
BERIGTIGELSER 

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 om 
supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energi

mærkning af ovne og emhætter til husholdningsbrug 

(Den Europæiske Unions Tidende L 29 af 31. januar 2014) 

Formlen på side 9, bilag II, punkt 2.1, nr. i), læses således: 
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ðWBEP � tH � f Þ þ ðWL � tLÞ

60 � 1 000
þ
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2 � 60 � 1 000

þ
Ps � ð1 440 − tH � f Þ

2 � 60 � 1 000

� �

� 365«    

Berigtigelse til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om 
emballage og emballageaffald 

(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 365 af 31. december 1994) 

Side 13, artikel 3, nr. 6): 

I stedet for:  »6)  »genanvendelse«: enhver af de bortskaffelsesformer, der er anført i bilag II B til direktiv 75/442/EØF« 

læses:  »6)  »nyttiggørelse«: enhver af de nyttiggørelsesoperationer, der er anført i bilag II B til direktiv 
75/442/EØF«. 

Side 13, artikel 3, nr. 7): 

I stedet for:  »7)  »genvinding«: oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialerne til deres oprindelige formål 
eller til andre formål, herunder også organisk genvinding, men ikke energiudnyttelse« 

læses:  »7)  »genanvendelse«: oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialerne til deres oprindelige formål 
eller til andre formål, herunder også organisk genanvendelse, men ikke energiudnyttelse«. 

Side 13, artikel 3, nr. 9): 

I stedet for:  »9)  »organisk genvinding«: aerob behandling (kompostering) eller anaerob behandling (biogasudvinding) via 
mikroorganismer og under kontrollerede former af emballageaffaldets bionedbrydelige dele, hvorved der 
produceres stabiliserede organiske jordforbedringsmidler eller metan. Nedgravning af affaldet betragtes 
ikke som organisk genvinding« 

læses:  »9)  »organisk genanvendelse«: aerob behandling (kompostering) eller anaerob behandling (biogasudvinding) 
via mikroorganismer og under kontrollerede former af emballageaffaldets bionedbrydelige dele, hvorved 
der produceres stabiliserede organiske jordforbedringsmidler eller metan. Nedgravning af affaldet 
betragtes ikke som organisk genanvendelse«.  

5.3.2015 L 61/26 Den Europæiske Unions Tidende DA    
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