
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2018/120 z dnia 23 stycznia 2018 r. ustalającego 
uprawnienia do połowów na rok 2018 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, 
mające zastosowanie w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych 

wodach nienależących do Unii, a także zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/127 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27 z dnia 31 stycznia 2018 r.) 

Strona 56, załącznik IA „Cieśnina Skagerrak, cieśnina Kattegat, podobszary ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14, 
wody Unii obszarów CECAF, wody Gujany Francuskiej”, wpis dotyczący błękitka Micromesistius poutassou w wodach Unii 
i wodach międzynarodowych obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/1X14): 

zamiast:  „Portugalia 4 826 (1) (3)”, 

powinno być:  „Portugalia 4 826 (1) (2)”.   

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/208 z dnia 8 grudnia 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu 
do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji 

pojazdów rolniczych i leśnych 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 42 z dnia 17 lutego 2015 r.) 

1.  Strona 32, załącznik XII pkt 1.9 zdanie pierwsze: 

zamiast:  „światło główne, które może być częściowo lub całkowicie ukryte, gdy nie jest używane”, 

powinno być:  „reflektor, który może być częściowo lub całkowicie ukryty, gdy nie jest używany”. 

2.  Strona 32, załącznik XII pkt 1.9 zdanie drugie; str.ona 43, załącznik XII pkt 6.1.5: 

zamiast:  „światła głównego”, 

powinno być:  „reflektora”. 

3.  Strona 32, załącznik XII pkt 1.14: 

zamiast:  „światło stopu”, 

powinno być:  „światło hamowania”. 

4.  Strona 33, załącznik XII pkt 1.29 akapit pierwszy zdanie pierwsze: 

zamiast:  „świateł przednich”, 

powinno być:  „reflektorów”. 

5.  Strona 33, załącznik XII pkt 1.29 akapit drugi zdanie drugie: 

zamiast:  „reflektora”, 

powinno być:  „odbłyśnika”. 
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