
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/49 z dnia 11 stycznia 2018 r. 
zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 501/2013 w następstwie przeglądu pod 
kątem „nowego eksportera” na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7 z dnia 12 stycznia 2018 r.) 

Spis treści i strona 31, w tytule rozporządzenia: 

zamiast:  „ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/49 z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 501/2013 w następstwie przeglądu pod kątem »nowego 
eksportera« na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
(UE) 2016/1036”, 

powinno być:  „ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/49 z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 501/2013 rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, 
nałożone rozporządzeniem (UE) nr 990/2011 na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki 
Ludowej, na przywóz rowerów wysyłanych między innymi z Tunezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych 
jako pochodzące między innymi z Tunezji, w następstwie przeglądu pod kątem »nowego eksportera« na 
podstawie art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/1036”.   

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach 
dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, 
okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku 
podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień 
o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych 

przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88 z dnia 5 kwietnia 2016 r.) 

1.  Strona 8, art. 9 akapit pierwszy lit. b): 

zamiast:  „b)  otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, 
który ma miejsce w okresie zamkniętym, jeżeli zastosowano wcześniej zaplanowane i zorgani
zowane podejście w odniesieniu do warunków, okresowości, momentu udzielenia, grupy osób 
uprawnionych, którym przyznano instrumenty finansowe, i wartości instrumentów finansowych, 
które mają zostać udzielone; udzielenie lub przyznanie instrumentów finansowych odbywa się 
zgodnie z określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja poufna nie może 
mieć wpływu na udzielenie ani na przyznanie instrumentów finansowych;”, 

powinno być:  „b)  otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, 
który ma miejsce w okresie zamkniętym, jeżeli zastosowano wcześniej zaplanowane i zorgani
zowane podejście w odniesieniu do warunków, okresowości, momentu udzielenia, grupy osób 
uprawnionych, którym przyznano instrumenty finansowe, i liczby instrumentów finansowych, 
które mają zostać udzielone; udzielenie lub przyznanie instrumentów finansowych odbywa się 
zgodnie z określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja poufna nie może 
mieć wpływu na udzielenie ani na przyznanie instrumentów finansowych;”. 

2.  Strona 8, art. 9 akapit pierwszy lit. c) ppkt (iii): 

zamiast:  „(iii)  osoba pełniąca obowiązki zarządcze otrzymała zezwolenie od emitenta przed otrzymaniem 
dochodu;”, 
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