
OIKAISUJA 

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 899/2012, annettu 21 päivänä syyskuuta 2012, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin 
kuin on kyse asefaatin, alakloorin, anilatsiinin, atsosyklotiinin, benfurakarbin, butylaatin, 
kaptafolin, karbaryylin, karbofuraanin, karbosulfaanin, kloorifenapyrin, klortaalidimetyylin, 
klortiamidin, syheksatiinin, diatsinonin, diklobeniilin, dikofolin, dimetipiinin, dinikonatsolin, 
disulfotonin, fenitrotionin, f lufentsiinin, furatiokarbin, heksakonatsolin, laktofeenin, meproniilin, 
metamidofossin, metopreenin, monokrotofossin, monuronin, oksikarboksiinin, oksidemetoni
metyylin, metyyliparationin, foraatin, fosalonin, prokymidonin, profenofossin, propakloorin, 
quincloracin, kvintotseenin, tolyylifluanidin, triklorfonin, tridemorfin ja trifluraliinin jäämien 
enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla sekä kyseisen asetuksen muuttamisesta 

vahvistamalla liite V, jossa luetellaan oletusarvot 

(Euroopan unionin virallinen lehti L 273, 6. lokakuuta 2012) 

Sivulla 5, asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitettä II muuttavassa liitteessä olevan 1 kohdan a alakohdassa olevan taulukon 
”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)” sarakkeen 16 otsikkorivillä: 

on:  ”Foraatti (foraatti, sen happianalogi ja niiden sulfoksidien ja sulfonien summa ilmaistuna foraattina)” 

pitää olla:  ”Foraatti (foraatin, sen happianalogin ja niiden sulfonien summa ilmaistuna foraattina)” 

Sivulla 41, asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitettä III muuttavassa liitteessä olevan 2 kohdan c alakohdassa olevan 
taulukon ”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)” sarakkeen 16 otsikkorivillä: 

on:  ”Foraatti (foraatti, sen happianalogi ja niiden sulfoksidien ja sulfonien summa ilmaistuna foraattina)” 

pitää olla:  ”Foraatti (foraatin, sen happianalogin ja niiden sulfonien summa ilmaistuna foraattina)”   

Oikaisu Euroopan keskuspankin suuntaviivoihin (EU) 2015/1938, annettu 27 päivänä elokuuta 
2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen Euroopan 

keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2015/27) 

(Euroopan unionin virallinen lehti L 282, 28. lokakuuta 2015) 

Sivulla 45, kohdassa 12 olevan 107a artiklan 4 kohta: 

on:  ”4. DECC-velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijan tulee olla jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, 
sijoittautunut erillisyhtiö. Transaktion osapuolten tulee liikkeeseenlaskijaa, vakuutena olevien lainasaamisten 
velallisia ja alullepanijaa lukuun ottamatta olla ETA:han sijoittautuneita.” 

pitää olla:  ”4. DECC-velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijan tulee olla jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, 
sijoittautunut erityistä tarkoitusta varten perustettu yhteisö. Transaktion osapuolten tulee liikkeeseenlaskijaa, 
vakuutena olevien lainasaamisten velallisia ja alullepanijaa lukuun ottamatta olla ETA:han sijoittautuneita.”  
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