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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1952/97 van de Raad van 7 oktober 1997 houdende wijziging van
Verordening (EG) nr. 1015/94 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van
televisiecamerasystemen van oorsprong uit Japan
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 276 van 9 oktober 1997)
Op bladzijde 24 in overweging 39
in plaats van: „b) JVC
— (…)
— zoeker VF-P116”
te lezen:
„b) JVC
— (…)
— zoeker VF-P116E”.
Op bladzijde 28, in de bijlage, bij het bedrijf „JVC” in de kolom „Zoeker”
in plaats van: „VF-P116”
te lezen:
„VF-P116E”.

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2042/2000 van de Raad van 26 september 2000 tot instelling van een
definitief antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 244 van 29 september 2000)
In de bijlage (Lijst van professionele camerasystemen die geen omroepcamerasystemen zijn en die van het toepassingsgebied van de maatregelen zijn uitgesloten)
1. op bladzijde 50 bij het bedrijf „Hitachi” aan de kolom „Zoeker” toevoegen:
„GM-9 (1)” en „GM-51 (1)”;
2. op bladzijde 52 bij het bedrijf „JVC” in de kolom „Zoeker”
in plaats van:

„VF-P116”

te lezen:

„VF-P116E”.

Rectificatie van Beschikking 2005/338/EG van de Commissie van 14 april 2005 tot vaststelling van milieucriteria
voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan kampeerterreinen
(Publicatieblad van de Europese Unie L 108 van 29 april 2005)
Op bladzijde 68, artikel 3, lid 2,
in plaats van: „2.
In afwijking van de eerste zin van artikel 2, lid 5, van Beschikking 2000/728/EG bedraagt de
minimale jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de milieukeur 100 EUR.”
te lezen:

„2.
In afwijking van de eerste zin van artikel 2, lid 5, van Beschikking 2000/728/EG bedraagt voor een
micro-onderneming de minimale jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de milieukeur 100 EUR.”.
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