
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 553/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniającego załącznik
VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące

zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158 z dnia 18 czerwca 2008 r.)

Publikacja tego rozporządzenia w wyżej wymienionym Dzienniku Urzędowym zostaje unieważniona.

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129 z dnia 29 kwietnia 2004 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 8, s. 74)

1. W tytule, w całym tekście i w załącznikach, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast: „podniesienie ochrony”,

powinno być: „wzmocnienie ochrony”.

2. Strona 74, motyw 4:

zamiast: „(…) międzynarodowym oraz stowarzyszonych obiektów portowych; zawierają one przepisy (…)”,

powinno być: „(…) międzynarodowym oraz związanych z nimi obiektów portowych; zawierają one przepisy (…)”.

3. Strona 74, motyw 9:

zamiast: „(…) zawierać, w świetle prawidła 11 dotyczącego specjalnych środków dla podniesienia ochrony na
morzu Konwencji SOLAS, porozumienia dotyczące uzgodnień w dziedzinie bezpieczeństwa
w odniesieniu do (…)”,

powinno być: „(…) zawierać, w świetle prawidła 11 będącego częścią postanowień dotyczących specjalnych
środków dla wzmocnienia ochrony na morzu konwencji SOLAS, porozumienia dotyczące uzgodnień
w dziedzinie ochrony w odniesieniu do (…)”.

4. Strona 74, motyw 10:

zamiast: „(…) reguł bezpieczeństwa przewidzianych w niniejszym (…) ustalać, na podstawie ocen bezpieczeń-
stwa, których mają (…)”,

powinno być: „(…) reguł ochrony przewidzianych w niniejszym (…) ustalać, na podstawie ocen stanu ochrony,
których mają (…)”.

5. Strona 75, motyw 11:

zamiast: „(…) regułami bezpieczeństwa statków zamierzających (…) statku oraz poziomów bezpieczeństwa na
których prowadzi on działalność oraz wcześniej prowadził działalność oraz wszelkich innych prak-
tycznych informacji dotyczących bezpieczeństwa.”,

powinno być: „(…) regułami ochrony statków zamierzających (…) statku oraz poziomów ochrony, na których
prowadzi on działalność oraz wcześniej prowadził działalność oraz wszelkich innych praktycznych
informacji dotyczących ochrony.”.

6. Strona 75, art. 1 ust. 1:

zamiast: „(…) morskiej oraz stowarzyszonych obiektów portowych (…)”,

powinno być: „(…) morskiej oraz związanych z nimi obiektów portowych (…)”.

7. Strona 75, art. 1 ust. 2:

zamiast: „(…) ustanowiły Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Obiektów Portowych (Kodeks ISPS).”,

powinno być: „(…) ustanowiły Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego (Kodeks ISPS).”.
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