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ANEXO JUR  ES 

ANEXO 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los 

Reglamentos (CE) no 1924/2006 y (CE) no 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por 

el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la 

Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) no 

608/2004 de la Comisión 

(DO L 304 de 22.11.2011, p. 18) 

Página 21, considerando (34) 

Donde dice: 

"La información nutricional de un alimento hace referencia a la relativa a la presencia de valor 

energético y de determinados nutrientes en los alimentos.", 

debe decir: 

"La información nutricional de un alimento hace referencia a la presencia de valor energético y de 

determinados nutrientes en los alimentos.". 

Página 22, considerando (40) 

Donde dice: 

"…, especialmente en el caso de los consumidores jóvenes y vulnerables, la Comisión, previa 

consulta a las partes interesadas y los Estados miembros, …", 

debe decir: 

"…, especialmente en el caso de los jóvenes y consumidores vulnerables, la Comisión, previa 

consulta a las partes interesadas y a los Estados miembros, …". 
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ANEXO JUR  ES 

Página 25, artículo 2, apartado 2, letra m) 

Donde dice: 

"… la altura de las letra s), la superficie del material y …", 

debe decir: 

"… la altura de las letras, la superficie del material y …". 

Página 25, artículo 2, apartado 2, letra n) 

Donde dice: 

"n) «denominación jurídica»: …", 

debe decir: 

"n) «denominación legal»: …". 

Página 29, artículo 13, apartado 3 

Donde dice: 

"3. En el caso de los envases o recipientes cuya superficie máxima sea inferior a …", 

debe decir: 

"3. En el caso de los envases o recipientes cuya superficie mayor sea inferior a …". 
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ANEXO JUR  ES 

Página 30, artículo 16, apartado 2 

Donde dice: 

"2. En el caso del envase o los recipientes cuya mayor superficie sea inferior a …", 

debe decir: 

"2. En el caso del envase o los recipientes cuya superficie mayor sea inferior a …". 

Página 30, artículo 17, apartado 1, primera frase 

Donde dice: 

"1. La denominación del alimento será su denominación jurídica.", 

debe decir: 

"1. La denominación del alimento será su denominación legal.". 

Página 32, artículo 24, apartado 1, tercera línea 

Donde dice: 

"… para la salud humana, después de un corto período de tiempo, …", 

debe decir: 

"… para la salud humana después de un corto período de tiempo, …". 

Página 35, artículo 33, apartado 1 

Donde dice: 

"1. En los casos que se indican a continuación el valor energético …", 

debe decir: 

"1. En los casos que se indican a continuación, el valor energético …". 
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ANEXO JUR  ES 

Página 43, anexo II, punto 8 

Donde dice: 

"… alfóncigos (Pistacia vera), …", 

debe decir: 

"… pistachos (Pistacia vera), …". 

Página 45, anexo III, punto 4, apartado 4.2, segunda columna 

Donde dice: 

"… contenido de cafeína expresado en mg por 100 g/ml. …", 

debe decir: 

"… contenido de cafeína expresado en mg por 100 ml. …". 

Página 45, anexo III, punto 6 

Donde dice: 

"6. Carne congelada, preparados cárnicos congelados …", 

debe decir: 

"6. Carne congelada, preparados de carne congelados …". 

Página 45, anexo III, punto 6, apartado 6.1, primera columna 

Donde dice: 

"6.1. Carne congelada, preparados cárnicos congelados …", 

debe decir: 

"6.1. Carne congelada, preparados de carne congelados …". 
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ANEXO JUR  ES 

Página 47, anexo V, punto 4 

Donde dice: 

"4. Una hierba, una especia o mezclas de ellas.", 

debe decir: 

"4. Una planta aromática, una especia o mezclas de ellas.". 

Página 48, anexo VI, parte A, punto 4 

Donde dice: 

"… el etiquetado deberá contener —junto con la lista de ingredientes— una indicación …", 

debe decir: 

"… el etiquetado deberá contener —además de la lista de ingredientes— una indicación …". 

Página 48, anexo VI, parte A, punto 5 

Donde dice: 

"5. En el caso de los productos cárnicos, preparados cárnicos y …", 

debe decir: 

"5. En el caso de los productos cárnicos, preparados de carne y …". 

