
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2017/1975 z dnia 7 sierpnia 2017 r. 
zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla kadmu w diodach 
elektroluminescencyjnych (LED) dokonujących konwersji długości fali światła w systemach 

wyświetlania 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 281 z dnia 31 października 2017 r.) 

Strona 30, art. 2 ust. 1: 

zamiast:  „1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia [12 months after the date of entry 
into force of this directive], przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia [12 months after the date of entry into force of this 
directive + 1 day] r. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub 
odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.”, 

powinno być:  „1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 20 listopada 2018 r., przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 21 listopada 2018 r. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub 
odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.”. 

Strona 31, załącznik, tabela, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Dla wszystkich kategorii wygasa w dniu [two years after the publication of the Delegated Directive in the 
Official Journal]«”, 

powinno być:  „Dla wszystkich kategorii wygasa w dniu 31 października 2019 r.«”.  
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