
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikującego
załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla
częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu

jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24 z dnia 27 stycznia 2005 r.)

1. Na str. 15 tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikujące załącznik VIII rozporządzenia
Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające pułapy budżetowe dla częściowego lub opcjonalnego wdrożenia systemu
płatności jednolitych i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego
w niniejszym rozporządzeniu”.

2. Na str. 16 w art. 3:

zamiast: „Państwa Członkowskie, które zdecydują się na wdrażanie regionalne, określone w art. 58 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003, przekazują Komisji wysokości pułapów regionalnych ustalonych przed
dniem 31 grudnia pierwszego roku stosowania systemu jednolitej płatności do dnia 1 marca następnego
roku.”,

powinno być: „Państwa członkowskie, które zdecydują się na wdrażanie regionalne, określone w art. 58 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003, do dnia 1 marca następnego roku przekazują Komisji wysokości pułapów
regionalnych ustalonych do dnia 31 grudnia pierwszego roku stosowania systemu płatności jednolitych”.

3. Na str. 21 tytuł załącznika VI:

zamiast: „ROCZNE KOPERTY FINANSOWE DLA SYSTEMU JEDNOLITYCH PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH”,

powinno być: „ROCZNE KOPERTY FINANSOWE DLA SYSTEMU JEDNOLITEJ PŁATNOŚCI OBSZAROWEJ”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1572/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz

metody analizy do oznaczania jakości zbóż

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 290 z dnia 20 października 2006 r.)

Na str. 30 w art. 1 ust. 2:

zamiast: „6. Realizacja ostatniej dostawy następuje nie później niż na koniec drugiego miesiąca następującego po
ostatniej dostawie, o której mowa w art. 4 ust. 3 akapit trzeci, jednakże nie później niż dnia 31 lipca
w Hiszpanii, Grecji, Włoszech i Portugalii oraz dnia 31 sierpnia w pozostałych państwach członkow-
skich.”,

powinno być: „6. Ostateczne przejęcie następuje nie później niż do końca drugiego miesiąca następującego po ostat-
niej dostawie, o której mowa w art. 4 ust. 3 akapit trzeci, jednakże nie później niż do dnia 31 lipca
w Hiszpanii, Grecji, Włoszech i Portugalii oraz dnia 31 sierpnia w pozostałych państwach członkow-
skich.”.
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