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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011
om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF,
Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forord
ning (EF) nr. 608/2004
(Den Europæiske Unions Tidende L 304 af 22. november 2011)
Side 34, artikel 30, stk. 1, litra b:
I stedet for: »mængden af fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrater, sukkerarter, protein og salt.«
læses:

»mængden af fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrat, sukkerarter, protein og salt.«

Side 48, bilag VI, del A, punkt 1:
I stedet for: »Varebetegnelsen for fødevaren skal omfatte eller ledsages af oplysninger om fødevarens fysiske tilstand eller
den særlige behandling, som fødevaren har undergået (f.eks. i pulverform, gennedfrosset, frysetørret, hurtig
frosset, optøet, koncentreret, røget) …«
læses:

»Varebetegnelsen for fødevaren skal omfatte eller ledsages af oplysninger om fødevarens fysiske tilstand eller
den særlige behandling, som fødevaren har undergået (f.eks. i pulverform, gennedfrosset, frysetørret,
dybfrosset, optøet, koncentreret, røget) …«.

Side 54, bilag VII, del C, tiende kategori:
I stedet for: »Konsistensmiddel

Kompleksdannere«

læses:

Stabilisator«.

»Konsistensmiddel

Side 57, bilag X, punkt 1, litra a), første og andet led:
I stedet for: »— »Mindst holdbar til …«, når datoen angiver dagen
— »Mindst holdbar til og med …« i andre tilfælde.«
læses:

»— »Bedst før …«, når datoen angiver dagen
— »Bedst før udgangen af …« i andre tilfælde.«

Side 61, bilag XIII, del A, punkt 1:
I stedet for: »Vitaminer og mineraler, som kan deklareres, og deres ernæringsmæssige referenceværdier«
læses:

»Vitaminer og mineraler, som kan deklareres, og deres næringsstofreferenceværdier (NRV)«.

Side 61, bilag XIII, del A, punkt 2, første led:
I stedet for: »15 % af de ernæringsmæssige referenceværdier angivet i punkt 1, pr. 100 g eller 100 ml for andre varer
end drikkevarer«
læses:

»15 % af de næringsstofreferenceværdier angivet i punkt 1, pr. 100 g eller 100 ml for andre varer end drik
kevarer«.

Side 61, bilag XIII, del A, punkt 2, andet led (som berigtiget i EFT L 247 af 13.9.2012, s. 17):
I stedet for: »7,5 % af de ernæringsmæssige referenceværdier angivet i punkt 1, pr. 100 ml for drikkevarer eller«
læses:

»7,5 % af de næringsstofreferenceværdier angivet i punkt 1, pr. 100 ml for drikkevarer eller«.
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Side 61, bilag XIII, del A, punkt 2, tredje led:
I stedet for: »15 % af de ernæringsmæssige referenceværdier angivet i punkt 1 pr. portion, hvis pakken kun indeholder
én enkelt portion.«
læses:

»15 % af de næringsstofreferenceværdier angivet i punkt 1 pr. portion, hvis pakken kun indeholder én enkelt
portion.«

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2014/252/EU af 14. april 2014 om indgåelse af aftalen mellem Den
Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden
tilladelse
(Den Europæiske Unions Tidende L 134 af 7. maj 2014)
Side 1, betragtning 3:
I stedet for: »(3)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så
vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om
Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbe
hold af artikel 4 i samme protokol, deltager Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af denne afgø
relse som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.«

læses:

I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt
angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den
Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede
Kongerige ved skrivelse af 21. september 2012 meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og
anvendelsen af denne afgørelse.«

»(3)

