
Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na 

Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 82 z dnia 9 marca 2022 r.) 

Strona 2, art. 1 pkt 1:

zamiast: „1) art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

»9. ‘zbywalne papiery wartościowe’ oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, 
w tym w postaci kryptoaktywów, które są zbywalne na rynku kapitałowym, z wyjątkiem 
instrumentów płatniczych:

(i) akcje spółek oraz inne papiery wartościowe odpowiadające akcjom spółek, udziałom 
w spółkach osobowych lub w innych podmiotach oraz kwity depozytowe dotyczące 
akcji lub udziałów;

(ii) obligacje lub innego rodzaju papiery dłużne, w tym kwity depozytowe dotyczące 
takich papierów wartościowych;

(iii) wszelkie inne papiery wartościowe przyznające prawo do nabycia lub zbycia takich 
zbywalnych papierów wartościowych lub umożliwiające rozrachunek pieniężny 
określony przez odniesienie do zbywalnych papierów wartościowych.«;”,

powinno być: „1) art. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

»10. ‘zbywalne papiery wartościowe’ oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, 
w tym w postaci kryptoaktywów, które są zbywalne na rynku kapitałowym, z wyjątkiem 
instrumentów płatniczych:

(i) akcje spółek oraz inne papiery wartościowe odpowiadające akcjom spółek, udzia
łom w spółkach osobowych lub w innych podmiotach oraz kwity depozytowe doty
czące akcji lub udziałów;

(ii) obligacje lub innego rodzaju papiery dłużne, w tym kwity depozytowe dotyczące 
takich papierów wartościowych;

(iii) wszelkie inne papiery wartościowe przyznające prawo do nabycia lub zbycia takich 
zbywalnych papierów wartościowych lub umożliwiające rozrachunek pieniężny 
określony przez odniesienie do zbywalnych papierów wartościowych.«;”.
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