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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om
tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror
(Europeiska unionens officiella tidning L 96 av den 16 april 2018)
Sidan 16, artikel 12.2 och 12.3
I stället för:

”2.
För att upprätta den länk som avses i punkt 1 ska tillverkare och importörer översända de uppgifter
som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 3.2 i bilaga II i det format som anges där till sin primära databas.
3.
För att upprätta den länk som avses i punkt 1 ska ekonomiska aktörer som inte är tillverkare eller
importörer översända de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 3.2 i bilaga II i det format som
anges där via routern till den sekundära databasen.”

ska det stå:

”2.
För att upprätta den länk som avses i punkt 1 ska tillverkare och importörer översända de uppgifter
som anges i kapitel II avsnitt 3 punkt 3.2 i bilaga II i det format som anges där till sin primära databas.
3.
För att upprätta den länk som avses i punkt 1 ska ekonomiska aktörer som inte är tillverkare eller
importörer översända de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 3 punkt 3.2 i bilaga II i det format som
anges där via routern till den sekundära databasen.”

Sidan 16, artikel 13.4 b
I stället för:

”b) Översända koderna tillsammans med de uppgifter som avses i punkt 2 via routern till den sekundära
databas som upprättats i enlighet med artikel 26.”

ska det stå:

”b) Översända koderna tillsammans med de uppgifter som avses i punkt 2 via routern till den sekundära
databas som upprättats i enlighet med artikel 27.”

Sidan 19, artikel 17.5
I stället för:

”5.
Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska utbyta information om sina
respektive identifieringskoder för ekonomiska aktörer så att de kan registrera och överföra information om
förflyttningar av varor enligt artikel 32.”

ska det stå:

”5.
Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska utbyta information om sina
respektive identifieringskoder för anläggningar så att de kan registrera och överföra information om
förflyttningar av varor enligt artikel 32.”

Sidan 22, artikel 25.1 k, tredje meningen
I stället för:

”Det grafiska användargränssnittet ska vara förenligt med förordning (EU) nr 910/2014, i synnerhet de
relevanta återanvändbara lösningarna som tillhandahålls som byggstenar genom den del som rör
telekommunikation i fonden för ett sammanlänkat Europa.”

ska det stå:

”Formerna för tillgång till det grafiska användargränssnittet ska vara förenliga med förordning (EU)
nr 910/2014, i synnerhet de relevanta återanvändbara lösningarna som tillhandahålls som byggstenar
genom den del som rör telekommunikation i fonden för ett sammanlänkat Europa.”