Página 51, anexo VII, parte A, punto 1, segunda columna 

Donde dice: 

"… Esta excepción no es aplicable a la carne, los preparados cárnicos, los …", 

debe decir: 

"… Esta excepción no es aplicable a la carne, los preparados de carne, los …". 
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ANEXO JUR  ES 

Página 51, anexo VII, parte A, punto 5, primera columna 

Donde dice: 

"5. Mezclas de especias o hierbas, en las que no predomine perceptiblemente ninguna en 

porcentaje de peso", 

debe decir: 

"5. Mezclas de especias o plantas aromáticas, en las que no predomine perceptiblemente 

ninguna en porcentaje de peso". 

Página 52, anexo VII, parte A, punto 9, segunda columna, segundo párrafo 

Donde dice: 

"La expresión «totalmente hidrogenado» o «parcialmente hidrogenado», según el caso, deberá 

acompañar la mención de los aceites hidrogenados.", 

debe decir: 

"La expresión «totalmente hidrogenado» o «parcialmente hidrogenado», según el caso, deberá 

acompañar la mención de las grasas hidrogenadas.". 

Página 52, anexo VII, parte B, punto 6, primera columna 

Donde dice: 

"… no se refieran a una especie precisa de queso", 

debe decir: 

"… no se refieran a una variedad precisa de queso". 
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Página 53, anexo VII, parte B, punto 17 

Donde dice: 

"17. Los músculos del esqueleto (2) de las especies de mamíferos y de aves reconocidas como 

aptas para el consumo humano con los tejidos naturalmente incluidos o adheridos a ellos, en los que 

los contenidos totales de materia grasa y tejido conjuntivo no superen los valores que figuran a 

continuación y cuando la carne constituya un ingrediente de otro alimento.Límites máximos de 

materia grasa y de tejido conjuntivo para los ingredientes designados por la indicación «carne(s) 

de»", 

debe decir: 

"17. Los músculos del esqueleto (2) de las especies de mamíferos y de aves reconocidas como 

aptas para el consumo humano con los tejidos naturalmente incluidos o adheridos a ellos, en los que 

los contenidos totales de materia grasa y tejido conjuntivo no superen los valores que figuran a 

continuación y cuando la carne constituya un ingrediente de otro alimento. 

 

Límites máximos de materia grasa y de tejido conjuntivo para los ingredientes designados por la 

indicación «carne(s) de»". 

Página 54, anexo VII, parte C, primera columna 

Donde dice: 

"Incrementador de volumen", 

debe decir: 

"Agente de carga". 

Página 54, anexo VII, parte C, primera columna 

Donde dice: 

"Sales fundentes (1)", 

debe decir: 

""Sales de fundido (1)". 
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Página 54, anexo VII, parte C, segunda columna 

Donde dice: 

"Conservante", 

debe decir: 

"Conservador". 

Página 54, anexo VII, parte C, segunda columna 

Donde dice: 

"Gas propulsor", 

debe decir: 

"Gas propelente". 

Página 54, anexo VII, parte C, segunda columna 

Donde dice: 

"Estabilizador", 

debe decir: 

"Estabilizante". 

Página 54, anexo VII, parte E, punto 2, letra b) 

Donde dice: 

"b) para los ingredientes compuestos que consistan en mezclas de especias y/o hierbas que 

constituyen …", 

debe decir: 

"b) para los ingredientes compuestos que consistan en mezclas de especias y/o plantas 

aromáticas que constituyen …". 



 

 
13132/12   9 
ANEXO JUR  ES 

Página 61, anexo XIII, parte A, punto 1, segunda columna 

Donde dice: 

"Cloro (mg)", 

debe decir: 

"Cloruro (mg)". 

Página 61, anexo XIII, parte A, punto 1, segunda columna 

Donde dice: 

"Flúor (mg)", 

debe decir: 

"Fluoruro (mg)". 

Página 63, anexo XV, cuadro, primera columna 

Donde dice: 

"— ácidos grasos saturados 

— ácidos grasos monoinsaturados 

— ácidos grasos poliinsaturados", 

debe decir: 

"— saturadas 

— monoinsaturadas 

— poliinsaturadas". 
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BILAG JUR  DA 

BILAG 

BERIGTIGELSE 

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om 

fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, 

Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens 

forordning (EF) nr. 608/2004 

(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18) 

Side 25, artikel 2, stk. 2, litra l) 

I stedet for: 

"... at identificere et produkt ved dets fremtræden eller art og eventuelt ved dets varemærke." 

læses: 

"... at identificere et produkt ved dets fremtræden eller art og i givet fald ved dets varemærke.". 

