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Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1328 av den 29 juli 2016 om
införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som
införts på import av vissa kallvalsade platta produkter av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina
och Ryska federationen
(Europeiska unionens officiella tidning L 210 av den 4 augusti 2016)
Sidan 25, artikel 1.3
I stället för:

”De individuella utjämningstullsatser som anges för de företag som nämns i punkt 2 ska tillämpas på
villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som ska innehålla en
försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat fakturan och
av vilken ska framgå dennes/dennas namn och befattning, med följande lydelse: ’Jag, undertecknad, intygar
härmed att (volymen) av kallvalsade platta produkter av stål som säljs för export till Europeiska unionen
och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer)
i (det berörda landet). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.’ Om ingen
sådan faktura uppvisas ska tullsatsen som gäller för ’Alla övriga länder’ tillämpas.”

ska det stå:

”De individuella antidumpningstullsatser som anges för de företag som nämns i punkt 2 ska tillämpas på
villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som ska innehålla en
försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat fakturan och
av vilken ska framgå dennes/dennas namn och befattning, med följande lydelse: ’Jag, undertecknad, intygar
härmed att (volymen) av kallvalsade platta produkter av stål som sålts på export till Europeiska unionen
och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer)
i (det berörda landet). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.’ Om ingen
sådan faktura uppvisas ska tullsatsen som gäller för ’Alla övriga länder’ tillämpas.”

