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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, 

(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671)

(θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 
20 Νοεμβρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού

P7_TA(2013)0492)
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 231 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
διορθώνεται ως εξής ο ως άνω κανονισμός:

Στο άρθρο 230 παράγραφος 1 στοιχείο γ), αντί:

«γ) το άρθρο 113α παράγραφος 4, τα άρθρα 114, 115 και 116, το άρθρο 117 παράγραφοι 1 

έως 4, το άρθρο 121 στοιχείο ε) σημείο iv), το παράρτημα XIV μέρος B και μέρος Γ τμήμα I 

παράγραφοι 2 και 3 και τμήμα III παράγραφος 1, καθώς και το παράρτημα XV τμήμα II 

παράγραφοι 1, 3, 5 και 6 και τμήμα IV παράγραφος 2 για την εφαρμογή των εν λόγω άρθρων 

...»·

διάβαζε:

«γ) το άρθρο 113α παράγραφος 4, τα άρθρα 114, 115 και 116, το άρθρο 117 παράγραφοι 1 

έως 4, το άρθρο 121 στοιχείο ε) σημείο iv), και το παράρτημα XIV μέρος Α τμήμα IV, μέρος 

B και μέρος Γ τμήμα I παράγραφοι 2 και 3 και τμήμα III παράγραφος 1, καθώς και το 

παράρτημα XV τμήμα II παράγραφοι 1, 3, 5 και 6 και τμήμα IV παράγραφος 2 για την 

εφαρμογή των εν λόγω άρθρων ...».

Στο άρθρο 230 παράγραφος 1 στοιχείο η), αντί:
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EL

«η) το παράρτημα XV μέρος ΙΙΙ σημείο 3 στοιχείο β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015·»·

διάβαζε:

«η) το παράρτημα XV μέρος ΙΙΙ σημείο 3 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015·».

Στο παράρτημα VII προσάρτημα II, η εξής περίοδος προστίθεται κάτω από τον πίνακα:

«Η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος των προϊόντων του παρόντος προσαρτήματος 

μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με φυσικές διαδικασίες.».


