
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1698/2005 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.) 

1.  Strona 489, motyw 13 zdanie pierwsze i drugie: 

zamiast:  „(13)  Usługi doradcze dla gospodarstw umożliwiają rolnikom, młodym rolnikom, posiadaczom 
lasów, innym gospodarującym gruntami oraz MŚP na obszarach wiejskich bardziej 
zrównoważone zarządzanie i poprawę ogólnej efektywności ich gospodarstw rolnych lub 
przedsiębiorstw. Z tego względu należy zachęcać zarówno do tworzenia takich usług, jak i do 
korzystania z doradztwa przez rolników, młodych rolników, posiadaczy lasów, innych 
gospodarujących gruntami oraz MŚP.”, 

powinno być:  „(13)  Usługi doradcze dla gospodarstw umożliwiają rolnikom, młodym rolnikom, posiadaczom 
lasów, innym zarządcom gruntów oraz MŚP na obszarach wiejskich bardziej zrównoważone 
zarządzanie i poprawę ogólnej efektywności ich gospodarstw rolnych lub przedsiębiorstw. 
Z tego względu należy zachęcać zarówno do tworzenia takich usług, jak i do korzystania 
z doradztwa przez rolników, młodych rolników, posiadaczy lasów, innych zarządców gruntów 
oraz MŚP.”. 

2.  Strona 491, motyw 20 zdanie piąte: 

zamiast:  „Powinien również obejmować odtwarzanie lasów zniszczonych w wyniku pożarów lub innych klęsk 
żywiołowych i katastrof oraz odpowiednie działania zapobiegawcze, inwestycje w technologie 
w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie, transport i wprowadzanie do obrotu produktów 
leśnych, w celu zwiększenia wyniku gospodarczego i wyników w zakresie oddziaływania na 
środowisko posiadaczy lasów oraz (…)”, 

powinno być:  „Powinien również obejmować odtwarzanie lasów zniszczonych w wyniku pożarów lub innych klęsk 
żywiołowych i katastrof oraz odpowiednie działania zapobiegawcze, inwestycje w technologie 
w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie, transport i wprowadzanie do obrotu produktów 
leśnych, w celu zwiększenia wyniku gospodarczego i wyników w zakresie oddziaływania na 
środowisko gospodarstw leśnych oraz (…)”. 

3.  Strona 491, motyw 22 akapit pierwszy zdanie drugie: 

zamiast:  „Powinny one dodatkowo zachęcać rolników i innych gospodarujących gruntami do (…)”, 

powinno być:  „Powinny one dodatkowo zachęcać rolników i innych zarządców gruntów do (…)”. 

4.  Strona 492, motyw 22 akapit pierwszy ostatnie zdanie: 

zamiast:  „Ponadto, w celu zapewnienia, aby rolnicy i inni gospodarujący gruntami (…)”, 

powinno być:  „Ponadto, w celu zapewnienia, aby rolnicy i inni zarządcy gruntów (…)”. 

5.  Strona 495, motyw 45 zdanie pierwsze: 

zamiast:  „(45)  Realizacją innowacyjnych projektów w kontekście EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa powinny zająć się grupy operacyjne zrzeszające rolników, zarządców lasów, 
społeczności wiejskie, badaczy, doradców z organizacji pozarządowych, przedsiębiorstwa i 
inne podmioty zainteresowane innowacyjnością w sektorze rolnictwa.”, 

powinno być:  „(45)  Realizacją innowacyjnych projektów w kontekście EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa powinny zająć się grupy operacyjne zrzeszające rolników, zarządców lasów, 
społeczności wiejskie, badaczy, organizacje pozarządowe, doradców, przedsiębiorstwa i inne 
podmioty zainteresowane innowacyjnością w sektorze rolnictwa.”. 
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6.  Strona 497, motyw 61 zdanie drugie: 

zamiast: „Powinny one obejmować również: szczególne systemy unijne na mocy art. 17 ust. 1 lit. a) i charak
terystykę grup producentów i rodzajów zadań, które mogą otrzymywać wsparcie na mocy art. 17 
ust. 2, a także (…)”, 

powinno być: „Powinny one obejmować również: szczególne systemy unijne na mocy art. 16 ust. 1 lit. a) i charak
terystykę grup producentów i rodzajów zadań, które mogą otrzymywać wsparcie na mocy art. 16 
ust. 2, a także (…)”. 

