
12) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej:

zamiast: „określone rodzaje madalu”,

powinno być: „niektóre typy modali”.

13) Strona 270, załącznik I pkt I.6 akapit trzeci zdanie drugie:

zamiast: „Jednakże, w przypadku niektórych naturalnych surowych włókien pochodzenia roślinnego (np. juta,
włókna kokosowe), należy zwrócić uwagę na fakt, że normalne wstępne przygotowanie z użyciem
eteru naftowego i wody nie eliminuje wszystkich niewłóknistych substancji naturalnych.”,

powinno być: „Jednakże w przypadku niektórych naturalnych surowych włókien pochodzenia roślinnego (np. juta,
kokos) należy zwrócić uwagę na fakt, że normalne wstępne przygotowanie z użyciem petrooleju
i wody nie eliminuje wszystkich niewłóknistych substancji naturalnych.”.

14) Strona 276, załącznik I pkt II.8.2 zdanie drugie:

zamiast: „Rozdzielić różnego rodzaju przędzę, zebrać je w wytarowanym naczynku wagowym i dalej postę-
pować zgodnie z tym jak wskazano w pkt II.8.1.”,

powinno być: „Rozdzielić różnego rodzaju włókna, zebrać je w wytarowanym naczynku wagowym i dalej postę-
pować zgodnie z tym jak wskazano w pkt II.8.1.”.

Sprostowanie do dyrektywy Rady 98/81/WE z dnia 26 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę
90/219/EWG w sprawie zamkniętego użycia organizmów zmodyfikowanych genetycznie

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 330 z dnia 5 grudnia 1998 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 04, str. 71)

1) Strona 72, art. 1 pkt 1 w odniesieniu do zmiany art. 2 lit. b) ppkt (ii):

zamiast: „(ii) techniki wymienione w załączniku I część B nie są uważane za techniki wywołujące modyfikacje
genetyczne;”,

powinno być: „(ii) techniki wymienione w załączniku I część B nie są uważane za techniki prowadzące do modyfi-
kacji genetycznej;”.

2) Strona 77, załącznik w odniesieniu do zmiany załącznika I część A pkt 1:

zamiast: „Techniki rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujące tworzenie nowych kombinacji materiału
genetycznego przez insercję cząsteczek kwasów nukleinowych wytworzonych wszelkimi metodami
poza organizmem, do wirusa, plazmy bakteryjnej lub innych nośników i wprowadzenie ich do orga-
nizmu gospodarza, w którym nie pojawiają się one w sposób naturalny, ale w którym są zdolne do
ciągłego rozmnażania się.”,

powinno być: „Techniki rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujące tworzenie nowych kombinacji materiału
genetycznego przez insercję cząsteczek kwasów nukleinowych wytworzonych wszelkimi metodami
poza organizmem, do wirusa, plazmidu lub innych nośników i wprowadzenie ich do organizmu
gospodarza, w którym nie pojawiają się one w sposób naturalny, ale w którym są zdolne do ciągłego
rozmnażania się”.

3) Strona 77, załącznik w odniesieniu do zmiany załącznika I część B zdanie wprowadzające:

zamiast: „Techniki określone w art. 2 lit. b) ii), których nie uważa się za powodujące modyfikację genetyczną
pod warunkiem że nie obejmują one użycia cząsteczek rekombinowanego kwasu nukleinowego lub
GMM wytworzonych przy pomocy technik/metod innych niż techniki/metody wyłączone przez
załącznik II część A:”,

powinno być: „Techniki określone w art. 2 lit. b) ppkt (ii), których nie uważa się za techniki prowadzące do
modyfikacji genetycznej, pod warunkiem że nie obejmują one użycia cząsteczek rekombinowanego
kwasu nukleinowego lub GMM wytworzonych przy pomocy technik/metod innych niż techniki/
metody wyłączone przez załącznik II część A:”,
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