
Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/391 z dnia 11 listopada 2016 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w zakresie 
regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść informacji przekazywanych 

przez podmioty internalizujące rozrachunki 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65 z dnia 10 marca 2017 r.) 

Strona 44, motyw 6: 

zamiast:  „ESMA zorganizował otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów 
technicznych stanowiących podstawę niniejszego Rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych 
kosztów i korzyści, które mogą się z nimi wiązać, oraz zwrócił się o wydanie opinii do Grupy Interesa
riuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (2).”, 

powinno być:  „ESMA zorganizował otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów 
technicznych stanowiących podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych kosztów 
i korzyści, które mogą się z nimi wiązać, oraz zwrócił się o wydanie opinii do Grupy Interesariuszy 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1095/2010 (2).”.   

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 września 2017 r. 
ustanawiającego naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu 

hormonalnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 301 z dnia 17 listopada 2017 r.) 

1.  Strona 4, załącznik sekcja A pkt 2 lit. d): 

zamiast:  „d)  efektów szkodliwych, które są nieswoistym wtórnym skutkiem innych skutków toksycznych, nie 
uwzględnia się do celów identyfikacji substancji jako oddziałującej na układ hormonalny.”, 

powinno być:  „d)  efektów szkodliwych, które są nieswoistym wtórnym skutkiem innych skutków toksycznych, nie 
uwzględnia się do celów identyfikacji substancji jako zaburzającej funkcjonowanie układu 
hormonalnego.”. 

2.  Strona 4, załącznik sekcja B tytuł sekcji: 

zamiast:  „Sekcja B – Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do 
organizmów niebędących celem działania”, 

powinno być:  „Sekcja B – Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do 
organizmów innych niż zwalczane”. 

3.  Strona 4, załącznik sekcja B pkt 1 formuła wprowadzająca: 

zamiast:  „1)  Substancję uznaje się za substancję mającą właściwości zaburzające funkcjonowanie układu 
hormonalnego, która może wywoływać efekt szkodliwy u organizmów niebędących celem 
zwalczania, jeżeli na podstawie pkt 2 lit. a)–d) jest to substancja, która spełnia wszystkie poniższe 
kryteria, chyba że istnieją dowody wykazujące, że stwierdzony efekt szkodliwy jest nieistotny dla 
organizmów niebędących celem zwalczania na poziomie (sub)populacji:”, 

powinno być:  „1)  Substancję uznaje się za substancję mającą właściwości zaburzające funkcjonowanie układu 
hormonalnego, która może wywoływać efekt szkodliwy u organizmów niebędących celem 
zwalczania, jeżeli na podstawie pkt 2 lit. a)–d) jest to substancja, która spełnia wszystkie poniższe 
kryteria, chyba że istnieją dowody wykazujące, że stwierdzony efekt szkodliwy dla organizmów 
niebędących celem zwalczania jest nieistotny na poziomie (sub)populacji:”. 
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