Side 36, artikel 34, stk. 1, 2. pkt. 

I stedet for: 

"De skal angives samlet i et tydeligt format og eventuelt i den rækkefølge, der er anført i bilag XV." 

læses: 

"De skal angives samlet i et tydeligt format og i givet fald i den rækkefølge, der er anført i bilag 

XV.". 



 

 
13132/12   11 
BILAG JUR  DA 

Side 38, artikel 44, stk. 2 

I stedet for: 

"... herunder eventuelt deres udtryks- og præsentationsform." 

læses: 

"... herunder i givet fald deres udtryks- og præsentationsform.". 

Side 42, bilag I, punkt 1, litra b) 

I stedet for: 

"energiværdi og et eller flere af følgende næringsstoffer alene:" 

læses: 

"energiværdi og udelukkende et eller flere af følgende næringsstoffer:". 

Side 61, bilag XIII, del A, punkt 1, tabel, 1. kolonne, 10. række 

I stedet for: 

"Folinsyre" 

læses: 

"Folsyre". 

Side 61, bilag XIII, del A, punkt 2, 2. led 

I stedet for: 

"7,5 % af de ernæringsmæssige næringsreferenceværdier ..." 

læses: 

"7,5 % af de ernæringsmæssige referenceværdier ...". 
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Side 62, bilag XIV, tabel, 2. kolonne, 3. række 

I stedet for: 

"17 kcal/g - 4 kJ/g" 

læses: 

"17 kJ/g - 4 kcal/g". 
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LISA JUR  ET 

LISA 

PARANDUS 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011, 25. oktoober 2011, milles 

käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni 

direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning 

komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 

(ELT L 304, 22.11.2011, lk 18) 

Lehekülg 57, X lisa, punkt 1, alapunkt d, viimane taane 

Asendada: 

„— närimiskummid ja samalaadsed tooted;” 

järgmisega: 

„— närimiskummid ja samalaadsed tooted.” 
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BIJLAGE JUR  NL 

BIJLAGE 

RECTIFICATIE 

van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van 

Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad 

en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, 

Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de 

Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 

van de Commissie 

(PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18) 

Bladzijde 20, overweging 25 

In plaats van: 

"Om de consumenten te informeren over de aanwezigheid van synthetische nanomaterialen in 

levensmiddelen, moet worden voorzien in een definitie van synthetische nanomaterialen. Rekening 

houdend met de mogelijkheid dat levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit synthetische 

nanomaterialen nieuwe voedingsmiddelen kunnen zijn, moet het gepaste rechtskader voor die 

definitie worden bepaald in de context van de komende herziening van Verordening (EG) nr. 

258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe 

voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (1)." 

lezen: 

"Om de consumenten te informeren over de aanwezigheid van technisch vervaardigde 

nanomaterialen in levensmiddelen, moet worden voorzien in een definitie van technisch 

vervaardigde nanomaterialen. Rekening houdend met de mogelijkheid dat levensmiddelen die 

geheel of gedeeltelijk bestaan uit technisch vervaardigde nanomaterialen nieuwe voedingsmiddelen 

kunnen zijn, moet het gepaste rechtskader voor die definitie worden bepaald in de context van de 

komende herziening van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (1)." 
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Bladzijde 26, artikel 2, onder u) 

In plaats van: 

"u) „techniek voor communicatie op afstand”: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke 

aanwezigheid van leverancier en consument kan worden gebruikt voor de sluiting van de 

overeenkomst tussen deze partijen. Bijlage I bevat een indicatieve lijst van technieken waarop deze 

richtlijn van toepassing is." 

lezen: 

"u) „techniek voor communicatie op afstand”: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke 

aanwezigheid van leverancier en consument kan worden gebruikt voor de sluiting van de 

overeenkomst tussen deze partijen." 

