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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιουλίου 1987
για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο
(ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1)

Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ.

σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Κανονισµός(ΕΟΚ) αριθ. 3528/89 του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1989

L 347

1

28.11.1989

►M2 Κανονισµός(ΕΟΚ) αριθ. 3845/89 του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1989

L 374

2

22.12.1989

►M3 Κανονισµός(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992

L 302

1

19.10.1992

►M4 Κανονισµός(ΕΟΚ) αριθ. 1969/93 του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου
1993

L 180

9

23.7.1993

►M5 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 254/2000 του Συµβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2000

L 28

16

3.2.2000

∆ιορθώνεται από:
►C1

∆ιορθωτικό ΕΕ L 378 της 31.12.1987, σ. 120 (2658/87)
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▼B
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιουλίου 1987
για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό
δασµολόγιο
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
▼M1

▼B

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 28, 43 και 113,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας:
ότι η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα βασίζεται επί τελωνειακής ενώσεως που περιλαµβάνει τη χρήση κοινού δασµολογίου·
ότι ο καλύτερος τρόπος για την πραγµατοποίηση της συλλογής
και ανταλλαγής των δεδοµένων που αφορούν τις στατιστικές του
εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας είναι η χρήση µιας συνδυασµένης ονοµατολογίας που να αντικαθιστά τις ισχύουσες ονοµατολογίες του κοινού δασµολογίου και του NIMEXE, ώστε να
ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις δασµολογικές και στατιστικές
απαιτήσεις·
ότι η Κοινότητα έχει υπογράψει τη διεθνή σύµβαση για το εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων, ονοµαζόµενο «εναρµονισµένο σύστηµα», που καλείται να
αντικαταστήσει τη σύµβαση της 15ης ∆εκεµβρίου 1950 περί της
ονοµατολογίας για την κατάταξη των εµπορευµάτων στα τελωνειακά δασµολόγια· ότι, κατά συνέπεια, η εν λόγω συνδυασµένη
ονοµατολογία πρέπει να γίνει µε βάση το εναρµονισµένο
σύστηµα·
ότι είναι σκόπιµο να επιτραπεί στα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν εθνικές στατιστικές υποδιαιρέσεις·
ότι ορισµένα ειδικά κοινοτικά µέτρα δεν µπορούν να ληφθούν
υπόψη στο πλαίσιο της συνδυασµένης ονοµατολογίας· ότι είναι
λοιπόν αναγκαίο να δηµιουργηθούν συµπληρωµατικές κοινοτικές
υποδιαιρέσεις και να περιληφθούν σε ενοποιηµένο δασµολόγιο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Taric)· ότι η αποτελεσµατική διαχείριση του Taric επιβάλλει την άµεση ενηµέρωσή του µέσω
καταλλήλου συστήµατος· ότι είναι λοιπόν αναγκαίο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να διαχειρίζεται αυτή η ίδια το Taric·
ότι, όσον αφορά την Ισπανία και την Πορτογαλία, το σχέδιο του
Taric δεν θα µπορεί να χρησιµοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο µε τα
άλλα κράτη µέλη λόγω των µεταβατικών µέτρων στο δασµολογικό τοµέα, που προβλέπονται από την πράξη προσχώρησης· ότι
θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προβλεφθεί όπως επιτραπεί στα δύο
αυτά κράτη µέλη να µην εφαρµόσουν το Taric κατά τη διάρκεια
εφαρµογής αυτών των µεταβατικών µέτρων·

