
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. 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 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 316 z dnia 2 grudnia 2009 r.) 

1. Strona tytułowa oraz s. 1, tytuł rozporządzenia: 

zamiast: „rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegó 
łowe 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”, 

powinno być: „rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegó 
łowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady 
(WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników 
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników”. 

2. Strona 6, art. 2 lit. n): 

zamiast: „»zagajnik o krótkiej rotacji« oznacza obszary obsadzone tymi gatunkami drzew objętych kodem CN 
0602 90 41, na które składają się zdrewniałe uprawy wieloletnie, podkładki lub podstawy łodyg 
pozostające w ziemi po zbiorach, wraz z nowymi pędami wschodzącymi w następnej porze roku 
i które wyszczególnione są w wykazie gatunków do wykorzystania w zagajnikach o krótkiej rotacji 
wraz z ich maksymalnym cyklem uprawy, który zostanie sporządzony przez państwa członkowskie od 
2010 r.;”, 

powinno być: „»zagajnik o krótkiej rotacji« oznacza obszary obsadzone gatunkami drzew objętymi kodem CN 
0602 90 41, na których prowadzona jest uprawa drzewiastych roślin wieloletnich, o korzeniu lub 
łodydze pozostających w ziemi po zbiorze, które wypuszczają pędy w następnym sezonie i które 
wyszczególnione są w wykazie gatunków odpowiednich do wykorzystania w zagajnikach o krótkiej 
rotacji wraz z ich maksymalnym cyklem zbioru, który ma zostać sporządzony przez państwa człon
kowskie od 2010 r.;”. 

3. Strona 6, art. 3 ust. 2 akapit drugi: 

zamiast: „Przeniesienie na podstawie umowy dzierżawy, (…)”, 

powinno być: „Następstwo w drodze przeniesienia umowy dzierżawy, (…)”. 

4. Strona 14, art. 31 ust. 2 akapit pierwszy: 

zamiast: „Jeśli rolnikowi przydzielono uprawnienia do płatności lub nabył je przed ostateczną datą składania 
wniosków o ustanowienie uprawnień do płatności, (…)”, 

powinno być: „Jeśli rolnikowi przydzielono uprawnienia do płatności lub nabył je bądź otrzymał przed ostateczną 
datą składania wniosków o ustanowienie uprawnień do płatności, (…)”.
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