
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych
płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy

wsparcia dla rolników

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 100 z dnia 20 kwietnia 2005 r.)

1) Na str. 15 tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych określonego
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników”.

2) Na str. 15 w art. 1 ust. 1:

zamiast: „Jednakże, jeżeli uzasadniają to szczególne warunki uprawy, Państwa Członkowskie mogą upoważnić
rolników do wyznaczenia, w trakcie wyznaczonego okresu, o którym mowa w akapicie pierwszym,
dwóch różnych dat początku okresu dziesięciu miesięcy w odniesieniu do swoich gospodarstw.
Rolnicy, którzy skorzystają z tej możliwości, powinni zaznaczyć swój wybór w odniesieniu do każdej
działki we wniosku o dopłaty obok informacji podawanych zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE)
nr 796/2004:”,

powinno być: „Jednakże, jeżeli uzasadniają to szczególne warunki rolnicze, państwa członkowskie mogą upoważnić
rolników do wskazania, w trakcie wyznaczonego okresu, o którym mowa w akapicie pierwszym,
dwóch różnych dat rozpoczęcia okresu dziesięciu miesięcy dla swoich gospodarstw. Rolnicy, którzy
skorzystają z tej możliwości, zaznaczają swój wybór w odniesieniu do każdej indywidualnej działki
we wniosku o płatności obok informacji podawanych zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE)
nr 796/2004.”.

3) Na str. 16 w art. 1 ust. 2:

zamiast: „Artykuł 28a

Okres trzech miesięcy, o którym mowa w art. 51 lit. b) rozporządzenia nr 1782/2003

Państwa Członkowskie wymienione w Załączniku są upoważnione do zezwalania na uprawy wtórne
na hektarach uprawnionych do dopłat w okresie najwyżej trzech miesięcy, zaczynającym się każdego
roku w dniach określonych dla każdego Państwa Członkowskiego w wymienionym Załączniku.”,

powinno być: „Artykuł 28a

Okres trzech miesięcy, o którym mowa w art. 51 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

Państwa członkowskie wymienione w załączniku są upoważnione do zezwalania na uprawę roślin
wtórnych na hektarach uprawnionych do płatności w okresie najwyżej trzech miesięcy, zaczynającym
się każdego roku w terminie określonym dla każdego państwa członkowskiego w załączniku.”.
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