7.  Strona 500, art. 5 akapit pierwszy pkt 1: 

zamiast:  „1)  wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
obejmujące następujące cele szcegółowe:”, 

powinno być:  „1)  wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
obejmujące następujące cele szczegółowe:”. 

8.  Strona 500, art. 5 akapit pierwszy pkt 2: 

zamiast:  „2)  zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we 
wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrówno
ważonego zarzadząnia lasami, obejmujące następujące cele szcegółowe:”, 

powinno być:  „2)  zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we 
wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrówno
ważonego zarządzania lasami, obejmujące następujące cele szczegółowe:”. 

9.  Strona 500, art. 5 akapit pierwszy pkt 2 lit. a): 

zamiast:  „a)  poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i 
modernizacji gospodarstw, szczególniez myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorien
towania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej;” 

powinno być:  „a)  poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i 
modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorien
towania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej;”. 

10.  Strona 500, art. 5 akapit pierwszy pkt 3: 

zamiast:  „3)  wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem 
w rolnictwie, obejmujące następujące cele szcegółowe:”, 

powinno być:  „3)  wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem 
w rolnictwie, obejmujące następujące cele szczegółowe:”. 

11.  Strona 500, art. 5 akapit pierwszy pkt 4: 

zamiast:  „4)  odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, 
obejmujące następujące cele szcegółowe:”, 

powinno być:  „4)  odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, 
obejmujące następujące cele szczegółowe:”. 

12.  Strona 500, art. 5 akapit pierwszy pkt 5: 

zamiast:  „5)  wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 
i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, obejmujące 
następujące cele szcegółowe:”, 
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powinno być:  „5)  wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 
i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, obejmujące 
następujące cele szczegółowe:”. 

13.  Strona 500, art. 5 akapit pierwszy pkt 6: 

zamiast:  „6)  wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich, obejmujące następujące cele szcegółowe:”, 

powinno być:  „6)  wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich, obejmujące następujące cele szczegółowe:”. 

14.  Strona 503, art. 11 lit. a): 

zamiast:  „a)  Komisja podejmuje decyzje, w drodze aktów wykonawczych, w sprawiewniosków dotyczących 
zmian w programach odnoszących się do jednej lub większej liczby następujących kwestii:”, 

powinno być:  „a)  Komisja podejmuje decyzje, w drodze aktów wykonawczych, w sprawie wniosków dotyczących 
zmian w programach odnoszących się do jednej lub większej liczby następujących kwestii:”. 

15.  Strona 504, art. 14 ust. 2 akapit pierwszy: 

zamiast:  „2. Wsparcia w ramach tego działania udziela się na rzecz osób działających w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym, gospodarujący gruntami i innych podmiotów gospodarczych będących MŚP 
prowadzącymi działalność na obszarach wiejskich.”, 

powinno być:  „2. Wsparcia w ramach tego działania udziela się na rzecz osób działających w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym, zarządców gruntów i innych podmiotów gospodarczych będących MŚP 
prowadzącymi działalność na obszarach wiejskich.”. 

16.  Strona 504, art. 14 ust. 5: 

zamiast:  „5. (…) aktów delegowanych zgodnie z art. 83 dotyczącychczasu trwania i treści systemów 
wymiany i wizyt w gospodarstwach i lasach.”, 

powinno być:  „5. (…) aktów delegowanych zgodnie z art. 83 dotyczących czasu trwania i treści systemów 
wymiany i wizyt w gospodarstwach i lasach.”. 

