
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1006/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, περί τροποποίησης του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική 

ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 282 της 28ης Οκτωβρίου 2011) 

Στη σελίδα 54, κωδικός ΣΟ 0303 5, στήλη 2: 

αντί: «Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), γαύροι (Engraulis spp.), σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops 
spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus), σαυρίδι του Ινφικού (Trachurus spp.), κόμπια (Rachycentron canadum) και 
ξιφίας (Xiphias gladius), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα» 

διάβαζε: «Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella 
spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japo
nicus), σαφρίδια (Trachurus spp.), κόμπιες (Rachycentron canadum) και ξιφίες (Xiphias gladius), με εξαίρεση τα 
συκώτια, αυγά και σπέρματα». 

Στη σελίδα 105, κωδικός ΣΟ 1001 91 20, στήλη 2: 

αντί: «Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά» 

διάβαζε: «Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι». 

Στη σελίδα 144, κωδικός ΣΟ 1806 10 90, στήλη 2: 

αντί: «Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται 
σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζης που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 85 %» 

διάβαζε: «Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται 
σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80 %». 

Στη σελίδα 374, κωδικός ΣΟ 5601 2, στήλη 2: 

αντί: «Βάτες. Άλλα είδη από βάτες» 

διάβαζε: «Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές». 

Στη σελίδα 843, στήλη 1: 

αντί: «2932 29 90» 

διάβαζε: «2932 20 90». 

Στη σελίδα 844, στήλη 1: 

αντί: «2932 29 90» 

διάβαζε: «2932 20 90». 

Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 2ας Αυγούστου 2012, σχετικά με 
συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την 
καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 

(ΕΚΤ/2012/18) 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 218 της 15ης Αυγούστου 2012) 

Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο: 

αντί: «της παραγράφου 1», 

διάβαζε: «της παραγράφου 3».

EL L 226/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.8.2012
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