
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/655 z dnia 23 kwietnia 2015 r. na 
podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w 
sprawie postaci użytkowej na bazie polidimetylosiloksanu wprowadzanej do obrotu w celu 

zwalczania komarów 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107 z dnia 25 kwietnia 2015 r.) 

Okładka; s. 75, tytuł i data decyzji: 

zamiast:  „23 kwietnia 2015 r.”, 

powinno być:  „24 kwietnia 2015 r.”.   

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 371 z dnia 27 grudnia 2006 r., sprostowanie w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej L 45 z dnia 15 lutego 2007 r.) 

Strona 20 w Dz.U. L 371 z 27.12.2006, art. 17 ust. 4 akapit drugi, w brzmieniu sprostowanym na stronie 16 w 
Dz.U. L 45 z 15.2.2007: 

zamiast:  „Dla programów operacyjnych, dla których projektowany poziom błędów znajduje się powyżej poziomu 
istotności, instytucja audytowa dokonuje analizy jego znaczenia i podejmuje niezbędne działania, w tym 
formułuje odpowiednie zalecenia, które zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu audytowym.”, 

powinno być:  „Dla programów operacyjnych, dla których ekstrapolowany poziom błędu znajduje się powyżej poziomu 
istotności, instytucja audytowa dokonuje analizy jego znaczenia i podejmuje niezbędne działania, w tym 
formułuje odpowiednie zalecenia, które zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu audytowym.”.  
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