17.  Strona 504, art. 15 ust. 1 lit. a): 

zamiast:  „a)  udzielania pomocy rolnikom, młodym rolnikom określonym w niniejszym rozporządzeniu, 
posiadaczom lasów, innym gospodarującym gruntami i MŚP (…)”, 

powinno być:  „a)  udzielania pomocy rolnikom, młodym rolnikom określonym w niniejszym rozporządzeniu, 
posiadaczom lasów, innym zarządcom gruntów i MŚP (…)”. 

18.  Strona 505, art. 15 ust. 4 akapit pierwszy zdanie wprowadzające: 

zamiast:  „4. Doradztwo dla indywidualnych rolników, młodych rolników określonych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz innych gospodarujących gruntami (…)”, 

powinno być:  „4. Doradztwo dla indywidualnych rolników, młodych rolników określonych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz innych zarządców gruntów (…)”. 

19.  Strona 505, art. 15 ust. 4 akapit drugi: 

zamiast:  „Doradztwo może obejmować także inne kwestie, a w szczególności informacje dotyczące 
łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, różnorodności biologicznej i ochrony wody, 
jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (…)”, 

powinno być:  „Doradztwo może obejmować także inne kwestie, a w szczególności informacje dotyczące 
łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, różnorodności biologicznej i ochrony wody, 
jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, (…)”. 
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20.  Strona 506, art. 17 ust. 1 lit. a): 

zamiast:  „a)  poprawiają ogólną wydajność i zrównoważenie gospodarstwa rolnego;”, 

powinno być:  „a)  poprawiają ogólne wyniki i zrównoważenie gospodarstwa rolnego;”. 

21.  Strona 507, art. 17 ust. 2 akapit drugi wiersz ostatni: 

zamiast:  „(…) oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach rolnych i zrównoważonego 
zarzadząnia lasami.”, 

powinno być:  „(…) oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach rolnych i zrównoważonego 
zarządzania lasami.”. 

22.  Strona 507, art. 17 ust. 5: 

zamiast:  „5. Wsparcie może być przyznawane młodym rolnikom rozpoczynającym działalność po raz 
pierwszy jako kierujący gospodarstwem rolnym w odniesieniu do inwestycji mających na celu 
spełnienia z norm unijnych (…)”, 

powinno być:  „5. Wsparcie może być przyznawane młodym rolnikom rozpoczynającym działalność po raz 
pierwszy jako kierujący gospodarstwem rolnym w odniesieniu do inwestycji mających na celu 
spełnienie norm unijnych (…)”. 

23.  Strona 507, art. 17 ust. 6: 

zamiast:  „6. W przypadku gdy prawo unijne nakłada na rolników nowe wymogi, wsparcie na inwestycje 
mające na celu spełnienie tych wymogów i może zostać udzielone (…)”, 

powinno być:  „6. W przypadku gdy prawo unijne nakłada na rolników nowe wymogi, wsparcie na inwestycje 
mające na celu spełnienie tych wymogów może zostać udzielone (…)”. 

24.  Strona 508, art. 19 ust. 2 akapit czwarty: 

zamiast:  „Wsparcia na mocy ust. 1 lit. b) udziela się mikroprzedsiębiorstwom i małymprzedsiębiorstwom oraz 
osobom fizycznym na obszarach wiejskich, a także rolnikom lub członkom gospodarstwa rolnego.”, 

powinno być:  „Wsparcia na mocy ust. 1 lit. b) udziela się mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom 
oraz osobom fizycznym na obszarach wiejskich, a także rolnikom lub członkom gospodarstwa 
rolnego.”. 

25.  Strona 508, art. 19 ust. 3 zdanie pierwsze: 

zamiast:  „3. Każda osoba fizyczna lub prawna bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na 
status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, może być uznawana za 
członka gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem pracowników gospdoarstwa.”, 

powinno być:  „3. Każda osoba fizyczna lub prawna bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na 
status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, może być uznawana za 
członka gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem pracowników gospodarstwa.”. 

