturze celnej. 
Powinien on również obejmować szczegółowe informacje o składzie towarów oraz o wszelkich 
metodach badania stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja. 
Wszelkie informacje szczegółowe, które wnioskodawca uznaje za poufne, powinny zostać podane 
w polu 10. Nazwa handlowa oraz informacje dodatkowe.”. 

8.  Strona 49, załącznik 4 pole 12, w brzmieniu sprostowanym na stronie 42 w Dz.U. L 101 z 16.4.2016: 

zamiast:  „12.  Inne wnioski WIT i inne posiadane WIT”, 

powinno być:  „12.  Inne wnioski WIT i inne posiadane WIT (obowiązkowe)”. 

9.  Strona 50, załącznik 4 pole 15 tekst pod słowami „Ważna uwaga”, w brzmieniu sprostowanym na stronie 42 w 
Dz.U. L 101 z 16.4.2016: 

zamiast:  „Uwierzytelniając niniejszy wniosek, wnioskodawca przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość 
i kompletność danych podanych we wniosku oraz wszelkich dostarczonych wraz z nim 
dodatkowych informacji. Wnioskodawca akceptuje, że te dane oraz wszelkie fotografie, rysunki, 
broszury itp., mogą być przechowywane w bazie danych Komisji Europejskiej oraz że dane, włącznie 
z wszelkimi fotografiami, rysunkami, broszurami itp., przedłożone z wnioskiem lub uzyskane (bądź 
możliwe do uzyskania) przez administrację, które nie zostały oznaczone w polach 1, 2 i 8 
niniejszego wniosku jako poufne, zostaną podane do wiadomości publicznej w internecie.”, 

powinno być:  „Uwierzytelniając niniejszy wniosek, wnioskodawca przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość 
i kompletność danych podanych we wniosku oraz wszelkich dostarczonych wraz z nim 
dodatkowych informacji. Wnioskodawca akceptuje, że te dane oraz wszelkie fotografie, rysunki, 
broszury itp., mogą być przechowywane w bazie danych Komisji Europejskiej oraz że dane, włącznie 
z wszelkimi fotografiami, rysunkami, broszurami itp., przedłożone z wnioskiem lub uzyskane (bądź 
możliwe do uzyskania) przez administrację, które nie zostały oznaczone w polach 1, 2, 4 i 10 
niniejszego wniosku jako poufne, zostaną podane do wiadomości publicznej w internecie.”. 

10.  Strona 50, załącznik 4, w brzmieniu sprostowanym na stronie 42 w Dz.U. L 101 z 16.4.2016, pod polem 16 
dodaje się przypis w brzmieniu: 

„(*)  W razie potrzeby proszę wykorzystać oddzielną kartę.”. 

11.  Strona 51, załącznik 5, w brzmieniu sprostowanym na stronie 43 w Dz.U. L 101 z 16.4.2016: 

zamiast:  „Bez uszczerbku dla przepisów art. 34 ust. 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
(UE) nr 952/2013, niniejsza WIT jest ważna przez 3 lata od daty początku ważności.”, 

powinno być:  „Bez uszczerbku dla przepisów art. 34 ust. 1, 4, 5 i 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 niniejsza WIT jest ważna przez 3 lata od daty początku ważności.”.  
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