
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 (2008/412/WPZiB) z dnia
28 maja 2008 r. zmieniającej decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie
przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu
i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008
w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu

i w Republice Środkowoafrykańskiej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144 z dnia 4 czerwca 2008 r.)

Okładka, tytuł; s. 82, tytuł; s. 83, formuła końcowa:

zamiast: „28 maja 2008 r.”,

powinno być: „14 maja 2008 r.”.

Sprostowanie do dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 167 z dnia 4 lipca 2003 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 7, s. 331)

1. W całym tekście oraz w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast: „konserwacja”,

powinno być: „obsługa techniczna”.

2. Strona 331, motyw 2:

zamiast: „(…) przeprowadzania śledztw.”,

powinno być: „(…) przeprowadzania badań.”.

3. Strona 331, motyw 6:

zamiast: „(…) obowiązujące systemy zgłaszania.”,

powinno być: „(…) obowiązkowe systemy zgłaszania.”.

4. Strona 331, motyw 7:

zamiast: „Różne kategorie personelu pracującego w lotnictwie cywilnym obserwują zdarzenia w interesie zapo-
biegania wypadkom i dlatego powinien on o nich zawiadamiać.”,

powinno być: „Różne kategorie personelu pracującego w lotnictwie cywilnym po zaobserwowaniu zdarzenia lotni-
czego powinny o tym powiadomić w celu zapobiegania wypadkom lub podobnym zdarzeniom
w przyszłości.”.

5. Strona 331, motyw 10:

zamiast: „Podmioty, którym powierzono regulowanie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym albo badanie
zdarzeń wypadków lub incydentów we Wspólnocie, powinny mieć dostęp do informacji
o bezpieczeństwie; tam gdzie to właściwe, dostęp powinny mieć również osoby, które mogą na
ich podstawie uczyć się i podejmować lub inicjować działania niezbędne do poprawy bezpieczeń-
stwa.”,

powinno być: „Informacja na temat bezpieczeństwa powinna być dostępna dla wszystkich podmiotów, którym
powierzono zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego lub badanie wypadków
i incydentów we Wspólnocie, i jeśli to właściwe, dla osób, które mogą uczyć się na jej podstawie
i podejmować lub inicjować konieczne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.”.

6. Strona 331, motyw 15 zdanie trzecie:

zamiast: „(…) w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego.”,

powinno być: „(…) w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.”.
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