
Sprostowanie do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków

spożywczych

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 109 z dnia 6 maja 2000 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 5, s. 75)

1. Strona 76, art. 1 ust. 3 lit. a):

zamiast: „(…) opakowaniu, dokumencie, uwadze, etykiecie, obwódce lub pierścieniu towarzyszącym (…)”,

powinno być: „(…) opakowaniu, dokumencie, ulotce, etykiecie, obwolucie lub zawieszce towarzyszącym (…)”.

2. Strona 76, art. 3 ust. 1 pkt 5:

zamiast: „5) daty ważności lub w przypadku środków spożywczych, które z mikrobiologicznego punktu
widzenia są szybko psujące się, daty przydatności do spożycia;”,

powinno być: „5) daty minimalnej trwałości lub w przypadku środków spożywczych, które z mikrobiologicznego
punktu widzenia są szybko psujące się, terminu przydatności do spożycia;”.

3. Strona 77, art. 5 ust. 2:

zamiast: „(…) nazwą marki lub nazwą wymyśloną.”,

powinno być: „(…) nazwą marki lub nazwą fantazyjną.”.

4. Strona 80, art. 9 ust. 1:

zamiast: „1. Data ważności środka spożywczego jest datą, do której środek spożywczy zachowuje swoje
szczególne właściwości, gdy jest właściwie przechowywany.”,

powinno być: „1. Data minimalnej trwałości środka spożywczego jest datą, do której środek spożywczy zacho-
wuje swoje szczególne właściwości, gdy jest właściwie przechowywany.”.

5. Strona 81, art. 9 ust. 5 zdanie wprowadzające:

zamiast: „Z zastrzeżeniem przepisów wspólnotowych nakładających inne rodzaje oznaczenia daty, oznaczenie
daty ważności nie jest wymagane dla:”,

powinno być: „Z zastrzeżeniem przepisów wspólnotowych nakładających inne rodzaje oznaczenia daty, oznaczenie
daty trwałości nie jest wymagane dla:”.

6. Strona 81, art. 10 ust. 1:

zamiast: „(…) datę ważności zastępuje się datą „spożyć przed”.”,

powinno być: „(…) datę minimalnej trwałości zastępuje się „terminem przydatności do spożycia”.”.

7. Strona 84, załącznik I tabela kolumna druga pozycja pierwsza:

zamiast: „Przymiotnik „uwodorniony” musi towarzyszyć oznaczeniu oleju uwodornionego”,

powinno być: „Przymiotnikowi „utwardzony” musi towarzyszyć wskazanie rodzaju utwardzonego oleju”.

8. Strona 84, załącznik I tabela kolumna druga pozycja druga:

zamiast: „Przymiotnik „uwodorniony” musi towarzyszyć oznaczeniu tłuszczu uwodornionego”,

powinno być: „Przymiotnikowi „utwardzony” musi towarzyszyć wskazanie rodzaju utwardzonego tłuszczu”.

9. Strona 84, załącznik I, tabela, kolumna pierwsza pozycja piętnasta

zamiast: „Prasowane, tłoczone lub rafinowane masło kakaowe”,

powinno być: „Prasowany, tłoczony lub rafinowany tłuszcz kakaowy”.

10. Strona 84, załącznik I tabela kolumna druga pozycja piętnasta

zamiast: „Masło kakaowe”,

powinno być: „Tłuszcz kakaowy”.
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