Instrukcja dla drukarza
Usunięcie zbędnego znaku, wyrazu lub
fragmentu tekstu

Znak
korektorski

Przykłady
w tekście
Radaa oraz oraz Komisja

na marginesie

Zamiana błędnego znaku

Wspolnoty Europejskie (CE)

ó

Zamiana kilku kolejnych liter lub całych
wyrazów

w rozporządzeniu Komisja
(WE) nr 2913/92

Rady
EWG

Wstawienie znaku, wyrazu lub kilku
wyrazów

interesie właściwego zarządzania
powinny zawierać

W
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Zamiana miejscami sąsiadujących ze
sobą liter lub wyrazów
Zamiana miejscami sąsiadujących
wierszy

wzajenme powiąznaia
Europejski Parlament
b) morele;
a) migdały;

Przeniesienie wyrazu lub grupy wyrazów
do innego wiersza

uzasadnione prawa sektora
spożywczego przedsiębiorstw

Zwiększenie odstępu między znakami lub
wyrazami

cenami na Ukrainieiwkrajach
trzecich

Zmniejszenie odstępu między znakami
lub wyrazami

migdały, morele, rodzynki

Wstawienie odstępu między znakami lub
wyrazami

KomisjaEuropejska

Skasowanie odstępu między znakami lub
wyrazami

Ko misja Europejska

Zwiększanie odstępu między wierszami
Zmniejszenie odstępu między wierszami

przepis ten nie narusza stosowania
art. 91
przepis ten nie narusza stosowania

Utworzenie nowego akapitu

art. 91
czynnego. Posiadacz pozwolenia

Zlikwidowanie akapitu

podlegają wspólnej
polityce rolnej

Przesunięcie tekstu do oznaczonego
miejsca

organy celne mogą odstąpić
od wymogu prowadzenia
ewidencji towarowej
Państwo członkowskie

Wyśrodkowanie tekstu względem
brzegów kolumny

W

Przeniesienie znaku lub grupy znaków do
poprzedniego wiersza

Zwolenie należności celnych

Przeniesienie znaku lub grupy znaków do
następnego wiersza

W przypadku stosowania ust.
1 lit. b)

Wyróżnienie wyrazu lub grupy wyrazów
pismem pochyłym (kursywą)

know-how

ital.

Wyróżnienie wyrazu lub grupy wyrazów
pismem pogrubionym

Komisja Europejska opracowała
program uproszczenia prawa

bold

Zlikwidowanie niepotrzebnego
wyróżnienia

programy inicjatywy wspólnotowej

rom.

Zmiana błędnego kroju czcionki lub
stopnia pisma

po konsultacji z państwami
członkowskimi
PHARE oraz inne Programy Pomocowe

8 p.

Zamiana wielkich liter na małe
Zamiana małych liter na wielkie

dg ds. rozwoju

Wyróżnienie znaku pismem frakcji górnej

rozporządzenie Komisji (EWG)
nr 2377/80 (1) traci moc

Wyróżnienie znaku pismem frakcji dolnej
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Unieważnienie naniesionej korekty

ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2331/96

l.c.
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Uwaga: — Poprawka naniesiona w tekście musi być powtórzona na marginesie; w przeciwnym wypadku może
zostać przeoczona przez drukarza.
— Wszelkie komentarze czy instrukcje pisane są na marginesie. Należy je zawsze otoczyć obwódką dla
podkreślenia, że nie są to fragmenty przeznaczone do druku.
— Gdy w jednym wyrazie występuje kilka błędów, lepiej jest przepisać całe słowo, zwłaszcza jeśli składa
się ono z niewielu liter.

