
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. 
ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć 
zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych 

w Unii Europejskiej 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 46 z dnia 19 lutego 2015 r.) 

Strona 6, art. 14 akapit trzeci: 

zamiast:  „Jeżeli państwo członkowskie przekazuje dane rachunkowe, o których mowa w art. 9 niniejszego 
rozporządzenia, nie później niż na miesiąc przed upływem odpowiednich terminów, o których mowa 
w art. 10 ust. 3, wysokość opłaty standardowej zwiększa się o kwotę 5 EUR, chyba że w odniesieniu do 
okręgu FADN lub państwa członkowskiego nie osiągnięto progu 80 %, o którym mowa w art. 19 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1217/2009.”, 

powinno być:  „Jeżeli państwo członkowskie przekazuje dane rachunkowe, o których mowa w art. 9 niniejszego 
rozporządzenia, nie później niż na miesiąc przed upływem odpowiedniego terminu, o którym mowa 
w art. 10 ust. 3, wysokość opłaty standardowej zwiększa się o kwotę 5 EUR, chyba że w odniesieniu do 
okręgu FADN lub do państwa członkowskiego nie osiągnięto progu 80 %, o którym mowa w art. 19 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1217/2009.”. 

Strona 9, załącznik II wiersz dotyczący Grecji: 

zamiast:  

„GRECJA   

450 Macedonia-Tracja  2 000 

460 Epir-Peloponez-Wyspy Jońskie  1 350 

470 Tesalia  700 

480 Grecja kontynentalna, Wyspy Egejskie, Kreta  1 450”  

powinno być:  

„GRECJA   

450 Μακεδονία — Θράκη (Macedonia-Tracja)  2 000 

460 Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Epir, Peloponez, Wyspy Jońskie)  1 350 

470 Θεσσαλία (Tesalia)  700 

480 Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Grecja Środkowa, Wyspy Egej
skie, Kreta)  

1 450”  

Strona 54, załącznik VIII tabela A pkt A.CL.151.C akapit pierwszy zdanie ostatnie: 

zamiast:  „Jeżeli niektóre produkty lub środki spożywcze produkowane przez gospodarstwo są chronione przez 
ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”, lub niektóre produkty są znane z wykorzystywania do produkcji 
środków spożywczych chronionych przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”, ale nie stanowią one 
większości produkcji w każdym odnośnym sektorze, należy użyć kodu »nie dotyczy«.”, 

powinno być:  „Jeżeli niektóre produkty lub środki spożywcze produkowane przez gospodarstwo są chronione przez 
ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”, lub niektóre produkty są znane z wykorzystywania do produkcji 
środków spożywczych chronionych przez ChNP, ChOG, GTS lub „produkt górski”, ale nie stanowią one 
większości produkcji w tym konkretnym sektorze, należy użyć kodu »nie dotyczy«.”. 
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Strona 60, załącznik VIII tabela C ustęp trzeci dotyczący wzajemnej pomocy między gospodarstwami lit. b): 

zamiast:  „b)  pomoc udzielona w formie pracy jest równoważona usługą innego rodzaju (np. udostępnieniem 
maszyn): w tej sytuacji udzielonego czasu pracy i związanej z nim płacy nie wykazuje się; wartość 
usługi otrzymanej wykazuje się jako nakłady w ramach odpowiedniej grupy w innej tabeli (w tym 
przykładzie, w tabeli H w grupie 1020 »usługi i wynajem maszyn«).”, 

powinno być:  „b)  pomoc udzielona w formie pracy jest równoważona usługami innego rodzaju (np. udostępnieniem 
maszyn): w tej sytuacji udzielonego czasu pracy i związanej z nim płacy nie wykazuje się; wartość 
usługi otrzymanej wykazuje się jako nakłady w ramach odpowiedniej kategorii w innej tabeli (w tym 
przykładzie, w tabeli H w kategorii 1020 »usługi i wynajem maszyn«).”. 

Strona 72, załącznik VIII tabela H: 

zamiast: 

„3031 SC Ilość azotu zastosowanego w nawozach mineralnych —  

3032 SC Ilość P2O5 zastosowanego w nawozach mineralnych —  

3033 SC Ilość K2O zastosowanego w nawozach mineralnych —”   

powinno być: 

„3031 SC Ilość azotu (N) w zastosowanych nawozach mineralnych —  

3032 SC Ilość P2O5 w zastosowanych nawozach mineralnych —  

3033 SC Ilość K2O w zastosowanych nawozach mineralnych —”   

Strona 76, pkt 3031: 

zamiast:  „3031.  Ilość azotu (N) zastosowanego w nawozach mineralnych”, 

powinno być:  „3031.  Ilość azotu (N) w zastosowanych nawozach mineralnych”. 

Strona 76, pkt 3032: 

zamiast:  „3032.  Ilość fosforu (P2O5) zastosowanego w nawozach mineralnych”, 

powinno być:  „3032.  Ilość fosforu (P2O5) w zastosowanych nawozach mineralnych”. 

Strona 76, pkt 3033: 

zamiast:  „3033.  Ilość potasu (K2O) zastosowanego w nawozach mineralnych”, 

powinno być:  „3033.  Ilość potasu (K2O) w zastosowanych nawozach mineralnych”. 

Strona 84, załącznik VIII tabela zawierająca rodzaje kodów upraw opis kodu 1 tiret trzecie: 

zamiast:  „—  uprawy uprawiane kolejno na danej powierzchni w danym roku obrachunkowym, uprawa 
pozostająca na danej powierzchni najdłużej,”, 

powinno być:  „—  w przypadku upraw uprawianych kolejno na danej powierzchni w danym roku obrachunkowym, 
uprawa pozostająca na danej powierzchni najdłużej,”. 

Strona 102, załącznik VIII tabela M: 

zamiast:   

„Dotacje i subsydia o charakterze wyjątkowym    

2810 S Płatności z tytułu klęsk żywiołowych   — 

2890 S Inne dotacje i subsydia o charakterze wyjątkowym   — 

2900 S Pozostałe płatności bezpośrednie, gdzie indziej niewymie
nione   

—”  
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powinno być:         

„Dotacje i subsydia o charakterze wyjątkowym    

2810 S Płatności z tytułu klęsk żywiołowych   — 

2890 S Inne dotacje i subsydia o charakterze wyjątkowym   —       

2900 S Pozostałe płatności bezpośrednie, gdzie indziej niewy
mienione   

—”   
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