
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych 
wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw 
uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 13 z dnia 19 stycznia 2010 r.) 

1. Strona 6, załącznik I, pkt 3.9: 

zamiast: „informacje dodatkowe (oznaczone jako rubryka »9.a«) lub przeciwwskazania zdrowotne (oznaczone jako 
rubryka »9.b«) określone przez właściwy organ. Przeciwwskazania zdrowotne zapisywane będą w formie 
kodu.”, 

powinno być: „informacje dodatkowe (oznaczone jako rubryka »9.a«) lub ograniczenia zdrowotne (oznaczone jako 
rubryka »9.b«) określone przez właściwy organ. Ograniczenia zdrowotne zapisywane będą w formie 
kodu.”. 

2. Strona 6, załącznik I, pkt 3.9b: 

zamiast: „Przeciwwskazania zdrowotne wpisywane są w rubryce oznaczonej numerem 9b. Kody »b.1« i »b.2« będą 
stanowiły zharmonizowane kody wspólnotowe przeciwwskazań zdrowotnych:”, 

powinno być: „Ograniczenia zdrowotne wpisywane są w rubryce oznaczonej numerem 9b. Kody »b.1« i »b.2« będą 
stanowiły zharmonizowane kody wspólnotowe ograniczeń zdrowotnych:”. 

3. Strona 7, załącznik I, pkt 4 akapit czwarty: 

zamiast: „Kiedy zachodzi potrzeba rejestracji przeciwwskazań zdrowotnych podczas okresu ważności licencji, 
wprowadza się w niej zmiany. Zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy art. 14 ust. 1 dyrektywy 
2007/59/WE dodaje się now(-e) kod(-y).”, 

powinno być: „Kiedy zachodzi potrzeba rejestracji ograniczeń zdrowotnych podczas okresu ważności licencji, wpro
wadza się w niej zmiany. Zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy art. 14 ust. 1 dyrektywy 
2007/59/WE dodaje się nowy(-e) kod(-y).”. 

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2006/851/Euratom z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania 
zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów 

radioaktywnych 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330 z dnia 28 listopada 2006 r.) 

Strona 34, sekcja 5 pkt 9: 

zamiast: „Nowe instalacje jądrowe powinny ustanowić oddzielne zewnętrzne fundusze likwidacyjne odpowiednio 
kontrolowane pod względem rozsądnego wykorzystania.”, 

powinno być: „Nowe instalacje jądrowe powinny ustanowić oddzielne fundusze likwidacyjne odpowiednio kontrolowane 
pod względem rozsądnego wykorzystania.”.
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