
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 328/2012, της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2012, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 62/2006 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα 

τηλεματικών εφαρμογών στη μεταφορά φορτίων του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 106 της 18ης Απριλίου 2012) 

Στη σελίδα 15, στο άρθρο 2 σημείο 5) δεύτερο εδάφιο: 

αντί: «στον πίνακα του παραρτήματος 1 του προσαρτήματος Β» 

διάβαζε: «στον πίνακα του παραρτήματος Α — παράρτημα 1 του προσαρτήματος Β». 

Στη σελίδα 15, στο άρθρο 2 σημείο 6) δεύτερο εδάφιο: 

αντί: «— προσαρτήματα Α και Β,» 

διάβαζε: «— προσαρτήματα Α και Β και παράρτημα 1 του προσαρτήματος Β,». 

Στη σελίδα 15, στο άρθρο 2 σημείο 8): 

αντί: «Στα τμήματα 4.2.11.2, ο “δείκτης 4”» 

διάβαζε: «Στο τμήμα 4.2.11.2, ο “δείκτης 2”». 

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 750/2012 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2012, σχετικά με 
τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222 της 18ης Αυγούστου 2012) 

Στη σελίδα 4, ο πίνακας του παραρτήματος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Προϊόν (καλούμενο «πρόπολις») που προορίζεται για λια 
νική πώληση, συσκευασμένο σε κάψουλες από ζελατίνη. 
Το περιεχόμενο κάθε κάψουλας αποτελείται από τα ακό 
λουθα συστατικά (% κατά βάρος): 

— φυτικές ρητίνες και φυτικά κεριά 55 

— κεριά 30 

— αιθέρια έλαια 8 έως 10 

— γύρη 5 

Αυτά τα συστατικά είναι ύλες που συλλέγονται από τις 
μέλισσες και μετατρέπονται με τη βοήθεια των ενζύμων 
που περιέχει η σίελος αυτών. 

Σύμφωνα με την ετικέτα, το προϊόν παρουσιάζεται ως 
συμπλήρωμα διατροφής για κατανάλωση από τον άνθρω 
πο. 

2106 90 92 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 
1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονο 
ματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών 
ΣΟ 2106, 2106 90 και 2106 90 92. 

Το προϊόν είναι παρασκεύασμα διατροφής που 
παρουσιάζεται υπό μορφή κάψουλας. Το περίβλημα 
είναι ένας παράγοντας που, μαζί με το περιεχόμενο, 
καθορίζει τη χρήση και τον χαρακτήρα του προϊ 
όντος ως συμπληρώματος διατροφής (βλέπε από 
φαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-410/08 έως 
C-412/08, «Swiss Caps», Συλλογή [2009] σ. 
Ι-11991, σκέψεις 29 και 32). 

Συνεπώς, αποκλείεται η κατάταξη του προϊόντος ως 
βρώσιμου προϊόντος ζωικής προέλευσης στον 
κωδικό ΣΟ 0410 00 00. 

Κατά συνέπεια, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στην 
κλάση 2106 ως παρασκεύασμα διατροφής που δεν 
κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού (βλέπε 
επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονι 
σμένου συστήματος στην κλάση 2106, σημείο 16).

EL 23.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/19
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