26.  Strona 509, art. 21 ust. 1 lit. a): 

zamiast:  „a)  zalesiania i tworzenia terenu zalesionego;”, 

powinno być:  „a)  zalesiania i tworzenia terenów zalesionych;”. 

27.  Strona 509, art. 21 ust. 1 lit. c): 

zamiast:  „c)  zapobiegania zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof, w tym 
inwazji szkodników, wystąpienia chorobyi zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, oraz 
odtwarzania lasów;”, 
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powinno być:  „c)  zapobiegania zniszczeniom i odtwarzania lasów zniszczonych wskutek pożarów lasów, klęsk 
żywiołowych i katastrof, w tym inwazji szkodników, wystąpienia choroby i zagrożeń związanych 
ze zmianą klimatu;”. 

28.  Strona 509, art. 21 ust. 2 oraz przypis: 

zamiast:  „2. Ograniczenia własności lasów przewidziane w art. 22–26 nie mają zastosowania do lasów 
tropikalnych lub subtropikalnych oraz zalesionych terenów terytoriów Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) 
nr 2019/93 (1) oraz francuskich departamentów zamorskich. 

(…)  

(1) Rozporządzenie (EWG) nr 2019/93 z dnia 19 lipca 1993 r. wprowadzające szczególne środki dla 
mniejszych wysp Morza Egejskiego dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 184 
z 27.7.1993, s. 1).”, 

powinno być:  „2. Ograniczenia własności lasów przewidziane w art. 22–26 nie mają zastosowania do lasów 
tropikalnych lub subtropikalnych oraz zalesionych terenów terytoriów Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 229/2013 (1) oraz francuskich regionów najbardziej oddalonych. 

(…)  

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z dnia 13 marca 2013 r. 
ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41).”. 

29.  Strona 509, art. 22 ust. 2: 

zamiast:  „2. Kwalifikują się tu zarówno grunty rolnicze, jak i nierolne. Sadzone gatunki muszą być 
dostosowane do warunków środowiskowych i klimatycznych danego obszaru i spełniać minimalne 
wymogi w zakresie środowiska. Nie udziela się wsparcia na sadzenie drzew w zagajnikach o krótkiej 
rotacji, choinek świątecznych ani drzew szybko rosnących z przeznaczeniem na rodukcję energii. 
(…)”, 

powinno być:  „2. Kwalifikują się tu zarówno grunty rolne, jak i nierolne. Sadzone gatunki muszą być 
dostosowane do warunków środowiskowych i klimatycznych danego obszaru i spełniać minimalne 
wymogi w zakresie środowiska. Nie udziela się wsparcia na sadzenie drzew w zagajnikach o krótkiej 
rotacji, choinek świątecznych ani drzew szybko rosnących z przeznaczeniem na produkcję energii. 
(…)”. 

30.  Strona 510, art. 24 tytuł: 

zamiast:  „Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof 
oraz odtwarzanie lasów”, 

powinno być:  „Zapobieganie zniszczeniom i odtwarzanie lasów zniszczonych wskutek pożarów lasów, 
klęsk żywiołowych i katastrof”. 

31.  Strona 510, art. 26 ust. 1 zdanie drugie: 

zamiast:  „Na terytorium Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza Egejskiego 
w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 i francuskich departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.”, 

powinno być:  „Na terytorium Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza Egejskiego 
w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 229/2013 oraz francuskich regionów najbardziej oddalonych 
wsparcia można również udzielać przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.”. 

32.  Strona 512, art. 28 ust. 6 akapit pierwszy zdanie ostatnie: 

zamiast:  „W przypadku gdy zobowiązania podejmowane są przez grupy rolników lub grupy rolników i 
innych gospodarujących gruntami, maksymalny poziom wynosi 30 %.”, 
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powinno być:  „W przypadku gdy zobowiązania podejmowane są przez grupy rolników lub grupy rolników i 
innych zarządców gruntów maksymalny poziom wynosi 30 %.”. 

