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Uradni list Evropske unije

POPRAVKI
Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999
(Uradni list Evropske unije L 210 z dne 31. julija 2006)
Stran 64, člen 90(1), točka (a):
besedilo: „(a) v obdobju treh let po zaključitvi operativnega programa, kakor je določeno v členu 89(3);“
se glasi: „(a) v obdobju treh let po zaključitvi operativnega programa, kakor je določeno v členu 89(5);“.
Stran 65, člen 93(2):
besedilo: „Za države članice, katerih BDP v obdobju od leta 2001 do leta 2003 ni dosegal 85 % povprečja EU-25 v istem
obdobju, kakor je navedeno v Prilogi II, je rok iz prvega odstavka 31. december […]“
se glasi: „Za države članice, katerih BDP v obdobju od leta 2001 do leta 2003 ni dosegal 85 % povprečja EU-25 v istem
obdobju, kakor je navedeno v Prilogi III, je rok iz prvega odstavka 31. december […]“.
Stran 65, člen 95, drugi odstavek:
besedilo: „Za del obveznosti, ki so 31. decembra 2015 še odprte, se rok iz člena 93(2) prekine pod istimi pogoji, kot
veljajo za znesek za zadevne operacije.“
se glasi: „Za del obveznosti, ki so 31. decembra 2015 še odprte, se rok iz člena 93(3) prekine pod istimi pogoji, kot
veljajo za znesek za zadevne operacije.“.

Popravek Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za
regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999
(Uradni list Evropske unije L 210 z dne 31. julija 2006)
Stran 3, člen 4(1):
besedilo: „… javno-zasebna partnerstva in grozdja, …“
se glasi: „… javno-zasebna partnerstva in grozdi, …“
Stran 4, člen 5(1)(b):
besedilo: „… s podpiranjem poslovnih omrežij in grozdi, …“
se glasi: „… s podpiranjem poslovnih omrežij in grozdov, …“
Stran 6, člen 7(1)(d):
besedilo: „(d) povratni davek na dodano vrednost.“
se glasi: „(d) davek na dodano vrednost, ki se upravičencu lahko povrne.“
Na straneh 6 in 7 se v členih 7(2)(a), 8, 12(4) in 12(6)(b) besede „prednostna os“ v vseh sklonih in številih nadomesti z
besedami „razvojna prioriteta“ v ustreznem sklonu in številu.
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