
RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2014 - 2019

Document de ședință

26.6.2015 cor03

RECTIFICARE
la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 

a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului 

(JO L 347, 20.12.2013 )
(JO L 347, 20.12.2013, p. 671)

(poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea 
adoptării regulamentului menționat mai sus

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

În conformitate cu articolul 231 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
regulamentul menționat în titlu se rectifică după cum urmează:

La articolul 230 alineatul (1), litera (c) cu textul:

„(c) articolul 113a alineatul (4), articolele 114, 115 și 116, articolul 117 alineatele (1) - 

(4) și articolul 121 litera (e) punctul (iv), anexa XIV partea B punctul I subpunctele 2 

și 3 și punctul III subpunctul 1 și partea C, precum și anexa XV punctul II 

subpunctele 1, 3, 5 și 6 și punctul IV subpunctul 2, în scopul aplicării articolelor 

respective, …”;

se citește:

„(c) articolul 113a alineatul (4), articolele 114, 115 și 116, articolul 117 alineatele (1) - 

(4) și articolul 121 litera (e) punctul (iv), anexa XIV partea A punctul IV, partea B 

punctul I subpunctele 2 și 3 și punctul III subpunctul 1 și partea C, precum și anexa 

XV punctul II subpunctele 1, 3, 5 și 6 și punctul IV subpunctul 2, în scopul aplicării 

articolelor respective, …”.
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La articolul 230 alineatul (1), litera (h) cu textul:

„(h) anexa XV partea III punctul 3 litera (b), până la 31 decembrie 2015;”;

se citește:

„(h) anexa XV partea III punctul 3, până la 31 decembrie 2015;”.

La apendicele II la anexa VII, după tabel se adaugă următoarea frază:

„Componenta de grăsime lactată din produsele menționate în prezentul apendice poate fi 

modificată numai prin procedee fizice.”.


