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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1095 av den 6 juli 2016 om
godkännande av zinkacetat dihydrat, zinkklorid, vattenfri, zinkoxid, zinksulfat heptahydrat,
zinksulfat monohydrat, zinkkelat av aminosyror i hydratform, zinkkelat av hydrolyserade
proteiner, zinkkelat av glycinhydrat (fast) och zinkkelat av glycinhydrat (flytande) som
fodertillsatser för alla djurarter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1334/2003, (EG)
nr 479/2006, (EU) nr 335/2010 och genomförandeförordningarna (EU) nr 991/2012 och (EU)
nr 636/2013
(Europeiska unionens officiella tidning L 182 av den 7 juli 2016)
Sidan 10, artikel 7.3
I stället för:

”3.
Foderblandningar och foderråvaror innehållande de ämnen som anges i punkt 1 som har tillverkats
och märkts före den 27 juli 2018 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 27 juli 2016
får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för
livsmedelsproducerande djur.”

ska det stå:

”3.
Foderblandningar och foderråvaror innehållande de ämnen som anges i punkt 1 som har tillverkats
och märkts före den 27 juli 2018 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 27 juli 2016
får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för
icke livsmedelsproducerande djur.”

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/184 av den 11 februari 2016 om
utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som genom rådets genomförandeförordning (EU)
nr 1239/2013 införts på import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter
(dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av
solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) avsända från Malaysia
och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte
(Europeiska unionens officiella tidning L 37 av den 12 februari 2016)
Sidan 74, artikel 1.2 första stycket första meningen
I stället för:

”Den befrielse från tull vilken beviljas de företag som uttryckligen nämns i punkt 1 i denna artikel eller
vilken beviljas av kommissionen i enlighet med artikel 2.2 ska tillämpas på villkor att det för
medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som ska uppfylla kraven i bilagan till denna
förordning och vara utfärdad av tillverkaren eller avsändaren; denna faktura ska innehålla en försäkran,
vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat fakturan och av vilken
ska framgå den undertecknandes namn och befattning.”

ska det stå:

”Den befrielse från tull vilken beviljas de företag som uttryckligen nämns i punkt 1 i denna artikel eller
vilken beviljas av kommissionen i enlighet med artikel 2.2 ska tillämpas på villkor att det för
medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura utfärdad av tillverkaren eller avsändaren;
denna faktura ska innehålla en försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den
enhet som utfärdat fakturan och av vilken ska framgå den undertecknandes namn och befattning.”.