Bladzijde 26, artikel 3, lid 1 

In plaats van: 

"1. Bij de verstrekking van voedselinformatie wordt gestreefd naar een hoog niveau van 

bescherming van de gezondheid en de belangen van de consumenten door de eindverbruikers door 

een basis te verschaffen voor het maken van goed doordachte keuzes en een veilig gebruik van 

levensmiddelen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan gezondheids-, milieu-, economische, 

sociale en ethische aspecten." 

lezen: 

"1. Bij de verstrekking van voedselinformatie wordt gestreefd naar een hoog niveau van 

bescherming van de gezondheid en de belangen van de consumenten door de eindverbruikers een 

basis te verschaffen voor het maken van goed doordachte keuzes en een veilig gebruik van 

levensmiddelen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan gezondheids-, milieu-, economische, 

sociale en ethische aspecten." 
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Bladzijde 27, artikel 8, lid 6 

In plaats van: 

"6. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen er in het onder hun controle staande bedrijf 

voor dat de informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen die bestemd zijn voor de 

eindverbruiker of voor levering aan grootcateraars, wordt doorgegeven aan de exploitant van een 

levensmiddelenbedrijf die het levensmiddel ontvangt, om hem wanneer dit vereist is in staat te 

stellen de verplichte voedselinformatie aan de eindverbruiker te verstrekken." 

lezen: 

"6. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen er in het onder hun controle staande bedrijf 

voor dat de informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen die bestemd zijn voor de 

eindverbruiker of voor levering aan grote cateraars, wordt doorgegeven aan de exploitant van een 

levensmiddelenbedrijf die het levensmiddel ontvangt, om hem wanneer dit vereist is in staat te 

stellen de verplichte voedselinformatie aan de eindverbruiker te verstrekken." 

Bladzijde 28, artikel 8, lid 8 

In plaats van: 

"8. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die aan andere exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven levensmiddelen leveren die niet bestemd zijn voor de eindverbruiker of 

voor grootcateraars, zorgen ervoor dat deze andere exploitanten van levensmiddelenbedrijven 

voldoende informatie krijgen om zo nodig in staat te zijn aan hun verplichtingen uit hoofde van lid 

2, te voldoen." 

lezen: 

"8. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die aan andere exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven levensmiddelen leveren die niet bestemd zijn voor de eindverbruiker of 

voor grote cateraars, zorgen ervoor dat deze andere exploitanten van levensmiddelenbedrijven 

voldoende informatie krijgen om zo nodig in staat te zijn aan hun verplichtingen uit hoofde van lid 

2, te voldoen." 
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Bladzijde 28, artikel 9, lid 1, onder h) 

In plaats van: 

"h) de naam of handelsnaam en het adres van de in artikel 8, lid 1 bis, bedoelde exploitant van een 

levensmiddelenbedrijf;" 

lezen: 

"h) de naam of handelsnaam en het adres van de in artikel 8, lid 1, bedoelde exploitant van een 

levensmiddelenbedrijf;" 

Bladzijde 30, artikel 16, lid 3 

In plaats van: 

"3. Onverminderd andere bepalingen van de Unie waarbij een voedingswaardevermelding verplicht 

wordt gesteld, is de in artikel 9, lid 1, onder l), bedoelde vermeldingniet verplicht voor de in bijlage 

V vermelde levensmiddelen." 

lezen: 

"3. Onverminderd andere bepalingen van de Unie waarbij een voedingswaardevermelding verplicht 

wordt gesteld, is de in artikel 9, lid 1, onder l), bedoelde vermelding niet verplicht voor de in bijlage 

V vermelde levensmiddelen." 

Bladzijde 31, artikel 18, lid 3 

In plaats van: 

"3. Elk ingrediënt dat in de vorm van synthetisch nanomateriaal in een product is verwerkt, dient 

duidelijk in de lijst van ingrediënten te worden vermeld. De naam van het ingrediënt wordt gevolgd 

door het woord „nano” tussen haakjes." 

lezen: 

"3. Elk ingrediënt dat in de vorm van technisch vervaardigd nanomateriaal in een product is 

verwerkt, dient duidelijk in de lijst van ingrediënten te worden vermeld. De naam van het ingrediënt 

wordt gevolgd door het woord „nano” tussen haakjes." 
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Bladzijde 32, artikel 22, titel 

