
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.) 

1.  Strona 70, załącznik I art. 3 ust. 2 akapit pierwszy: 

zamiast: „2. »Przedsiębiorstwa partnerskie« oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifi
kowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące 
związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, 
samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu 
ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla  
(typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.”, 

powinno być: „2. »Przedsiębiorstwa partnerskie« oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifi
kowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące 
związki: przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo wyższego szczebla) posiada, samodzielnie lub wspólnie 
z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % 
kapitału innego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa niższego szczebla) lub praw głosu w takim 
przedsiębiorstwie.”. 

2.  Strona 72, załącznik I art. 6 ust. 2 akapit drugi zdanie pierwsze: 

zamiast: „Dane, o których mowa w pierwszym akapicie, uzupełnia się danymi dotyczącymi każdego przedsię
biorstwa partnerskiego znajdującego się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku 
w stosunku do danego przedsiębiorstwa.”, 

powinno być: „Dane, o których mowa w pierwszym akapicie, uzupełnia się danymi dotyczącymi każdego przedsię
biorstwa partnerskiego będącego bezpośrednio przedsiębiorstwem wyższego lub niższego szczebla 
w stosunku do danego przedsiębiorstwa.”. 

3.  Strona 72, załącznik I art. 6 ust. 3 akapit drugi zdanie drugie: 

zamiast:  „Dane te uzupełnia się proporcjonalnie danymi każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego 
takiego przedsiębiorstwa powiązanego, znajdującego się na wyższym lub niższym szczeblu rynku, 
chyba że zostały one już ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w stosunku co 
najmniej proporcjonalnym do udziału określonego w ust. 2 akapit drugi.”, 

powinno być:  „Dane te uzupełnia się proporcjonalnie danymi każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego 
takiego przedsiębiorstwa powiązanego, będącego bezpośrednio przedsiębiorstwem wyższego lub 
niższego szczebla w stosunku do takiego przedsiębiorstwa, chyba że zostały one już ujęte w skonsoli
dowanym sprawozdaniu finansowym w stosunku co najmniej proporcjonalnym do udziału 
określonego w ust. 2 akapit drugi.”.  
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