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Rettelser til Kommissionens forordning om overvågning og rapportering 
 

 

Berigtigelser  

 

Artikel Rettelse 

Artikel 25 Beregning af 

emissioner med 

massebalancemetoden 

 

Artikel 36 

Emissionsfaktorer for CO2 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 

601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af 

drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2003/87/EF 

(Den Europæiske Unions Tidende L 181 af 12. juli 2012) 

Side 41, artikel 25, stk. 1, femte linje: 

I stedet for: »3 664 t CO 2 /t C« 

læses: »3,664 t CO 2 /t C«. 

Side 45, artikel 36, stk. 3, tredje linje: 

I stedet for: »3 664 t CO 2 /t C« 

læses: »3,664 t CO 2 /t C«.DA 15.12.2012 Den Europæiske 

Unions Tidende L 347/43 

 

 

Forkerte oversættelser i  den danske version af Kommissionens forordningen om 

overvågning og rapportering 
 

Artikel Rettelse 

Artikel 34 Use of laborato-

ries, stk. 3 afsnit 3 

Den engelske tekst lyder ”Such evidence shall cover at least 

the following elements” …(a) – (l).  Hvorimod den danske 

tekst lyder ”Dokumentation skal som minimum omfatte ét af 

følgende elementer” …(a) – (l).  

 

Det er den engelske tekst som er gældende. Alle betingelser 

(a) - (l) i artikel 34, stk. 3, afsnit 3 skal være opfyldt. 

 

Artikel 69 (4) Den engelske tekst lyder: ” Where the verification report es-

tablished in accordance with Regulation (EU) No 600/2012 

states outstanding non-conformities or recommendations for 

improvements, in accordance with Articles 27, 29 and 30 of 
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Artikel Rettelse 

that Regulation,….” 

 

Den danske oversættelse lyder: ”Hvis den verifikationsrap-

port, der er udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 

600/2012, nævner uløste tilfælde af manglende overens-

stemmelse eller anbefaler forbedringer, jf. artikel 27, 29 og 

30 i den omtalte forordning,…..” 

 

Den rigtige oversættelse af  ”non-conformities” er imidlertid 

”afvigelser”,  jf. artikel 3 nr. 12, litra a) i forordning (EU) nr. 

600/2012. 

 

 

 


