
Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af 

husholdningsopvaskemaskiner 

(Den Europæiske Unions Tidende L 314 af 30. november 2010) 

Side 1, betragtning 7: 

I stedet for: »oplysningsskemaet« 

læses: »databladet«. 

Side 2, artikel 3, litra b): 

i stedet for: »oplysningsskema« 

læses: »datablad«. 

Side 3, artikel 9, stk. 3: 

I stedet for: »3. Hvis der er vedtaget en gennemførelsesforanstaltning for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, 
for så vidt angår husholdningsopvaskemaskiner, anses husholdningsopvaskemaskiner, som overholder 
bestemmelserne vedrørende opvaskevnekrav i denne gennemførelsesforansstaltning, og som overholder 
bestemmelserne i denne forordning, og som bringes i omsætning eller udbydes til salg, leje eller køb på 
afbetaling inden den 20. december 2011, for at opfylde kravene i direktiv 97/17/EF.« 

læses: »Hvis der er vedtaget en gennemførelsesforanstaltning for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, 
for så vidt angår husholdningsopvaskemaskiner, anses husholdningsopvaskemaskiner, som overholder 
bestemmelserne vedrørende opvaskeevnekrav i denne gennemførelsesforanstaltning, og som overholder 
bestemmelserne i nærværende forordning, og som bringes i omsætning eller udbydes til salg, leje eller 
køb på afbetaling inden den 20. december 2011, for at opfylde kravene i direktiv 97/17/EF.« 

Side 10, bilag II, overskriften: 

I stedet for: »Oplysningsskema« 

læses: »Datablad«. 

Side 10, bilag II, afsnit 1: 

I stedet for: »oplysningsskemaet« 

læses: »databladet«. 

Side 10, bilag II, afsnit 1, litra k): 

I stedet for: »oplysningsskemaet« 

læses: »databladet«. 

Side 10, bilag II, afsnit 2: 

I stedet for: »oplysningsskema« 

læses: »datablad«. 

Side 10, bilag II, afsnit 3: 

I stedet for: »oplysningsskemaet« 

læses: »databladet«.
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Side 12, bilag IV, afsnit 2: 

I stedet for: »Angives yderligere oplysninger fra oplysningsskemaet, udformes de som vist i bilag II og tilføjes oven
stående liste i den rækkefølge, som er fastsat for oplysningsskemaet.« 

læses: »Angives yderligere oplysninger fra databladet, udformes de som vist i bilag II og tilføjes ovenstående liste i 
den rækkefølge, som er fastsat for databladet.« 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 61/2011 af 24. januar 2011 om ændring af forordning (EØF) 
nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte 

metoder 

(Den Europæiske Unions Tidende L 23 af 27. januar 2011) 

1. Side 3, bilag I, kategori 2 »Jomfruolie«, i kolonnen med overskriften »Organoleptisk vurdering Median for mangler 
(Md) (*)«: 

I stedet for: »Md ≤ 2,5« 

læses: »Md ≤ 3,5«. 

2. Side 3, bilag I, kategori 3 »Bomolie«, i kolonnen med overskriften »Organoleptisk vurdering Median for mangler 
(Md) (*)«: 

I stedet for: »Md > 2,5 ( 2 )« 

læses: »Md > 3,5 ( 2 )«. 

3. Side 3, fodnote 2 til tabellen: 

I stedet for: »2,5« 

læses: »3,5«.
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