
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 206 z dnia 22 lipca 1992 r.) 

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 2, s. 102) 

Strona 107, art. 8 ust. 4 i 5: 

zamiast: „4. Zgodnie z oceną, określoną w ust. 2 i 3, biorąc pod uwagę dostępne źródła finansowania na mocy właś
ciwych instrumentów Wspólnoty i zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, Komisja przyjmuje trak
towany priorytetowo ramowy program środków dotyczący współfinansowania, które należy podjąć 
z chwilą, gdy teren zostanie wyznaczony na mocy art. 4 ust. 4. 

5. Środki, które nie zostały włączone do ramowego programu ze względu na brak wystarczają
cych zasobów oraz te włączone do wspomnianego powyżej ramowego programu, które jednak 
nie otrzymały koniecznego współfinansowania lub były tylko częściowo dofinansowane, zos
tają ponownie rozpatrzone, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, w kontekście przepro
wadzanego co dwa lata przeglądu ramowego programu środków i mogą, w okresie oczekiwa
nia na taki przegląd, zostać odroczone przez Państwa Członkowskie. Ten przegląd uwzględnia, 
w stosownych przypadkach, nową sytuację danego terenu.”, 

powinno być: „4. Zgodnie z oceną, określoną w ust. 2 i 3, biorąc pod uwagę dostępne źródła finansowania na mocy właś
ciwych instrumentów Wspólnoty i zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, Komisja przyjmuje prio
rytetowe ramy działań dotyczące współfinansowania, które należy podjąć z chwilą, gdy teren zostanie 
wyznaczony na mocy art. 4 ust. 4. 

5. Środki, które nie zostały włączone do ram działań ze względu na brak wystarczających zaso
bów oraz te włączone do wspomnianych powyżej ram działań, które jednak nie otrzymały 
koniecznego współfinansowania lub były tylko częściowo dofinansowane, zostają ponownie 
rozpatrzone, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, w kontekście przeprowadzanego co 
dwa lata przeglądu ram działań i mogą, w okresie oczekiwania na taki przegląd, zostać odro
czone przez Państwa Członkowskie. Ten przegląd uwzględnia, w stosownych przypadkach, 
nową sytuację danego terenu.”.     
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