33.  Strona 512, art. 28 ust. 6 akapit drugi: 

zamiast:  „Przy obliczaniu płatności, o których mowa w akapicie pierwszym, państwa członkowskie odliczają 
kwotę niezbędną w celu wykluczenia podwójnego finansowania praktyk, o których mowa w art. 43 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013”, 

powinno być:  „Przy obliczaniu płatności, o których mowa w akapicie pierwszym, państwa członkowskie odliczają 
kwotę niezbędną w celu wykluczenia podwójnego finansowania praktyk, o których mowa w art. 43 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.”. 

34.  Strona 512, art. 28 ust. 10 zdanie wprowadzające: 

zamiast:  „10. W celu zapewnienia, aby zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne były określane 
zgodnie z priorytetami unijnymi dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich, Komisja jest urawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 83 dotyczących:”, 

powinno być:  „10. W celu zapewnienia, aby zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne były określane 
zgodnie z priorytetami unijnymi dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich, Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 83 dotyczących:”. 

35.  Strona 512, art. 28 ust. 11: 

zamiast:  „11. (…) w tym w przypadku środków równoważnych na mocy art. 43 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013.”, 

powinno być:  „11. (…) w tym w przypadku praktyk równoważnych na mocy art. 43 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013.”. 

36.  Strona 512, art. 29 ust. 2: 

zamiast:  „2. Wsparcia udziela się jedynie w odniesieniu do zobowiązań, które wykraczają poza 
odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdział I rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013, odpowiednie kryteria i minimalne działania ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) 
ppkt (ii) oraz (iii) rozporządzenia (UE) nr …/2013, (…)”, 

powinno być:  „2. Wsparcia udziela się jedynie w odniesieniu do zobowiązań, które wykraczają poza 
odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdział I rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013, odpowiednie kryteria i minimalne działania ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) 
ppkt (ii) oraz (iii) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (…)”. 

37.  Strona 513, art. 30 ust. 2: 

zamiast:  „2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz prywatnym posiadaczom lasów i stowarzyszeniom 
prywatnych posiadaczy lasów. W należycie uzasadnionych przypadkach wsparcie może także być 
udzielane innym gospodarującym gruntami.”, 

powinno być:  „2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz prywatnym posiadaczom lasów i stowarzyszeniom 
prywatnych posiadaczy lasów. W należycie uzasadnionych przypadkach wsparcie może także być 
udzielane innym zarządcom gruntów.”. 

38.  Strona 513, art. 30 ust. 4 lit. a): 

zamiast:  „a)  zostały wprowadzone na mocy ramowej dyrektywy wodnej, są zgodne z programami działań 
przewidzianych w planach gospodarowania wodami (…)”, 

powinno być:  „a)  zostały wprowadzone na mocy ramowej dyrektywy wodnej, są zgodne z programami działań 
przewidzianymi w planach gospodarowania wodami (…)”. 
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39.  Strona 513, art. 31 ust. 1 akapit drugi: 

zamiast: „Dodatkowe koszty i utracone dochody oblicza się przez porównanie z obszarami, które nie charak
teryzują się ograniczeniami naturalnymi ani innymi szczególnymi ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z tytułem III rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.”, 

powinno być: „Dodatkowe koszty i utracone dochody oblicza się przez porównanie z obszarami, które nie charak
teryzują się ograniczeniami naturalnymi ani innymi szczególnymi ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z tytułem III rozdział 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.”. 

40.  Strona 514, art. 31 ust. 1 akapit trzeci: 

zamiast:  „Przy obliczaniu kosztów dodatkowych i utraconych dochodów (…)”, 

powinno być:  „Przy obliczaniu dodatkowych kosztów i utraconych dochodów (…)”. 

