
EL Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των29. 8. 98 L 241/17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1858/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τηr 27ηr Αυγο�στου 1998

για κατ�ταξη εµπορευµ�των στη συνδυασµ�νη ονοµατολογ�α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,

τον κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλ�ου, τηr
23ηr Ιουλ�ου 1987, για τη δασµολογικ� και στατιστικ� ονο-
µατολογ�α και για το κοιν� δασµολ�γιο (1), �πωr τροποποι-
�θηκε τελευτα�α απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1048/98 τηr
Επιτροπ�r (2), και ιδ�ωr το �ρθρο 9,

Εκτιµ�νταr:

�τι, για να εξασφαλιστε� η οµοι�µορφη εφαρµογ� τηr συν-
δυασµ�νηr ονοµατολογ�αr που παρατ�θεται στο παρ�ρτηµα
του προαναφερθ�ντοr κανονισµο�, πρ�πει να αποφασιστο�ν
χωρ�r καθυστ�ρηση οι διατ�ξειr για την κατ�ταξη του
εµπορε�µατοr που αναφ�ρεται στο παρ�ρτηµα·

�τι ο κανονισµ�r (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 �χει καθορ�σει τουr
γενικο�r καν�νεr για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονο-
µατολογ�αr· �τι οι καν�νεr αυτο� εφαρµ�ζονται επ�σηr σε
κ�θε �λλη ονοµατολογ�α που την περιλαµβ�νει, �στω και
εν µ�ρει � µε την προσθ�κη, ενδεχοµ�νωr, υποδιαιρ�σεων, η
οπο�α �χει συνταχθε� απ� ειδικο�r κοινοτικο�r νοµοθετι-
κο�r καν�νεr εν�ψει τηr εφαρµογ�r δασµολογικ�ν � �λλων
µ�τρων στο πλα�σιο των εµπορικ�ν ανταλλαγ�ν·

�τι, κατ’ εφαρµογ� των εν λ�γω γενικ�ν καν�νων, το εµπ�-
ρευµα που περιγρ�φεται στη στ�λη 1 του π�νακα του
παραρτ�µατοr του παρ�ντοr κανονισµο� πρ�πει να κατατα-
γε� στον αντ�στοιχο κανονισµ� που σηµει�νεται στη στ�λη
2 β�σει των αιτιολογι�ν που αναφ�ρονται στη στ�λη 3·

�τι ε�ναι σκ�πιµο, οι δεσµευτικ�r δασµολογικ�r πληροφο-
ρ�εr οι οπο�εr παρ�χονται απ� τιr τελωνειακ�r αρχ�r των
κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε την κατ�ταξη των εµπορευµ�των
στην τελωνειακ� ονοµατολογ�α και δεν ε�ναι σ�µφωνεr µε
το δ�καιο που καθορ�ζει ο παρ�ν κανονισµ�r να µπορο�ν
να συνεχ�σουν να αποτελο�ν αντικε�µενο επ�κλησηr,
σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 12 παρ�γραφοr 6 του

κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλ�ου περ�
θεσπ�σεωr κοινοτικο� τελωνειακο� κ�δικα (3), κατ� τη
δι�ρκεια περι�δου τρι�ν µην�ν απ� τον κ�τοχ� τουr·

�τι το τµ�µα δασµολογικ�r και στατιστικ�r ονοµατολογ�αr
τηr επιτροπ�r τελωνειακο� κ�δικα δεν διατ�πωσε γν�µη
στην προθεσµ�α που �ρισε ο πρ�εδρ�r τηr σε �,τι αφορ� το
προϊ�ν αριθ. 3 του π�νακα του παραρτ�µατοr·

�τι τα µ�τρα που προβλ�πονται στον παρ�ντα κανονισµ�
ε�ναι σ�µφωνα µε τη γν�µη του τµ�µατοr δασµολογικ�r
και στατιστικ�r ονοµατολογ�αr τηr επιτροπ�r τελωνειακο�
κ�δικα για �,τι αφορ� τα προϊ�ντα αριθ. 1, 2 και 4 του
π�νακα του παραρτ�µατοr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

�ρθρο 1

Το εµπ�ρευµα που περιγρ�φεται στη στ�λη 1 του προ-
σαρτηµ�νου π�νακα του παραρτ�µατοr κατατ�σσεται στη
συνδυασµ�νη ονοµατολογ�α στον αντ�στοιχο κωδικ� ΣΟ
που σηµει�νεται στη στ�λη 2 του εν λ�γω π�νακα.

