
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do

spożycia przez ludzi

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 40 z dnia 11 lutego 1989 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 9, s. 318)

1. Strona 320, art. 8 ust. 1 lit. b):

zamiast: „b) dodatkowo do daty ważności musi być dodany czas, w jakim głęboko mrożone środki spożywcze
mogą być przechowywane przez nabywcę, oraz musi być wyszczególniona temperatura przecho-
wywania i/lub rodzaj urządzeń przechowujących;”,

powinno być: „b) dodatkowo do daty minimalnej trwałości musi być dodany czas, w jakim głęboko mrożone środki
spożywcze mogą być przechowywane przez nabywcę, oraz musi być wyszczególniona temperatura
przechowywania lub rodzaj urządzeń przechowujących;”.

2. Strona 320, art. 9 ust. 1 lit. d):

zamiast: „d) nazwę lub adres służbowy i adres producenta lub pakującego, lub sprzedawcy zarejestrowanego na
terenie Wspólnoty.”,

powinno być: „d) nazwę lub firmę i adres producenta lub pakującego, lub sprzedawcy zarejestrowanego na terenie
Wspólnoty.”

Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/396/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub
oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 186 z dnia 30 czerwca 1989 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, s. 3)

1. Strona 3, motyw jedenasty:

zamiast: „data ważności lub termin przydatności do spożycia, zgodnie z dyrektywą 79/112/EWG, może służyć
jako określenie partii towaru, pod warunkiem dokładnego ich wskazania,”,

powinno być: „data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, zgodnie z dyrektywą 79/112/EWG,
mogą służyć jako określenie partii towaru, pod warunkiem dokładnego ich wskazania,”.

2. Strona 4, art. 3 akapit pierwszy:

zamiast: „(…) wytwórcę lub pakowacza danego środka spożywczego lub pierwszego (…)”,

powinno być: „(…) wytwórcę lub pakującego dany środek spożywczy lub pierwszego (…)”.
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