
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2014/70/UE z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie 
podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) 

z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39 z dnia 8 lutego 2014 r.)

(2014/C 463/09)

1. Strona 74, pkt 1.2:

zamiast: „[…] kontroli instalacji […]”,

powinno być: „[…] oceny instalacji […]”.

2. Strona 75, pkt 3.1 zdanie pierwsze:

zamiast: „[…] w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz ich kontro
lowania i ograniczania.”,

powinno być: „[…] w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, w celu zarzą
dzania takimi zagrożeniami i skutkami oraz w celu ograniczania ich zakresu.”.

3. Strona 75, pkt 6, tytuł:

zamiast: „6. BADANIE PODSTAWOWE”,

powinno być: „6. BADANIE POZIOMU BAZOWEGO”.

Strona 76, pkt 9.1:

zamiast: „[…] dobre praktyki branżowe w celu prewencji, kontrolowania i ograniczania skutków i zagrożeń 
wynikających z rozpoznawania i wydobywania węglowodorów.”,

powinno być: „[…] dobre praktyki branżowe w celu zapobiegania skutkom i zagrożeniom wynikającym z rozpozna
wania i wydobywania węglowodorów, w celu zarządzania takimi zagrożeniami i skutkami oraz w celu 
ograniczania ich zakresu.”.

Strona 76, pkt 9.2 lit. a) zdanie trzecie:

zamiast: „[…] i nie wykorzystywać zasobów na obszarach dotkniętych stresem wodnym;”,

powinno być: „[…] i unikać wykorzystywania zasobów na obszarach dotkniętych stresem wodnym;”.

Strona 76, pkt 9.2 lit. c) zdanie trzecie:

zamiast: „[…] w najbardziej wyjątkowych okolicznościach operacyjnych i ze względów bezpieczeństwa;”,

powinno być: „[…] w najbardziej wyjątkowych okolicznościach operacyjnych ze względów bezpieczeństwa;”.

Strona 76, pkt 9.2 lit. h) zdanie trzecie:

zamiast: „Badanie podstawowe […]”,

powinno być: „Badanie poziomu bazowego […]”.

Strona 77, pkt 11.2:

zamiast: „11.2. Badanie podstawowe […]”,

powinno być: „11.2. Badanie poziomu bazowego […].”.

Strona 77, pkt 11.3 zdanie wprowadzające:

zamiast: „11.3. Oprócz parametrów środowiskowych ustalonych w wyniku badania podstawowego […]”,
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powinno być: „11.3. Oprócz parametrów środowiskowych ustalonych w wyniku badania poziomu bazowego […]”.

Strona 77, pkt 13.1:

zamiast: „[…] wystarczające zasoby ludzkie i finansowe do realizacji swoich zadań.”,

powinno być: „[…] wystarczające zasoby ludzkie, techniczne i finansowe do realizacji swoich zadań.”.

Strona 77, pkt 14:

zamiast: „[…] określonym w badaniu podstawowym.”,

powinno być: „[…] określonym w badaniu poziomu bazowego.”.

Strona 78, pkt 15 lit. b) ppkt (iii):

zamiast: „(iii) badanie podstawowe […]”,

powinno być: „(iii) badanie poziomu bazowego […]”.
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