�ρθρο 2

Οι δεσµευτικ�r δασµολογικ�r πληροφορ�εr που παρ�χονται
απ� τιr τελωνειακ�r αρχ�r των κρατ�ν µελ�ν και δεν ε�ναι
σ�µφωνεr µε το δ�καιο που καθορ�ζει ο παρ�ν κανονισµ�r
µπορο�ν να συνεχ�σουν να αποτελο�ν αντικε�µενο
επ�κλησηr, σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 12 παρ�-
γραφοr 6 του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατ� τη
δι�ρκεια περι�δου τρι�ν µην�ν.

�ρθρο 3

Ο παρ�ν κανονισµ�r αρχ�ζει να ισχ�ει την εικοστ� πρ�τη
ηµ�ρα απ� τη δηµοσ�ευσ� του στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα
των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

Ο παρ�ν κανονισµ�r ε�ναι δεσµευτικ�r ωr προr �λα τα µ�ρη του και ισχ�ει �µεσα σε κ�θε
κρ�τοr µ�λοr.

Βρυξ�λλεr, 27 Αυγο�στου 1998.

Για την Επιτροπ�

Karel VAN MIERT

Μ�λοr τηr Επιτροπ�r

(1) ΕΕ L 256 τηr 7. 9. 1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 151 τηr 21. 5. 1998, σ. 1. (3) ΕΕ L 302 τηr 19. 10. 1992, σ. 1.
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Περιγραφ� εµπορευµ�των
Κατ�ταξη

Κωδικ�r ΣΟ
Αιτιολογ�α

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Σκ�νη χ�νδρου καρχαρ�α µε την παρακ�τω σ�νθεση:

 ξηρ� ουσ�α: 95 %
 τ�φρα: 65 %
 πρωτε�νεr: 22 %

0305 10 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, καθ�r και απ� το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 0305 και
0305 10 00

2. Σκ�νη χ�νδρου καρχαρ�α σε κ�ψουλεr απ� ζελατ�νη, µε
την παρακ�τω σ�νθεση:

 ξηρ� ουσ�α: 94 %
 τ�φρα: 60 %
 πρωτε�νεr: 26 %

0305 10 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, καθ�r και απ� το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 0305 και
0305 10 00

3. Με�γµα λαδιο� αγριογογγ�ληr (97 %) και µεθυλεστ�ρων
λιπαρ�ν οξ�ων απ� λ�δι αγριογογγ�ληr (3 %)

1518 00 99 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τουr γενικο�r καν�νεr 1 και 6
για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατολογ�αr, και απ�
το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 1518 00 00 και 1518 00 99

4. Ωοειδε�r κ�ψουλεr ζελατ�νηr καστανοκ�κκινου χρ�µατοr
γεµισµ�νεr µε πυκν�ρευστη ουσ�α χρ�µατοr �χραr. Κ�θε
κ�ψουλα αποτελε�ται απ�:

 38 mg υδατικο� εκχυλ�σµατοr κεχριο�
 32 mg ελαι�δουr εκχυλ�σµατοr κεχριο�
 178,5 mg ελα�ου απ� φ�τρα σιταριο�
 1,0 mg L-κυοτ�νη
 5,0 mg παντοθενικο� ασβεστ�ου καθ�r επ�σηr και

λεκιθ�νη σ�γιαr, κεριο�, οξειδ�ου του µαγνησ�ου,
γλυκερ�νηr, ζελατ�νηr και σορβιτ�ληr

2106 90 92 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, τηr σηµε�ωσηr 1α) του κεφαλα�ου 30 καθ�r και απ�
το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 2106, 2106 90 και 2106 90 92

Το εν λ�γω προϊ�ν ε�ναι �να πολλ�ν συστατικ�ν θρεπτικ�
παρασκε�ασµα


