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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van
27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en
merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van Richtlijn
73/44/EEG van de Raad en Richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en
de Raad
(Publicatieblad van de Europese Unie L 272 van 18 oktober 2011)
Bladzijde 46, bijlage VIII, hoofdstuk 2, methode nr. 15, punt 5:
in plaats van:

„5. BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

De resultaten berekenen zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt
1,00; behalve voor katoen en melamine waarvoor „d” = 1,01 en voor acryl waarvoor „d” = 0,98.”,
lezen:

„5. BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

De resultaten berekenen zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt
1,00; behalve voor zijde en melamine waarvoor „d” = 1,01 en voor acryl waarvoor „d” = 0,98.”.

Rectificatie van Verordening (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad van
28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het
Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van de
Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen en tot wijziging en intrekking van
Verordening (EG) nr. 1987/2006
(Publicatieblad van de Europese Unie L 312 van 7 december 2018)
Bladzijde 36, artikel 33, lid 2:
in plaats van:

„2. Dactyloscopische gegevens kunnen in alle gevallen worden doorzocht om een persoon te identi
ficeren. Dactyloscopische gegevens worden evenwel doorzocht voor identificatiedoeleinden indien de
identiteit van de persoon niet met behulp van andere middelen kan worden vastgesteld. Dactyloscopische
gegevens mogen altijd worden doorzocht om een persoon te identificeren. Daartoe omvat het centrale
SIS een geautomatiseerd vingerafdrukidentificatiesysteem (AFIS).”,

lezen:

„2. Dactyloscopische gegevens kunnen in alle gevallen worden doorzocht om een persoon te identi
ficeren. Dactyloscopische gegevens worden evenwel doorzocht voor identificatiedoeleinden indien de
identiteit van de persoon niet met behulp van andere middelen kan worden vastgesteld. Daartoe omvat
het centrale SIS een geautomatiseerd vingerafdrukidentificatiesysteem (AFIS).”.

