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HELYESBÍTÉS
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint a 922/72/EGK, 

a 23/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelethez
(HL L 347., 2013.12.20., 671. o.)

(az Európai Parlament által 2013. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására 
tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont

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

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 231. cikke alapján az említett rendelet a 
következőképpen kerül helyesbítésre:

1. Az 1308/2013/EU rendelet 230. cikke (1) bekezdése c) pontjában

A következő szövegrész:

„c) a 113a. cikk (4) bekezdése, a 114., a 115., a 116. cikk, a 117. cikk (1)–(4) 

bekezdése és a 121. cikk e) pontjának iv. alpontja, továbbá az említett cikkek 

alkalmazása céljából a XIV. melléklet B. része I. pontjának 2. és 3. alpontja, III. 

pontjának 1. alpontja és C. része, valamint a XV. melléklet II. részének 1., 3., 5. és 

6. pontja és IV. részének 2. pontja, ...ˮ;

helyesen:

„c) a 113a. cikk (4) bekezdése, a 114., a 115., a 116. cikk, a 117. cikk (1)–(4) 

bekezdése és a 121. cikk e) pontjának iv. alpontja, továbbá az említett cikkek 

alkalmazása céljából  a XIV. melléklet A. részének  IV. pontja, B. része I. 

pontjának 2. és 3. alpontja, III. pontjának 1. alpontja és C. része, valamint a XV. 
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melléklet II. részének 1., 3., 5. és 6. pontja és IV. részének 2. pontja, ...ˮ;

2. Az 1308/2013/EU rendelet 230. cikke (1) bekezdése h) pontjában

A következő szövegrész:

„h) a XV. melléklet III. része 3. pontjának b) alpontja 2015. december 31-ig;ˮ;

helyesen:

„h) a XV. melléklet III. részének 3. pontja 2015. december 31-ig;ˮ.

3. Az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete II. függelékének szövege a táblázat alatt a 

következő mondattal egészül ki:

„Az e függelékben felsorolt termékek tejzsírtartalma csak fizikai eljárások révén  

módosítható.ˮ.


