
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 
2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych 
w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących 
zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) 
nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 
2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 
98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, 
dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE 

i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95 z dnia 7 kwietnia 2017 r.) 

1.  W całym tekście rozporządzenia: 

zamiast:  „(UE) 2017/…”, 

powinno być:  „(UE) 2017/625”; 

zamiast:  „Dz.U. L …, s. …”, 

powinno być:  „Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1”. 

2.  Strona 95, w art. 135: 

zamiast:  „1. Dyrektywa 95/46/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (*) 
mają zastosowanie w zakresie, w jakim informacje przetwarzane w systemie IMSOC zawierają dane 
osobowe w rozumieniu art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE i art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001. 

[…]  

(*) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. 
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje 
i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).”, 

powinno być:  „1. Dyrektywa 95/46/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (1) 
mają zastosowanie w zakresie, w jakim informacje przetwarzane w systemie IMSOC zawierają dane 
osobowe w rozumieniu art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE i art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001. 

[…]  

(1) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. 
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje 
i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).”. 

3.  Strona 113, podpisy: 

zamiast:   „W imieniu Rady 

… 

Przewodniczący”,  

powinno być:   „W imieniu Rady 

I. BORG 

Przewodniczący”;  
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zamiast:   „W imieniu Parlamentu Europejskiego 

… 

Przewodniczący”,  

powinno być:   „W imieniu Parlamentu Europejskiego 
A. TAJANI 

Przewodniczący”.    

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 
8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach 
finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych 

i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 171 z 29 czerwca 2016 r.) 

Strona 47, art. 42 ust. 2 lit. g) i h): 

zamiast:  „g)  w odniesieniu do osoby fizycznej – maksymalne administracyjne sankcje pieniężne w wysokości (…) 

h)  w odniesieniu do osoby prawnej – maksymalne administracyjne sankcje pieniężne w wysokości (…)”, 

powinno być:  „g)  w odniesieniu do osoby fizycznej – maksymalne administracyjne kary pieniężne w wysokości (…) 

h)  w odniesieniu do osoby prawnej – maksymalne administracyjne kary pieniężne w wysokości (…)”.  
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