
RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen
inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot

intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999

(Publicatieblad van de Europese Unie L 210 van 31 juli 2006)

Op de hieronder aangeduide plaatsen wordt telkens „managementautoriteiten” vervangen door „beheersautoriteiten”:

Blz. 28, overwegingen 44 — 46

Blz. 29, overweging 63

Blz. 33, inhoudsopgave, artikel 60

Blz. 36, artikel 2, lid 3

Blz. 47, artikel 40

Blz. 48, artikel 41, lid 2, artikel 42, lid 1, artikel 43, onder d), artikel 44

Blz. 51, artikel 49, lid 3, artikel 55, lid 2, onder b)

Blz. 53, artikel 56, lid 3, artikel 57, leden 1 en 2

Blz. 54, artikel 59, lid 1, onder a) en c)

Blz. 54, artikel 60

Blz. 55, artikel 61, onder c)

Blz. 56, artikel 63, leden 1 en 2, artikel 64, lid 1, artikel 65, onder b) en f), artikel 66, leden 1 en 2, artikel 67, lid 1

Blz. 57, artikel 67, lid 2, onder b), punt i), d) en h)

Blz. 57, artikel 67, lid 4, artikel 68, leden 1 en 2

Blz. 58, artikel 69, leden 1 en 2, artikel 71, lid 1, onder a)

Blz. 60, artikel 74, lid 2, onder a)

Blz. 63, artikel 86, lid 1, onder c)

Blz. 64, artikel 90, leden 1 en 2.

Bladzijde 64, artikel 90, lid 1, onder a), in fine:

in plaats van: „… als omschreven in artikel 89, lid 3.”,

te lezen: „… als omschreven in artikel 89, lid 5.”.

Bladzijde 65, artikel 93, lid 2, derde regel:

in plaats van: „…, zoals weergegeven in bijlage II, …”,

te lezen: „…, zoals weergegeven in bijlage III, …”.

Bladzijde 65, artikel 95, tweede alinea, tweede en derde regel:

in plaats van: „… de in artikel 93, lid 2, bedoelde termijn …”,

te lezen: „… de in artikel 93, lid 3, bedoelde termijn …”.

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006
betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking van Verordening (EG)

nr. 1783/1999

(Publicatieblad van de Europese Unie L 210 van 31 juli 2006)

Bladzijde 7, artikel 12, lid 4:

in plaats van: „… presentatie en resultaatindicatoren, …”,

te lezen: „… indicatoren voor de output en de resultaten, …”.

Bladzijde 8, artikel 14, lid 1, derde regel, bladzijde 9, artikel 17, lid 2, vierde regel en artikel 17, lid 3, laatste regel:

in plaats van: „… certificerende autoriteit …”,

te lezen: „… certificeringsautoriteit …”.
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