
Retificação do Regulamento de Execução (UE) 2021/2289 da Comissão, de 21 de dezembro de 2021, 
que estabelece as regras de execução do Regulamento (UE) 2021/2115 do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que se refere à apresentação do conteúdo dos planos estratégicos da PAC e ao sistema 

eletrónico para o intercâmbio seguro de informações 

(«Jornal Oficial da União Europeia» L 458 de 22 de dezembro de 2021) 

Na página 467, no ponto 3.1, alínea e), subalínea vi), segundo travessão, do anexo I do Regulamento (UE) 2021/2289:

onde se lê: «— se os Estados-Membros aplicarem a nota de rodapé 2 da BCAA 6 do anexo III do 
Regulamento (UE) 2021/2115, a explicação das condições específicas das regiões em causa,»,

deve ler-se: «— se os Estados-Membros aplicarem a nota de rodapé 1 da BCAA 6 do anexo III do 
Regulamento (UE) 2021/2115, a explicação das condições específicas das regiões em causa,».

Na página 468, no ponto 3.1, alínea e), subalínea vii), terceiro travessão, do anexo I do Regulamento (UE) 2021/2289:

onde se lê: «— se o Estado-Membro autorizar, em regiões específicas do seu território, práticas de rotação 
melhorada de culturas com leguminosas e de diversificação das culturas, tal como referido 
na nota de rodapé 3 da BCAA 7 do anexo III do Regulamento (UE) 2021/2115, uma 
explicação do contributo dessas práticas para a preservação do potencial dos solos, em 
consonância com os objetivos da BCAA, com base na diversidade dos métodos agrícolas e 
das condições agroclimáticas nas regiões em causa, e uma justificação da escolha feita,»,

deve ler-se: «— se o Estado-Membro autorizar, em regiões específicas do seu território, práticas de rotação 
melhorada de culturas com leguminosas e de diversificação das culturas, tal como referido 
na nota de rodapé 2 da BCAA 7 do anexo III do Regulamento (UE) 2021/2115, uma 
explicação do contributo dessas práticas para a preservação do potencial dos solos, em 
consonância com os objetivos da BCAA, com base na diversidade dos métodos agrícolas e 
das condições agroclimáticas nas regiões em causa, e uma justificação da escolha feita,».
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