
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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