EL

L 307/22

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση
ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, για την τροποποίηση των οδηγιών 2001/112/ΕΚ
και 2001/113/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 827/68, (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96, (ΕΚ)
αριθ. 2826/2000, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2202/96
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 273 της 17ης Οκτωβρίου 2007)
Στη σελίδα 22, άρθρο 52 [τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003] σημείο 13 (νέο άρθρο 68β, πίνακας στην
παράγραφο 4, γραμμή που αφορά την Πορτογαλία):
αντί:
«… Πορτογαλία

2,400»

διάβαζε:
«… Πορτογαλία

2,900».

Στη σελίδα 25, άρθρο 53 [τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006]:
αντί:

«Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 τροποποιείται ως εξής:
1. Στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 32, μετά τις λέξεις «Παράρτημα VII», προστίθενται οι λέξεις «ή στο
παράρτημα VIII».
2. Μετά το παράρτημα VII προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά (…)» »

διάβαζε: «Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 τροποποιείται ως εξής:
1. Στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 32, μετά τις λέξεις «Παράρτημα VII», προστίθενται οι λέξεις «ή στο
παράρτημα VΙΙα».
2. Μετά το παράρτημα VII προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙα
Μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά (…)» ».
Στη σελίδα 25 άρθρο 55 παράγραφος 4 τελευταία φράση:
αντί:

«Όσον αφορά αυτές τις ομάδες παραγωγών των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την
1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, τα ποσοστά ενίσχυσης που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α)
εφαρμόζονται στα σχέδια αναγνώρισης από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.»

διάβαζε: «Όσον αφορά αυτές τις ομάδες παραγωγών των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την
1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, τα ποσοστά ενίσχυσης που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 στοιχείο α)
εφαρμόζονται στα σχέδια αναγνώρισης από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.».
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