(1) ΕΕ αριθ. C 154 της 12. 6. 1987, σ. 6.
(2) ΕΕ αριθ. C 190 της 20. 7. 1987.
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε την 1η Ιουλίου 1987 (δεν έχει δηµοσιευθεί
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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ότι θα πρέπει να προβλεφθεί να µπορούν τα κράτη µέλη να
παρεµβάλλουν, µετά τις διακρίσεις του Taric, συµπληρωµατικές
υποδιαιρέσεις ανταποκρινόµενες σε εθνικές ανάγκες· ότι αυτές οι
υποδιαιρέσεις πρέπει να συνδυάζονται µε κατάλληλους κωδικούς
αριθµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2793/86 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1986 για τον καθορισµό
των κωδικών που χρησιµοποιούνται στα έντυπα που προβλέπονται από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 678/85, (ΕΟΚ) αριθ. 1900/
85 και (ΕΟΚ) αριθ. 222/77 (1)·
ότι είναι απαραίτητο η συνδυασµένη ονοµατολογία, καθώς και
κάθε άλλη ονοµατολογία που την περιλαµβάνει εν όλω ή εν
µέρει ή που της προσθέτει υποδιαιρέσεις, να εφαρµόζονται µε
οµοιόµορφο τρόπο από όλα τα κράτη µέλη· ότι, προς το σκοπό
αυτό, πρέπει να µπορούν να θεσπίζονται διατάξεις σε κοινοτικό
επίπεδο· ότι άλλωστε οι κοινοτικές διατάξεις που έχουν σκοπό τη
διασφάλιση της οµοιόµορφης εφαρµογής της ονοµατολογίας του
κοινού δασµολογίου εφαρµόζονται στα προϊόντα που υπάγονται
στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα σύµφωνα µε την απόφαση 86/98/ΕΚΑΧ (2)·
ότι η εκπόνηση και η εφαρµογή αυτών των διατάξεων απαιτούν
στενή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής·
ότι η εφαρµογή αυτών των διατάξεων πρέπει να πραγµατοποιείται
κατά τρόπο γρήγορο εξαιτίας των σοβαρών οικονοµικών συνεπειών που θα µπορούσε να επιφέρει οποιαδήποτε καθυστέρηση
στον τοµέα αυτό·
ότι, για να διασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυασµένης ονοµατολογίας, είναι απαραίτητο να επικουρείται η Επιτροπή από επιτροπή αρµόδια για κάθε ερώτηµα σχετικό µε την εν
λόγω ονοµατολογία, το Taric και κάθε άλλη ονοµατολογία που
βασίζεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία· ότι η επιτροπή αυτή
πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατό, πριν από
την έναρξη εφαρµογής της συνδυασµένης ονοµατολογίας·
ότι, για να καθοριστεί η έκταση εφαρµογής της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, ενδείκνυται να προβλεφθούν κατάλληλες προκαταρκτικές διατάξεις, συµπληρωµατικές σηµειώσεις τµηµάτων ή
κεφαλαίων και υποσηµειώσεις·
ότι αποτελούν µέρος του κοινού δασµολογίου όχι µόνο οι αυτόνοµοι ή συµβατικοί δασµοί και τα άλλα σχετικά στοιχεία είσπραξης
που καθορίζονται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού µε
βάση τη συνδυασµένη ονοµατολογία, αλλά επίσης τα δασµολογικά µέτρα που περιέχονται στο Taric και σε άλλους κοινοτικούς
κανόνες·
ότι, για τον καθορισµό των συµβατικών δασµών, πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια της Γενικής
Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου (GATT)·
ότι η µετάβαση από την παλιά ονοµατολογία στη συνδυασµένη
ονοµατολογία µπορεί να προκαλέσει δυσκολίες όσον αφορά την
εφαρµογή των κανόνων καταγωγής των σχετικών µε ορισµένα
προτιµησιακά καθεστώτα, στην περίπτωση κυρίως όπου η ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα δεν θα έχει προσχωρήσει στο εναρµονισµένο σύστηµα· ότι πρέπει, υπ’ αυτές τις περιστάσεις, να προβλεφθούν κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση αυτών των δυσκολιών·
ότι, αν και η ονοµατολογία και οι δασµοί που αφορούν τα προϊόντα που υπάγονται στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα δεν αποτελούν µέρος του κοινού δασµολογίου, είναι εντούτοις σκόπιµο να περιληφθούν,
ενδεικτικά, στον ►C1 παρόντα ◄ κανονισµό οι συµβατικοί
δασµοί αυτών των προϊόντων·

(1) ΕΕ αριθ. L 263 της 15. 9. 1986, σ. 74.
(2) ΕΕ αριθ. L 81 της 26. 3. 1986, σ. 29.
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ότι µετά τη θέσπιση της συνδυασµένης ονοµατολογίας, πολυάριθµες κοινοτικές πράξεις, στον τοµέα κυρίως της κοινής γεωργικής
πολιτικής, πρέπει να προσαρµοστούν για να λάβουν υπόψη τη
χρησιµοποίησή της· ότι οι προσαρµογές αυτές δεν απαιτούν
γενικώς καµία ουσιαστική τροποποίηση· ότι για λόγους απλοποίησης θα πρέπει να προβλεφθεί να µπορεί η Επιτροπή να
επιφέρει τις αναγκαίες τεχνικές τροποποιήσεις στις εν λόγω πράξεις·
ότι η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού συνεπάγεται την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 950/68 του Συµβουλίου
της 28ης Ιουνίου 1968 περί του κοινού δασµολογίου (1), καθώς και
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 97/69 του Συµβουλίου της 16ης
Ιανουαρίου 1969 περί της λήψης µέτρων για την οµοιόµορφη
εφαρµογή της ονοµατολογίας του κοινού δασµολογίου (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2055/
84 (3),
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
▼M5

▼B

1.
Καθιερώνεται από την Επιτροπή ονοµατολογία των εµπορευµάτων, εφεξής αποκαλούµενη «Συνδυασµένη Ονοµατολογία»,
ή, κατά σύντµηση, «ΣΟ», η οποία πληροί ταυτόχρονα τις απαιτήσεις του κοινού δασµολογίου, των στατιστικών του εξωτερικού
εµπορίου της Κοινότητας καθώς και άλλων κοινοτικών πολιτικών
οι οποίες αφορούν την εισαγωγή ή την εξαγωγή εµπορευµάτων.
2.

