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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, 

kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007

(OL L 347, 2013 12 20, p. 671)

(Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, 
siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą

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

Vadovaujantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 231 straipsniu toliau nurodytas 
reglamentas ištaisomas taip:

230 straipsnis, 1 dalis, c punktas

Yra:

„c) 113a straipsnio 4 dalis, 114 straipsnis, 115 straipsnis, 116 straipsnis, 117 straipsnio 1–4 

dalys ir 121 straipsnio e punkto iv papunktis, taip pat XIV priedo B dalies I skirsnio 2 ir 3 

punktai ir III skirsnio 1 punktas bei C dalis ir XV priedo II dalies 1, 3, 5 bei 6 punktai ir IV 

dalies 2 punktas, tų straipsnių taikymo tikslu – iki atitinkamų prekybos taisyklių, kurios turi 

būti nustatytos vadovaujantis šio reglamento 75 straipsnio 2 dalyje, 75 straipsnio 4 dalyje, 

…“;

turi būti:

„c) 113a straipsnio 4 dalis, 114 straipsnis, 115 straipsnis, 116 straipsnis, 117 straipsnio 1–4 

dalys ir 121 straipsnio e punkto iv papunktis, taip pat A dalies IV punktas, XIV priedo B 

dalies I skirsnio 2 ir 3 punktai ir III skirsnio 1 punktas bei C dalis ir XV priedo II dalies 1, 3, 5 

bei 6 punktai ir IV dalies 2 punktas, tų straipsnių taikymo – iki atitinkamų prekybos taisyklių, 
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kurios turi būti nustatytos vadovaujantis šio reglamento 75 straipsnio 2 dalyje, 76 straipsnio 4 

dalyje, …“;

230 straipsnis, 1 dalis, h punktas

Yra:

„h) XV priedo III dalies 3 punkto b papunktis – iki 2015 m. gruodžio 31 d.;“;

turi būti:

„h) XV priedo III dalies 3 punktas – iki 2015 m. gruodžio 31 d.;“.

VII priedas, II priedėlis, po lentele papildoma šiuo sakiniu:

„Šiame priedėlyje išvardytų produktų pieno riebalų komponentas gali būti modifikuotas tiktai 

fiziniais procesais.“.