41.  Strona 514, art. 31 ust. 2: 

zamiast:  „2. Płatności udziela się rolnikom, którzy zobowiązują się do kontynuowania działalności 
rolniczej na obszarach wyznaczonych zgodnie z art. 32 i którzy są rolnikami aktywnymi zawodowo 
w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.”, 

powinno być:  „2. Płatności udziela się rolnikom, którzy podejmują się prowadzić działalność rolniczą na 
obszarach wyznaczonych zgodnie z art. 32 i którzy są rolnikami aktywnymi zawodowo 
w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.”. 

42.  Strona 514, art. 32 ust. 2 lit. b): 

zamiast:  „b)  (…), w przypadku gdy ograniczenie wynikające z każdego z czynników z osobna są mniej 
dotkliwe, ale połączenie ich obu powoduje równorzędne ograniczenie.”, 

powinno być:  „b)  (…), w przypadku gdy ograniczenia wynikające z każdego z czynników z osobna są mniej 
dotkliwe, ale połączenie ich obu powoduje równorzędne ograniczenie.”. 

43.  Strona 515, art. 32 ust. 4 akapit drugi: 

zamiast:  „Obszary charakteryzujące się szczególnymi ograniczeniami obejmują obszary rolne, które są 
zbliżone z punktu widzenia naturalnych warunków produkcji, a ich całkowita powierzchnia nie 
przekracza 10 % powierzchni danego państwa członkowskiego.”, 

powinno być:  „Obszary charakteryzujące się szczególnymi ograniczeniami obejmują obszary rolne, które są 
podobne z punktu widzenia naturalnych warunków produkcji, a ich całkowita powierzchnia nie 
przekracza 10 % powierzchni danego państwa członkowskiego.”. 

44.  Strona 515, art. 32 ust. 4 akapit ostatni: 

zamiast:  „W drodze odstępstwa, akapit pierwszy nie ma zastosowania do państw członkowskich, których całe 
terytorium uznano za obszary ze szczególnymi utrudnieniami na mocy rozporządzeń (WE) 
nr 1698/2005 i (WE) nr 1257/1999.”, 

powinno być:  „W drodze odstępstwa, akapit drugi nie ma zastosowania do państw członkowskich, których całe 
terytorium uznano za obszary ze szczególnymi utrudnieniami na mocy rozporządzeń (WE) 
nr 1698/2005 i (WE) nr 1257/1999.”. 

45.  Strona 517, art. 35 ust. 10: 

zamiast:  „10. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystywania zasobów budżetowych EFRROW, Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania aktw delegowanych zgodnie z art. 83 (…)”, 

powinno być:  „10. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystywania zasobów budżetowych EFRROW Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 83 (…)”. 
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46.  Strona 518, art. 36 ust. 5: 

zamiast:  „5. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów budżetowych EFRROW Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktó delegowanych (…)”, 

powinno być:  „5. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów budżetowych EFRROW Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych (…)”. 

47.  Strona 521, art. 45 ust. 2 lit. d): 

zamiast:  „d)  następujących inwestycji niematerialnych: zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego 
orazzakup patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych;”, 

powinno być:  „d)  następujących inwestycji niematerialnych: zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego 
oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych;”. 

48.  Strona 523, art. 51 ust. 3: 

zamiast:  „3. W przypadku programów rozwoju obszarów wiejskich obejmujących zarówno regiony słabiej 
rozwinięte, jak i inne regiony, wkład EFRROW na pomoc techniczną, o której mowa w art. 59 ust. 3, 
może zostać określony z uwzględnieniem dominującego w programie rodzaju regionów na 
podstawie ich liczby.”, 

powinno być:  „3. W przypadku programów rozwoju obszarów wiejskich obejmujących zarówno regiony słabiej 
rozwinięte, jak i inne regiony, wkład EFRROW na pomoc techniczną, o którym mowa w art. 59 ust. 
3, może zostać określony z uwzględnieniem dominującego w programie rodzaju regionów na 
podstawie ich liczby.”. 

