
7. Strona 170, motyw piąty:

zamiast: „(…) z wypełnianiem niektórych szczegółowych pozycji z powodu braku istotnych danych w księgach
rachunkowych tychże gospodarstw; w związku z tym, tak długo, jak występują te trudności, należy przyjąć
uzgodnienia zapobiegające wszelkiemu rodzajowi ryzyka niewłaściwej interpretacji, które może mieć
miejsce w przypadku braku wypełnienia tychże szczegółowych pozycji;”,

powinno być: „(…) z wypełnianiem poszczególnych pozycji z powodu braku istotnych danych w księgach rachunko-
wych tych gospodarstw; w rezultacie, tak długo, jak występują te trudności, należy przyjąć uzgodnienia
zapobiegające wszelkiemu rodzajowi ryzyka niewłaściwej interpretacji, które może mieć miejsce
w przypadku braku wypełnienia tych poszczególnych pozycji;”.

8. Strona 170, motyw szósty:

zamiast: „(…) wynikających z adaptacji deklaracji podatkowej rolnika, należy zastosować (…)”,

powinno być: „(…) wynikających z adaptacji sprawozdania z gospodarstwa rolnego, należy zastosować (…)”.

9. Strona 170, motyw siódmy:

zamiast: „środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci
Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolnych,”,

powinno być: „środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci
Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,”.

10. Strona 171, art. 1 zdanie pierwsze:

zamiast: „Rodzaj danych rachunkowych, które mają zostać podane w deklaracji podatkowej rolnika, należy określić
w załączniku I.”,

powinno być: „Rodzaj danych rachunkowych, które mają zostać podane w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego, należy
określić w załączniku I.”.

11. Strona 172, załącznik I, nagłówek:

zamiast: „WZÓR DEKLARACJI PODATKOWEJ ROLNIKA”,powinno być:
„FORMAT SPRAWOZDANIA Z GOSPODARSTWA ROLNEGO”.

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady
76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu

technicznego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 93 z dnia 4 kwietnia 2008 r.)

Strona 14, art. 3 pkt 1 drugi akapit:

zamiast: „od dnia 4 października 2009 r.”,

powinno być: „od dnia 4 kwietnia 2009 r.”.

PLL 113/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.4.2008


