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ZA CZNIK

SPROSTOWANIE 

do rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 wrze nia 2009 r. zmieniaj cego

rozporz dzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiaj ce drugi program „Marco Polo” dla udzielania 

wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy dzia ania systemu transportu towarowego na 

rodowisko („Marco Polo II”) 

(PE-CONS 3660/1/09 REV 1, 16.9.2009. Wersja poprawiona w Dz.U. L 266 z 9.10.2009, str. 1) 

Strona 14, za cznika, tabela, pkt 4, kolumna C.

zamiast: 

„
Typ
dzia ania

A. Katalityczne 
Art. 5 ust. 1 lit. a) 

B. Autostrady morskie 
Art. 5 ust. 1 lit. b) 

C. Przesuni cie modalne 
Art. 5 ust. 1 lit. c) 

D. Unikanie ruchu 
Art. 5 ust. 1 lit. d) 

E. Wspólne uczenie si
Art. 5 ust. 1 lit. e) 

4. (…) (…) (…) Minimalny orientacyjny 
pu ap dotacji 
przypadaj cy na 
dzia anie zwi zane
z przesuni ciem 
modalnym wynosi 60 
mln tonokilometrów lub 
obj to ciowego
odpowiednika 
przeniesienia modalnego 
rocznie, i ma by
wdro ony przez ca y czas 
trwania umowy 
o udzieleniu dotacji. 
Minimalny orientacyjny 
pu ap dotacji 
przypadaj cy na 
dzia anie zwi zane
z przesuni ciem 
modalnym wynosi 13 
mln tonokilometrów lub 
obj to ciowego
odpowiednika 
przeniesienia modalnego 
rocznie i ma by
wdro ony przez ca y czas 
trwania umowy 
o udzieleniu dotacji.

(…) (…) 

”
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powinno by :

„
Typ
dzia ania

A. Katalityczne 
Art. 5 ust. 1 lit. a) 

B. Autostrady morskie 
Art. 5 ust. 1 lit. b) 

C. Przesuni cie modalne 
Art. 5 ust. 1 lit. c) 

D. Unikanie ruchu 
Art. 5 ust. 1 lit. d) 

E. Wspólne uczenie si
Art. 5 ust. 1 lit. e) 

4. (…) (…) (…) Minimalny orientacyjny 
pu ap dotacji 
przypadaj cy na 
dzia anie zwi zane
z przesuni ciem 
modalnym wynosi 60 
mln tonokilometrów lub 
obj to ciowego
odpowiednika 
przeniesienia modalnego 
rocznie, i ma by
wdro ony przez ca y czas 
trwania umowy 
o udzieleniu dotacji. 
Dzia ania zwi zane
z przesuni ciem 
modalnym maj ce na 
celu wdro enie 
przesuni cia na transport 
wodny ródl dowy 
obj te b d  szczególnym 
pu apem 13 mln 
tonokilometrów lub ich 
obj to ciowego
odpowiednika rocznie, 
który ma by  wdro ony 
przez ca y czas trwania 
umowy o udzieleniu 
dotacji.

(…) (…) 

”