49.  Strona 525, art. 54 ust. 3 zdanie wprowadzające: 

zamiast:  „3. Wsparcie z EFRROW, o którym mowa w art. 51 ust. 3, wykorzystuje się:”, 

powinno być:  „3. Wsparcie z EFRROW, o którym mowa w art. 51 ust. 2, wykorzystuje się:”. 

50.  Strona 526, art. 58 ust. 5: 

zamiast:  „5. Od kwot przyznanych państwu członkowskiemu zgodnie z ust. 4 odejmuje się środki 
finansowe przekazane przez to państwo członkowskie na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013.”, 

powinno być:  „5. Od kwot przyznanych państwu członkowskiemu zgodnie z ust. 4 odejmuje się środki 
finansowe przekazane przez to państwo członkowskie na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013.”. 

51.  Strona 527, art. 59 ust. 3 akapit pierwszy: 

zamiast:  „3. W programach rozwoju obszarów wiejskich ustala się jednolitą wielkość wkładu EFRROW 
mającą zastosowanie do wszystkich działań. W stosownych przypadkach ustala się odrębną wielkość 
wkładu EFRROW dla regionów słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych i mniejszych 
wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (…)”. 

powinno być:  „3. W programach rozwoju obszarów wiejskich ustala się jednolitą wielkość wkładu EFRROW 
mającą zastosowanie do wszystkich działań. W stosownych przypadkach ustala się odrębną wielkość 
wkładu EFRROW dla regionów słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych i mniejszych 
wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 229/2013, (…)”. 

52.  Strona 527, art. 59 ust. 3 lit. a): 

zamiast:  „a)  85 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach słabiej rozwiniętych, regionach 
najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu rozporzą
dzenia (EWG) nr 2019/93;”, 
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powinno być:  „a)  85 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach słabiej rozwiniętych, regionach 
najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu rozporzą
dzenia (UE) nr 229/2013;”. 

53.  Strona 527, art. 59 ust. 4 lit. a): 

zamiast:  „a)  (…) regionów słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 oraz regionów przejściowych, o 
których mowa w ust. 3 lit. b) i c);”, 

powinno być:  „a)  (…) regionów słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 229/2013 oraz regionów przejściowych, o 
których mowa w ust. 3 lit. b) i c);”. 

54.  Strona 527, art. 59 ust. 4 lit. e): 

zamiast:  „e)  100 % w przypadku operacji otrzymujących dofinansowanie ze środków finansowych 
przekazanych do EFRROW poprzez zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 1306/2013;”, 

powinno być:  „e)  100 % w przypadku operacji otrzymujących dofinansowanie ze środków finansowych 
przekazanych do EFRROW poprzez zastosowanie art. 136a ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 oraz art. 7 ust. 2 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013;”. 

55.  Strona 528, art. 62 ust. 2: 

zamiast:  „2. W przypadku gdy pomocy udziela się na podstawie kosztów standardowych lub dodatkowych 
kosztów i utraconych dochodów, państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie obliczenia 
były adekwatność i dokładne (…)”, 

powinno być:  „2. W przypadku gdy pomocy udziela się na podstawie kosztów standardowych lub dodatkowych 
kosztów i utraconych dochodów, państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie obliczenia 
były adekwatne i dokładne (…)”. 

56.  Strona 532, art. 83 ust. 1: 

zamiast:  „1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 14 
ust. 5, art. 16 ust. 5, art. 19 ust. 8, art. 22 ust. 3, art. 28 ust. 10 i 11, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 8, 
art. 33 ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 10, art. 36 ust. 5, art. 45 ust. 6, art. 47 ust. 6 i art. 89, 
powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.”, 

powinno być:  „1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 14 
ust. 5, art. 16 ust. 5, art. 19 ust. 8, art. 22 ust. 3, art. 28 ust. 10 i 11, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 8, 
art. 33 ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 10, art. 36 ust. 5, art. 45 ust. 6, art. 47 ust. 6, art. 58 ust. 7 
i art. 89, powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.”. 

