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Publicatieblad van de Europese Unie
RECTIFICATIES

Rectificatie van Besluit EUPOL COPPS/1/2012 van het Politiek en Veiligheidscomité van 3 juli 2012 betreffende
de benoeming van het hoofd van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden (EUPOL
COPPS)
(Publicatieblad van de Europese Unie L 186 van 14 juli 2012)
In de inhoudsopgave en op bladzijde 31, nummer van het besluit:
in plaats van:

„(2012/383/EU)”,

te lezen:

„(2012/383/GBVB)”.

Rectificatie van Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
(Publicatieblad van de Europese Unie L 174 van 1 juli 2011)
Bladzijde 91, artikel 3, punt 5:
in plaats van:

„5. „kabels”: alle kabels voor een spanning van minimaal 250 volt die als verbindings- en verlengsnoer
dienen om EEA met het stopcontact of twee of meer EEA met elkaar te verbinden;”,

te lezen:

„5. „kabels”: alle kabels voor een spanning van minder dan 250 volt die als verbindings- en verlengsnoer
dienen om EEA met het stopcontact of twee of meer EEA met elkaar te verbinden;”.

Bladzijde 94, artikel 7:
in plaats van:

„c) wanneer met de in punt b) bedoelde procedure is aangetoond dat EEA aan de toepasselijke eisen
voldoet, stellen de fabrikanten een EU-conformiteitsverklaring op en brengen zij de CE-markering aan
op het eindproduct.”,

te lezen:

„c) wanneer met de in punt b) bedoelde procedure is aangetoond dat EEA aan de toepasselijke eisen
voldoet, de fabrikanten een EU-conformiteitsverklaring opstellen en zij de CE-markering aanbrengen
op het eindproduct.”.

Bladzijde 96, artikel 15:
in plaats van:

„1.
De CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op de afgewerkte EEA of op het
gegevensplaatje aangebracht. Indien dit door de aard van het product niet mogelijk of niet gerecht
vaardigd is, wordt de CE-markering aangebracht op de verpakking of in de begeleidende documenten.”,

te lezen:

„1.
De CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op de afgewerkte EEA of op het
gegevensplaatje aangebracht. Indien dit door de aard van het product niet mogelijk of niet gerecht
vaardigd is, wordt de CE-markering aangebracht op de verpakking en in de begeleidende documenten.”.

Bladzijde 98, artikel 25, lid 1:
in plaats van:

„1.
De lidstaten dienen uiterlijk 22 juli 2013 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van
die bepalingen onverwijld mede.”,

te lezen:

„1.
De lidstaten dienen uiterlijk 2 januari 2013 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van
die bepalingen onverwijld mede.”.
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