
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 730/2010 

z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 ustanawiającego szczegółowe zasady 
wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) 
nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach 

wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 
19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy 
wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy
lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ( 1 ), w szczególności 
jego art. 142 lit. d), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 19 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1120/2009 ( 2 ) określa się pułap w odniesieniu 
do przydzielania uprawnień do płatności z rezerwy 
krajowej dla rolników znajdujących się w szczególnej 
sytuacji, który to pułap powinien wynosić maksymalną 
liczbę uprawnień do płatności, jakie rolnik może 
otrzymać zgodnie z art. 17 tego rozporządzenia. Doko
nano jednak błędnego odesłania do art. 22 tego rozpo
rządzenia. Błąd ten należy sprostować ze skutkiem od 
daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 1120/2009. 

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie 
(WE) nr 1120/2009. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności 
Bezpośrednich, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 19 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 
1120/2009 wyrażenie „art. 22” zastępuje się wyrażeniem „art. 
17”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. 
( 2 ) Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 1.