57.  Strona 533, art. 83 ust. 2: 

zamiast:  „2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 14 
ust. 5, art. 16 ust. 5, art. 19 ust. 8, art. 22 ust. 3, art. 28 ust. 10 i 11, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 8, 
art. 33 ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 10, art. 36 ust. 5, art. 45 ust. 6, art. 47 ust. 6 i art. 89, 
(…)”, 

powinno być:  „2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 14 
ust. 5, art. 16 ust. 5, art. 19 ust. 8, art. 22 ust. 3, art. 28 ust. 10 i 11, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 8, 
art. 33 ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 10, art. 36 ust. 5, art. 45 ust. 6, art. 47 ust. 6, art. 58 ust. 7 
i art. 89, (…)”. 

58.  Strona 533, art. 83 ust. 3: 

zamiast:  „3. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 14 
ust. 5, art. 16 ust. 5, art. 19 ust. 8, art. 22 ust. 3, art. 28 ust. 10 i 11, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 8, 
art. 33 ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 10, art. 36 ust. 5, art. 45ust. 6, art. 47 ust. 6 i art. 89, (…)”, 
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powinno być:  „3. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 14 
ust. 5, art. 16 ust. 5, art. 19 ust. 8, art. 22 ust. 3, art. 28 ust. 10 i 11, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 8, 
art. 33 ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 10, art. 36 ust. 5, art. 45 ust. 6, art. 47 ust. 6, art. 58 ust. 7 
i art. 89, (…)”. 

59.  Strona 533, art. 83 ust. 5: 

zamiast:  „5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 3, art. 14 ust. 5, art. 16 ust. 5, art. 19 ust. 8, 
art. 22 ust. 3, art. 28 ust. 10 i 11, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 8, art. 33 ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 35 
ust. 10, art. 36 ust. 5, art. 45 ust. 6, art. 47 ust. 6 i art. 89 (…)”, 

powinno być:  „5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 3, art. 14 ust. 5, art. 16 ust. 5, art. 19 ust. 8, 
art. 22 ust. 3, art. 28 ust. 10 i 11, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 8, art. 33 ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 35 
ust. 10, art. 36 ust. 5, art. 45 ust. 6, art. 47 ust. 6, art. 58 ust. 7 i art. 89 (…)”. 

60.  Strona 539, załącznik II, druga kolumna, w odniesieniu do art. 28 ust. 8: 

zamiast:  „Środek rolno-środowiskowo-klimatyczny”, 

powinno być:  „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”. 

61.  Strona 541, załącznik III, kolumna trzecia, „Gleba”, „Niekorzystna tekstura i kamienistość gleby”, rząd trzeci: 

zamiast:  „Grupą granulometryczną wierzchniej warstwy gleby jest glina ciężka 

(≥ 60 % iłu) lub”, 

powinno być:  „Grupą granulometryczną wierzchniej warstwy gleby jest ił ciężki 

(≥ 60 % iłu) lub”. 

62.  Strona 542, załącznik III, kolumna trzecia, „Gleba”, „Niekorzystne właściwości chemiczne”, rząd pierwszy: 

zamiast:  „Zasolenie: ≥ 4 decy Simensy na metr (dS/m) w wierzchniej warstwie gleby lub”, 

powinno być:  „Zasolenie: ≥ 4 decysimensy na metr (dS/m) w wierzchniej warstwie gleby lub”. 

63.  Strona 547, załącznik VI, zdanie znajdujące się poniżej art. 39: 

zamiast:  „Działania o szczególnym znaczeniu dla odtwarzania, chronienia i wzmacniania ekosystemów 
zależnych od rolnictwa i leśnictwa (…)”, 

powinno być:  „Działania o szczególnym znaczeniu dla odtwarzania, chronienia i wzmacniania ekosystemów 
związanych z rolnictwem i leśnictwem (…)”. 

64.  Strona 547, załącznik VI, zdanie odnoszące się do art. 21 ust. 1 lit. a): 

zamiast:  „Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego”, 

powinno być:  „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.  
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