
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalającego refundacje
wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64 z dnia 2 marca 2007 r.)

Strona 16, załącznik, tabela, szósty rząd „0405 10 50 9500”, czwarta kolumna „Wysokość refundacji”:

zamiast: „86,64”,

powinno być: „86,84”.

Sprostowanie do decyzji nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r.
ustanawiającej wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 15 listopada 2006 r.)

Strona 7, art. 17 ust. 1:

zamiast: „1. Koperta finansowa dla wdrażania działań wspólnotowych, o których mowa w niniejszej decyzji,
w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 657 590 000 EUR (*).
___________
(*) Kwota ta opiera się na wyliczeniach z 2004 r. i jest przedmiotem dostosowania technicznego w celu uwzględnienia

inflacji.”,

powinno być: „1. Koperta finansowa dla wdrażania działań wspólnotowych, o których mowa w niniejszej decyzji,
w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 743 250 000 EUR.”.

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1692/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października
2006 r. ustanawiającego drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu
poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) i uchylającego

rozporządzenie (WE) nr 1382/2003

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328 z dnia 24 listopada 2006 r.)

Strona 5, art. 11 akapit pierwszy:

zamiast: „Koperta finansowa dla realizacji programu Marco Polo II na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia
2013 r. wynosi 400 mln EUR (1).
___________
(1) Kwota ta opiera się na danych z 2004 r. i podlega korektom technicznym w celu uwzględnienia inflacji.”,

powinno być: „Koperta finansowa dla realizacji programu Marco Polo II na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia
2013 r. wynosi 450 mln EUR.”.
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