
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków 
owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 10 z dnia 12 stycznia 2002 r.) 

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 34, s. 471) 

Strona 471, motyw 7, zdania 2 i 3: 

zamiast: „Należy wyraźnie wskazać, w jakich przypadkach produkt jest mieszanką soku owocowego i soku owoco
wego otrzymanego z koncentratu (…). Lista składników na etykiecie zawiera nazwy zarówno soków 
owocowych jak i soków owocowych otrzymanych z koncentratów.”, 

powinno być: „Należy wyraźnie wskazać, w jakich przypadkach produkt jest mieszanką soku owocowego i soku owoco
wego otrzymanego z zagęszczonego soku (…). Lista składników na etykiecie zawiera nazwy zarówno 
soków owocowych jak i soków owocowych otrzymanych z zagęszczonych soków.”. 

Strona 472, art. 3 pkt 6, zdanie pierwsze: 

zamiast: „(…) otrzymanego z koncentratu oraz w stosunku do nektaru owocowego otrzymanego całkowicie lub 
częściowo z jednego lub większej liczby zagęszczonych produktów, na etykietach zamieszcza się okreś
lenia: „wyprodukowano z koncentratu(-ów)” lub „częściowo wyprodukowano z koncentratów”.” 

powinno być: „(…) otrzymanego z zagęszczonego soku oraz w stosunku do nektaru owocowego otrzymanego całko
wicie lub częściowo z jednego lub większej liczby zagęszczonych produktów, na etykietach zamieszcza 
się określenia: „wyprodukowano z zagęszonego soku (-ów)” lub „częściowo wyprodukowano z 
zagęszczonego soku (-ów)”.” 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/17/WE z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia 
podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych 

w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8 z dnia 13 stycznia 2010 r.) 

Strona 20, załącznik I, pkt 6.2: 

zamiast: „Narodowość”, 

powinno być: „Obywatelstwo”.
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