
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/726 z dnia 
2 maja 2018 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze 

(EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 122 z dnia 17 maja 2018 r.) 

Strona 33, art. 2: 

zamiast:  „Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.”, 

powinno być:  „Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2018 r.”.   

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 
2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r.) 

1.  Strona 576, art. 27 ust. 2: 

zamiast:  „2. Jeżeli osoba odpowiedzialna za sprawy celne wnioskodawcy jest osobą zatrudnioną na mocy 
umowy, kryterium ustanowione w art. 39 lit. d) uznaje się za spełnione w przypadku, gdy taka 
osoba jest przedsiębiorcą upoważnionym w zakresie uproszczeń celnych, o którym mowa w art. 38 
ust. 2 lit. a) kodeksu (AEOC).”, 

powinno być:  „2. Jeżeli osoba odpowiedzialna za sprawy celne wnioskodawcy jest zewnętrznym usługodawcą, 
kryterium ustanowione w art. 39 lit. d) uznaje się za spełnione w przypadku, gdy taka osoba jest 
przedsiębiorcą upoważnionym w zakresie uproszczeń celnych, o którym mowa w art. 38 ust. 2 
lit. a) kodeksu (AEOC).”. 

2.  Strona 628, art. 142 ust. 6 akapit pierwszy: 

zamiast:  „6. Wartość celna niektórych łatwo psujących się towarów, o których mowa w załączniku 23-02, 
przywożonych do konsygnacji może być ustalana bezpośrednio, zgodnie z przepisami art. 74 ust. 2 
lit. c) kodeksu. W tym celu państwa członkowskie powiadamiają Komisję o cenach jednostkowych, 
a Komisja rozpowszechnia te informacje poprzez TARIC zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/8716.”, 

powinno być:  „6. Wartość celna niektórych łatwo psujących się towarów, o których mowa w załączniku 23-02, 
przywożonych do konsygnacji może być ustalana bezpośrednio, zgodnie z przepisami art. 74 ust. 2 
lit. c) kodeksu. W tym celu państwa członkowskie powiadamiają Komisję o cenach jednostkowych, 
a Komisja rozpowszechnia te informacje poprzez TARIC zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87 (*).  

(*) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).”. 

3.  Strona 634, art. 159: 

zamiast:  „Do celów obliczeń, o których mowa w art. 148 i w art. 155 ust. 3 lit. b) akapit drugi niniejszego 
rozporządzenia towary unijne przewożone zgodnie z Konwencją o wspólnej procedurze tranzytowej 
17 traktowane są jak towary nieunijne.”, 
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