
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/542 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

w sprawie sprostowania greckiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/86 
ustanawiającego plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych 

gatunków dennych w Morzu Śródziemnym 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 
oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (1), 
w szczególności jego art. 15 ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Grecka wersja językowa rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/86 (2) zawiera błąd w art. 4 lit. b) 
ppkt (i), (ii) i (iii), art. 4 lit. c) pkt (i) i (ii), art. 5 ust. 2 oraz w tabelach w pkt 2 i 3 w załączniku w tłumaczeniu 
gatunku ryby, co ma wpływ na zakres stosowania różnych przepisów tego rozporządzenia. 

(2)  Należy zatem odpowiednio sprostować grecką wersję językową rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/86. 
Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

(nie dotyczy wersji polskiej) 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 stycznia 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący   

6.4.2018 L 90/61 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/86 z dnia 20 października 2016 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów 

w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L 14 z 18.1.2017, s. 4). 
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