
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu 
do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów 
obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub 
sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań 

konfliktów interesów 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 160 z dnia 17 czerwca 2016 r.) 

Strona 19, art. 6 ust. 1 zdanie wprowadzające oraz lit. a) i b): 

zamiast:  „1. Oprócz informacji określonych w art. 5 osoba, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 34 ppkt (i) 
rozporządzenia (UE) nr 596/2014, i ekspert zamieszcza w rekomendacji następujące informacje 
dotyczące swoich interesów i konfliktów interesów odnoszących się do emitenta, do którego 
rekomendacja odnosi się w sposób bezpośredni lub pośredni: 

a) jeżeli znajduje się w posiadaniu pozycji długiej lub krótkiej netto przekraczającej próg 0,5 % wyemito
wanego kapitału podstawowego emitenta ogółem, obliczanego zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) 
nr 236/2012 i z rozdziałami III i IV rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 918/2012 (1), 
stosowne oświadczenie określające, czy jest to pozycja długa czy krótka netto; 

b)  jeżeli emitent posiada pakiet udziałów przekraczający 5 % wyemitowanego kapitału podstawowego 
ogółem, stosowne oświadczenie;”, 

powinno być:  „1. Oprócz informacji określonych w art. 5 osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 34 ppkt (i) 
rozporządzenia (UE) nr 596/2014, i eksperci zamieszczają w rekomendacji następujące informacje 
dotyczące swoich interesów i konfliktów interesów odnoszących się do emitenta, do którego 
rekomendacja odnosi się w sposób bezpośredni lub pośredni: 

a) jeżeli dana osoba lub ekspert znajduje się w posiadaniu pozycji długiej lub krótkiej netto przekra
czającej próg 0,5 % wyemitowanego kapitału podstawowego emitenta ogółem, obliczanego zgodnie 
z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 236/2012 i z rozdziałami III i IV rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 918/2012 (1), stosowne oświadczenie określające, czy jest to pozycja długa czy krótka 
netto; 

b)  jeżeli udziały kapitałowe emitenta w wyemitowanym kapitale podstawowym ogółem danej osoby lub 
eksperta przekraczają 5 %, stosowne oświadczenie;”.   

Sprostowanie do regulaminu nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu 

do kompatybilności elektromagnetycznej [2017/260] 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 41 z dnia 17 lutego 2017 r.) 

Strona 1, u góry strony: 

zamiast:  „Drugi numer podano jedynie jako przykład. Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny 
w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu 
należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, 
dostępnej pod adresem:”, 

powinno być:  „Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa 
publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji 
dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem:”.  
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