
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1214/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, για την τροποποίηση
του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική

ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 286 της 31ης Οκτωβρίου 2007)

Στη σελίδα 6, κεφάλαιο 54:

αντί: «Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.»,

διάβαζε: «Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς. Συνεχείς λουρίδες και παρόμοιες μορφές, από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές
ύλες»·

στη σελίδα 54:

α) διαγράφεται η υποσημείωση 3·

β) στον κωδικό ΣΟ 0304 19 99, τρίτη στήλη:

αντί: «15 (2) (3)»,

διάβαζε: «15 (2)»·

στη σελίδα 56:

α) προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση:

«(3) Μειωμένος εφαρμοστέος δασμολογικός συντελεστής, ύψους 11,4 % έως τις 16 Δεκεμβρίου 2009 [κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1839/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 1)]»·

β) στον κωδικό ΣΟ 0304 29 99, τρίτη στήλη:

αντί: «15 (1)»,

διάβαζε: «15 (1) (3)»·

στη σελίδα 118, τρίτη στήλη:

α) στον κωδικό ΣΟ 1511 90 11:

αντί: «12,8 (1)»,

διάβαζε: «12,8»·

β) στον κωδικό ΣΟ 1511 90 19:

αντί: «10,9»,

διάβαζε: «10,9 (1)»·

στη σελίδα 813, μετά τον τίτλο του παραρτήματος 4 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Τα προθήματα και τα επιθήματα μπορούν να συνδυάζονται (π.χ. φωσφορικό υδροχλωρίδιο). Μπορεί να προτάσσεται ένα
πολλαπλασιαστικό πρόθημα, όπως δι, δισ, ημι, επτα, εξα, μονο, πεντα, τετρα, τρι … (π.χ. διοξικό). Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορούν
να χρησιμοποιούνται επίσης τα συνώνυμα και οι συστηματικές ονομασίες.

INN είναι οι διεθνείς κοινόχρηστες ονομασίες (International Nonproprietary Name) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τις
φαρμακευτικές ουσίες.

INNRG είναι οι διεθνείς κοινόχρηστες ονομασίες (INN) για τις φαρμακευτικές ουσίες, ονομασίες των ριζών και των ομάδων,
πλήρης κατάλογος του 2004.

INNCN είναι οι χημικές ή συστηματικές ονομασίες που περιλαμβάνονται στις διεθνείς κοινόχρηστες ονομασίες (INN) για τις
φαρμακευτικές ουσίες, ονομασίες των ριζών και των ομάδων, πλήρης κατάλογος του 2004».
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