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RECTIFICARE 

la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 

privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 

(JO L 150, 14.6.2018, p. 1) 

(poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 aprilie 2018 în vederea 

adoptării regulamentului menționat mai sus 

P8_TA(2018)0180) 

(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) 

 

În conformitate cu articolul 231 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 

regulamentul menționat în titlu se rectifică după cum urmează: 

La pagina 54, articolul 54 alineatul (2) prima teză: 

în loc de: 

„(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (6), articolul 9 

alineatul (11), articolul 10 alineatul (5), articolul 12 alineatul (2), articolul 13 alineatul (3), 

articolul 14 alineatul (2), articolul 15 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2), articolul 17 

alineatul (2), articolul 18 alineatul (2), articolul 19 alineatul (2), articolul 21 alineatul (1), 

articolul 22 alineatul (1), articolul 23 alineatul (2), articolul 24 alineatul (6), articolul 30 

alineatul (7), articolul 32 alineatul (4), articolul 33 alineatul (6), articolul 34 alineatul (8), 

articolul 35 alineatul (9), articolul 36 alineatul (3), articolul 38 alineatul (8), articolul 40 

alineatul (11), articolul 44 alineatul (2), articolul 46 alineatul (7), articolul 48 alineatul (4), 

articolul 53 alineatele (2), (3) și (4), articolul 57 alineatul (3) și articolul 58 alineatul (2) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 ianuarie 2021.” 
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se citește: 

„(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (6), articolul 9 

alineatul (11), articolul 10 alineatul (5), articolul 12 alineatul (2), articolul 13 alineatul (3), 

articolul 14 alineatul (2), articolul 15 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2), articolul 17 

alineatul (2), articolul 18 alineatul (2), articolul 19 alineatul (2), articolul 21 alineatul (1), 

articolul 22 alineatul (1), articolul 23 alineatul (2), articolul 24 alineatul (6), articolul 30 

alineatul (7), articolul 32 alineatul (4), articolul 33 alineatul (6), articolul 34 alineatul (8), 

articolul 35 alineatul (9), articolul 36 alineatul (3), articolul 38 alineatul (8), articolul 40 

alineatul (11), articolul 44 alineatul (2), articolul 46 alineatul (7), articolul 48 alineatul (4), 

articolul 53 alineatele (2), (3) și (4), articolul 57 alineatul (3) și articolul 58 alineatul (2) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 17 iunie 2018.” 

 

 


