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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 614/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου
2007, σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149 της 9ης Ιουνίου 2007)
Στη σελίδα 2, αιτιολογική σκέψη 10:
αντί:

«… θα πρέπει να μπορούν να συμβάλλουν …»

διάβαζε: «… θα πρέπει να μπορούν ενδεχομένως να συμβάλλουν …».
Στη σελίδα 4, άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ):
αντί:

«…, γενική και μακροπρόθεσμη …»

διάβαζε: «…, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη…».
Στη σελίδα 4, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο, εισαγωγική φράση:
αντί:

«… ετήσιες εθνικές επιχορηγήσεις …»

διάβαζε: «… ετήσιες εθνικές κατανομές …».
Στη σελίδα 5, άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο:
αντί:

«Τα κράτη μέλη μπορούν, για το τμήμα του προϋπολογισμού που χρησιμοποιείται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο
έργων να υποβάλλουν τις εθνικές ετήσιες προτεραιότητες που επιλέγονται από το Παράρτημα ΙΙ στην Επιτροπή, η
οποία, ανάλογα με την περίπτωση:
α) προσδιορίζει τους τομείς και τους τύπους έργων προτεραιότητας λαμβανομένων υπόψη των προσδιορισμένων
μακροπρόθεσμων αναγκών,
και
β) σκιαγραφεί τους ειδικούς εθνικούς στόχους.»

διάβαζε: «Τα κράτη μέλη μπορούν, για το τμήμα του προϋπολογισμού που χρησιμοποιείται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο
έργων να υποβάλλουν στην Επιτροπή τις εθνικές ετήσιες προτεραιότητες που επιλέγονται από το παράρτημα ΙΙ, οι
οποίες, ανάλογα με την περίπτωση:
α) προσδιορίζουν τους τομείς και τους τύπους έργων προτεραιότητας λαμβανομένων υπόψη των προσδιορισμένων
μακροπρόθεσμων αναγκών,
και
β) σκιαγραφούν τους ειδικούς εθνικούς στόχους.».
Στη σελίδα 6, άρθρο 6 παράγραφος 4:
αντί:

«… για τον προϋπολογισμό 2007.»

διάβαζε: «… για τον προϋπολογισμό του 2007.».
Στη σελίδα 6, άρθρο 6 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο:
αντί:

«Η Επιτροπή επιλέγει σχέδια …»

διάβαζε: «Η Επιτροπή επιλέγει έργα …».
Στη σελίδα 7, άρθρο 9:
αντί:

«… που λαμβάνουν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό …»

διάβαζε: «… που έχουν λάβει από τον κοινοτικό προϋπολογισμό …».
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