
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2323 

z dnia 11 grudnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/220 ustanawiające zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych 
rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (1), w szczególności 
jego art. 5a ust. 2 i 4, art. 8 ust. 3 akapit trzeci oraz art. 19 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/220 (2) określono liczbę gospodarstw 
przekazujących dane przypadających na państwo członkowskie oraz na okręg sieci danych rachunkowych 
gospodarstw rolnych (FADN). Ze względu na zmiany strukturalne rolnictwa w Finlandii, które doprowadziły do 
spadku liczby gospodarstw rolnych, należy odpowiednio zmniejszyć określoną w tym załączniku liczbę 
gospodarstw przekazujących dane w odniesieniu do Finlandii. 

(2)  Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 Chorwacja stanowi pojedynczy okręg FADN 
przez okres trzech lat od jej przystąpienia do Unii. Ponieważ termin ten niedługo wygasa, należy określić w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) 2015/220 liczbę gospodarstw przekazujących dane przypadającą na okręg 
FADN w odniesieniu do tego państwa członkowskiego. 

(3)  W świetle zmian przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu Finlandia i Chorwacja powinny mieć możliwość 
zmiany swoich planów wyboru na rok obrachunkowy 2016. 

(4)  W załączniku VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/220 określono format i układ sprawozdania z 
gospodarstwa rolnego. Dla zachowania jasności załącznik ten powinien zawierać dodatkowe informacje 
dotyczące niektórych instrukcji i definicji. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Sieci Danych Rachunkowych 
Gospodarstw Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/220 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 3 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Finlandia i Chorwacja mogą zmienić swoje plany wyboru, o których powiadomiły w odniesieniu do roku obrachun
kowego 2016. Powiadamiają one Komisję o swoich zmienionych planach wyboru na wspomniany rok 
obrachunkowy do dnia 31 marca 2016 r.”;  

2) W załącznikach II i VIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2016. 
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(1) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw 
rolnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 46 z 19.2.2015, s. 1). 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach II i VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/220 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany: 

a)  wiersz dotyczący Chorwacji otrzymuje brzmienie:  

„CHORWACJA  

861 Jadranska Hrvatska 329 

862 Kontinentalna Hrvatska 922 

Łącznie Chorwacja 1 251”  

b)  wiersze dotyczące Finlandii otrzymują brzmienie:  

„FINLANDIA  

670 Etelä-Suomi 403 

680 Sisä-Suomi 229 

690 Pohjanmaa 208 

700 Pohjois-Suomi 110 

Łącznie Finlandia 950”   

2) w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w akapicie siódmym tiret trzecie dotyczące dokładności danych z gospodarstwa rolnego otrzymuje brzmienie: 

„—  powierzchnia: w arach (1 a = 100 m2), oprócz grzybów wyrażanych w metrach kwadratowych całkowitej 
powierzchni upraw, a także z wyjątkiem tabeli M »Subsydia«, w przypadku której jednostki podstawowe 
należy rejestrować w ha.”; 

b)  pod tabelą A w sekcji „A.CL. Klasy” pierwsze zdanie dotyczące kategorii A.CL.180.C. otrzymuje brzmienie: 

„A.CL.180.C. Obszar objęty wsparciem z funduszy strukturalnych: należy określić, w których regionach, o których 
mowa w art. 90 ust. 2 lit. a), b) lub c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (*), 
położona jest większość użytkowanych użytków rolnych danego gospodarstwa.  

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europej
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).”; 

c)  pod tabelą B w sekcji „B.UT. Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych wziętych w dzierżawę” pierwszy akapit 
kategorii B.UT.20.A otrzymuje brzmienie: 

„B.UT.20.A Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych (grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i 
ogrody przydomowe) uprawiana przez osobę niebędącą właścicielem, dożywotnim dzierżawcą ani dzierżawcą, 
dzierżawiącą tę powierzchnię (opłata za dzierżawę płatna jest w gotówce lub w naturze; jest ona zazwyczaj 
ustalana z góry i nie zależy zwykle od osiąganych wyników) lub powierzchnia użytków rolnych użytkowanych na 
podobnych zasadach.”; 
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d)  w tabeli H wiersz dotyczący kategorii 5062 otrzymuje brzmienie: 

„5062 FO Podatki i pozostałe opłaty od gruntów i budynków  —”  

e)  pod tabelą H w akapicie pierwszym zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W latach obrachunkowych 2014–2016 przedłożenie danych, o których mowa w kodach 3031–3033, jest 
opcjonalne w tych państwach członkowskich, które korzystały w przeszłości z możliwości przewidzianej w art. 3 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 385/2012 (*).  

(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 385/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie formatu 
sprawozdania z gospodarstwa rolnego wykorzystywanego do określania dochodów gospodarstw rolnych oraz 
analizy ich działalności gospodarczej (Dz.U. L 127 z 15.5.2012, s. 1).”; 

f)  pod tytułem „GRUPY INFORMACJI W TABELI K”, po akapicie trzecim, pod wyrażeniem „Ilość (kolumna Q)” zdanie 
drugie otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku produktów pszczelarskich innych niż miód (kod 700) ilość wyraża się w kwintalach ekwiwalentu 
miodu.”; 

g)  pod tytułem „GRUPY INFORMACJI W TABELI L”, w sekcji „L.SA Sprzedaż” akapit ostatni otrzymuje brzmienie: 

„Dotacji i subsydiów otrzymanych na produkty w ciągu roku obrachunkowego nie włącza się do sprzedaży 
łącznie; wykazuje się je w tabeli M »Subsydia« w odpowiedniej kategorii (kody 2110–2900). Jeżeli koszty 
wprowadzenia na rynek istnieją i są znane, nie odejmuje się ich od całkowitej sprzedaży, lecz wykazuje w tabeli H 
»Nakłady« w odpowiedniej kategorii kosztów bezpośrednich działalności gospodarczej innej niż rolnicza 
(kody 4010–4090).”.  
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