In plaats van: 

"Kwantitatieve opgave van de ingrediënten" 

lezen: 

"Kwantitatieve vermelding van de ingrediënten" 

Bladzijde 32, artikel 22, lid 1 

In plaats van: 

"1. De opgave van de hoeveelheid van een bij de vervaardiging of de bereiding van een 

levensmiddel gebruikt ingrediënt of gebruikte categorie ingrediënten is vereist wanneer het 

desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende categorie ingrediënten:" 

lezen: 

"1. De vermelding van de hoeveelheid van een bij de vervaardiging of de bereiding van een 

levensmiddel gebruikt ingrediënt of gebruikte categorie ingrediënten is vereist wanneer het 

desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende categorie ingrediënten:" 

Bladzijde 34, artikel 30, lid 1, onder b) 

In plaats van: 

"b) de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, proteïne en zout." 

lezen: 

"b) de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout." 
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Bladzijde 34, artikel 30, lid 3, onder b) 

In plaats van: 

"b) de energetische waarde samen met de hoeveelheden vetten, verzadigde vetten, suikers en zout." 

lezen: 

"b) de energetische waarde samen met de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, suikers en 

zout." 

Bladzijde 34, artikel 30, lid 4 

In plaats van: 

"4. Wanneer de etikettering van de producten genoemd in artikel 16, lid 4, een 

voedingswaardevermelding bevat, mag, in afwijking van artikel 36, lid 1, de inhoud van de 

vermelding worden beperkt tot de energetische waarde. artikel lid." 

lezen: 

"4. Wanneer de etikettering van de producten genoemd in artikel 16, lid 4, een 

voedingswaardevermelding bevat, mag, in afwijking van artikel 36, lid 1, de inhoud van de 

vermelding worden beperkt tot de energetische waarde." 

Bladzijde 34, artikel 30, lid 5, onder b) 

In plaats van: 

"b) de energetische waarde samen met de hoeveelheden vetten, verzadigde vetten, suikers en zout." 

lezen: 

"b) de energetische waarde samen met de hoeveelheid vetten, verzadigde vetzuren, suikers en zout." 
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Bladzijde 37, artikel 35, lid 3, tweede alinea 

In plaats van: 

"Om het toezicht op het gebruik van die extra uitdrukkings- en presentatievormen te 

vergemakkelijken, kunnen de lidstaten eisen dat de levensmiddelenbedrijven die voeding met die 

informatie op hun grondgebied in de handel brengen de bevoegde autoriteiten van het gebruik van 

die uitdrukkings- en presentatievormen op de hoogte brengen, en daarbij vermelden hoe is voldaan 

aan de in de lid 1, punten a) tot en met g), vastgestelde vereisten." 

lezen: 

"Om het toezicht op het gebruik van die extra uitdrukkings- en presentatievormen te 

vergemakkelijken, kunnen de lidstaten eisen dat de levensmiddelenbedrijven die levensmiddelen 

met die informatie op hun grondgebied in de handel brengen de bevoegde autoriteiten van het 

gebruik van die uitdrukkings- en presentatievormen op de hoogte brengen, en daarbij vermelden 

hoe is voldaan aan de in de lid 1, punten a) tot en met g), vastgestelde vereisten." 

Bladzijde 40, artikel 54, lid 1, eerste alinea: 

In plaats van: 

"1. Levensmiddelen die voor 13 december 2014 in de handel zijn gebracht of geëtiketteerd en niet 

voldoen aan haar bepalingen, mogen worden verhandeld totdat de voorraden zijn uitgeput." 

lezen: 

"1. Levensmiddelen die voor 13 december 2014 in de handel zijn gebracht of geëtiketteerd en niet 

voldoen aan de bepalingen van deze verordening, mogen worden verhandeld totdat de voorraden 

zijn uitgeput." 

Bladzijde 58, bijlage X, punt 2, aanhef 

In plaats van: 

"2. De datum van minimale houdbaarheid wordt als volgt aangegeven:" 

lezen: 

"2. De uiterste consumptiedatum wordt als volgt aangegeven:" 
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Bladzijde 61, bijlage XIII, tabel: 

In plaats van: 

"Biotine (mg)" 

lezen: 

"Biotine (μg)" 

 




