
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368 z dnia 23 grudnia 2006 r.) 

1. W całym tekście: 

zamiast: „EFFROW”, 

powinno być: „EFRROW”. 

2. Strona 21, art. 9 ust. 6 akapit drugi i trzeci: 

zamiast: „Komisja informuje państwo członkowskie o wynikach oceny w terminie czterech miesięcy od dnia 
otrzymania wniosku o zmianę programu. Jeżeli zmiany nie spełniają jednego lub wielu kryteriów oceny, 
o których mowa w ust. 1, zawiesza się czteromiesięczny okres do czasu otrzymania przez Komisję 
zgodnych zmian programu. 

Jeżeli Komisja nie poinformuje państwa członkowskiego w okresie czterech miesięcy, o którym mowa 
w ust. 2, zmiany uznaje się za przyjęte i wchodzą one w życie po upływie czteromiesięcznego okresu.”, 

powinno być: „Komisja informuje państwo członkowskie o wynikach oceny w terminie czterech miesięcy od dnia 
otrzymania wniosku o zmianę programu. Jeżeli zmiany nie spełniają jednego lub wielu kryteriów oceny, 
o których mowa w akapicie pierwszym, zawiesza się czteromiesięczny okres do czasu otrzymania przez 
Komisję zgodnych zmian programu. 

Jeżeli Komisja nie poinformuje państwa członkowskiego w okresie czterech miesięcy, o którym mowa 
w akapicie drugim, zmiany uznaje się za przyjęte i wchodzą one w życie po upływie czteromiesięcznego 
okresu.”. 

3. Strona 23, art. 21 ust. 1: 

zamiast: „(…) Płatność jest stopniowo wycofywana przez maksymalny okres pięciu lat, o którym mowa w art. 2 
tego artykułu.”, 

powinno być: „(…) Płatność jest stopniowo wycofywana przez maksymalny okres pięciu lat, o którym mowa w ust. 2 
tego artykułu.”. 

4. Strona 28, art. 33 ust. 2 lit. b): 

zamiast: „b) praktyki ochrony lasów, takie jak kontrola wegetacji, trzebież, zróżnicowanie struktury wegetacyj
nej;”, 

powinno być: „b) praktyki ochrony lasów, takie jak kontrola roślinności, trzebież, zróżnicowanie struktury roślinnej;”. 

5. Strona 33, art. 55 ust. 1 lit. c): 

zamiast: „c) kosztów ogólnych związanych z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takich jak honoraria 
architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, studia wykonalności, nabycie praw patentowych 
i pozwoleń.”, 

powinno być: „c) kosztów ogólnych związanych z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takich jak honoraria 
architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, studia wykonalności, nabycie praw patentowych, 
pozwoleń i licencji.”. 

6. W załączniku V: 

zamiast: „LU”, 

powinno być: „DJP”.
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