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Europeiska unionens officiella tidning

RÄTTELSER
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1260/1999
(Europeiska unionens officiella tidning L 210 av den 31 juli 2006)
På sidan 51, artikel 52 f iii, ska det
i stället för:

”Glest (mindre än 50 invånare per km och mycket glest (mindre än 8 invånare per km befolkade områden.”

vara:

”Glest (mindre än 50 invånare per km2 och mycket glest (mindre än 8 invånare per km2 befolkade
områden.”

På sidan 52, artikel 53.3, ska det
i stället för:

”Stödet från ERUF till samtliga övriga operativa program får inte överstiga 75 % av de offentliga stödbe
rättigande utgifter som medfinansieras av ERUF.”

vara:

”Stödet från ERUF till samtliga övriga operativa program får inte överstiga 75 % av de stödberättigande
utgifter som medfinansieras av ERUF.”

På sidan 64, artikel 90.1 a, ska det
i stället för:

”a) en period av tre år efter det att ett operativt program avslutats i enlighet med artikel 89.3,”

vara:

”a) en period av tre år efter det att ett operativt program avslutats i enlighet med artikel 89.5,”

På sidan 65, artikel 93.2, ska det
i stället för:

”För medlemsstater vars BNP under perioden 2001–2003 var under 85 % av genomsnittet för EU 25
under samma period, enligt förteckningen i bilaga II, skall den tidsfrist som avses i punkt 1 vara den
31 december …”

vara:

”För medlemsstater vars BNP under perioden 2001–2003 var under 85 % av genomsnittet för EU 25
under samma period, enligt förteckningen i bilaga III, skall den tidsfrist som avses i punkt 1 vara den
31 december …”

På sidan 65, artikel 95 andra stycket, ska det
i stället för:

”För den del av åtagandena som fortfarande är tillgänglig den 31 december 2015 skall den tidsfrist som
avses i artikel 93.2 avbrytas enligt samma villkor för det belopp som har anknytning till de berörda
insatserna.”

vara:

”För den del av åtagandena som fortfarande är tillgänglig den 31 december 2015 skall den tidsfrist som
avses i artikel 95.2 avbrytas enligt samma villkor för det belopp som har anknytning till de berörda
insatserna.”

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska
regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999
(Europeiska unionens officiella tidning L 210 av den 31 juli 2006)
På sidan 6, artikel 8 tredje stycket, ska det
i stället för: ”När det gäller sådana åtgärder inom målet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” som genomförs
genom ett specifikt operativt program eller prioriterat område inom ett operativt program och som omfattas
av förordning (EG) nr 1083/2006 får ERUF:s finansiering, med avvikelse från artikel 34.2 i förordning (EG)
nr 1081/2006, höjas till 15 % av det belopp som beviljas för programmet eller det prioriterade området i
fråga.”
vara:

”När det gäller sådana åtgärder inom målet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” som genomförs
genom ett specifikt operativt program eller prioriterat område inom ett operativt program och som omfattas
av förordning (EG) nr 1081/2006 får ERUF:s finansiering, med avvikelse från artikel 34.2 i förordning (EG)
nr 1083/2006, höjas till 15 % av det belopp som beviljas för programmet eller det prioriterade området i
fråga.”
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