
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1667 

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 
2019/2090 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 
w odniesieniu do przypadków podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności z przepisami Unii 
dotyczącymi stosowania lub pozostałości substancji farmakologicznie czynnych dopuszczonych 
w weterynaryjnych produktach leczniczych lub jako dodatki paszowe bądź z przepisami Unii 
dotyczącymi stosowania lub pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji 

farmakologicznie czynnych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kon
troli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościo
wego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmie
niające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) 
nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE 
i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, 
dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję 
Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Łotewska wersja językowa rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2090 (2) zawiera błąd w motywie 6, 
w art. 4 ust. 4 zdanie wprowadzające, w tytule art. 6, w art. 6 ust. 1, w art. 6 ust. 2 zdanie wprowadzające oraz 
w art. 8 akapit pierwszy, który to błąd zmienia znaczenie tych przepisów.

(2) Chorwacka, francuska, maltańska i niemiecka wersja językowa rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2090 
zawiera błąd w art. 6 ust. 3 tiret drugie, w związku z którym od podmiotów wymaga się spełnienia bardziej rygorys
tycznych warunków.

(3) Należy zatem odpowiednio sprostować chorwacką, francuską, łotewską, maltańską i niemiecką wersję językową roz
porządzenia delegowanego (UE) 2019/2090. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe,

(1) Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2090 z dnia 19 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej

skiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przypadków podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności z przepisami Unii dotyczącymi 
stosowania lub pozostałości substancji farmakologicznie czynnych dopuszczonych w weterynaryjnych produktach leczniczych lub 
jako dodatki paszowe bądź z przepisami Unii dotyczącymi stosowania lub pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji 
farmakologicznie czynnych (Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 28).
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN
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