Η συνδυασµένη ονοµατολογία περιλαµβάνει:

α) την ονοµατολογία του εναρµονισµένου συστήµατος·
β) τις κοινοτικές υποδιαιρέσεις της ονοµατολογίας αυτής, που
καλούνται «διακρίσεις ΣΟ» όταν καθορίζονται για αυτές ποσοστά δασµών·
γ) τις προκαταρκτικές διατάξεις, τις συµπληρωµατικές σηµειώσεις των τµηµάτων ή των κεφαλαίων και τις υποσηµειώσεις τις
σχετικές µε τις διακρίσεις ΣΟ.
▼M5

3.
Η Συνδυασµένη Ονοµατολογία περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα Ι. Το Παράρτηµα αυτό ορίζει τους δασµούς του κοινού δασµολογίου και, κατά περίπτωση, τις συµπληρωµατικές στατιστικές µονάδες καθώς και τα άλλα αναγκαία στοιχεία.
Το Παράρτηµα περιλαµβάνει τους συµβατικούς δασµούς.
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που οι αυτόνοµοι δασµοί είναι χαµηλότεροι από τους συµβατικούς δασµούς ή όταν οι συµβατικοί
δασµοί δεν εφαρµόζονται, το εν λόγω Παράρτηµα αναφέρει και
τους αυτόνοµους δασµούς.
Άρθρο 2
Καθιερώνεται από την Επιτροπή ολοκληρωµένο δασµολόγιο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφεξής αποκαλούµενο «TARIC», το
οποίο πληροί τις απαιτήσεις του κοινού δασµολογίου, των στατιστικών του εξωτερικού εµπορίου καθώς και των εµπορικών,
γεωργικών και άλλων πολιτικών της Κοινότητας που αφορούν
την εισαγωγή ή εξαγωγή εµπορευµάτων.

(1) ΕΕ αριθ. L 172 της 22. 7. 1968, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 14 της 21. 1. 1969, σ. 1.
(3) ΕΕ αριθ. L 191 της 19. 7. 1984, σ. 1.
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Το εν λόγω δασµολόγιο βασίζεται στη Συνδυασµένη Ονοµατολογία και περιλαµβάνει:
α) τα µέτρα τα οποία προβλέπει ο παρών κανονισµός,
β) τις συµπληρωµατικές κοινοτικές υποδιαιρέσεις, αποκαλούµενες εφεξής «διακρίσεις TARIC» οι οποίες είναι αναγκαίες για
την εφαρµογή των ειδικών κοινοτικών µέτρων που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ,
γ) κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται για την εφαρµογή ή
διαχείριση των κωδικών TARIC και των πρόσθετων κωδικών
που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3,
δ) τους τελωνειακούς δασµούς καθώς και άλλες επιβαρύνσεις
κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή, ιδίως απαλλαγές και προτιµησιακούς δασµούς που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή ή
την εξαγωγή συγκεκριµµένων εµπορευµάτων,
ε) τα µέτρα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ και τα οποία
εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή συγκεκριµένων εµπορευµάτων.

▼B
Άρθρο 3
1.
Κάθε διάκριση ΣΟ συνοδεύεται από έναν κωδικό αριθµό που
αποτελείται από οκτώ ψηφία:
α) τα πρώτα έξι ψηφία είναι οι κωδικοί αριθµοί που αναφέρονται
στις κλάσεις και διακρίσεις της ονοµατολογίας του εναρµονισµένου συστήµατος·
β) το έβδοµο και όγδοο ψηφίο προσδιορίζουν τις διακρίσεις ΣΟ.
’Oταν µια κλάση ή διάκριση του εναρµονισµένου συστήµατος
δεν υποδιαιρείται για κοινοτικές ανάγκες, το έβδοµο και
όγδοο ψηφίο είναι «00».
▼M4

2.
Οι διακρίσεις Taric προσδιορίζονται από το ένατο και
δέκατο ψηφίο, τα οποία αποτελούν, µε τους κωδικούς αριθµούς
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τους κωδικούς αριθµούς του
Taric. ’Oταν δεν υπάρχουν κοινοτικές υποδιαιρέσεις, το ένατο και
δέκατο ψηφίο είναι «00».
3.
Για την εφαρµογή ειδικών κοινοτικών ρυθµίσεων που δεν
είναι κωδικοποιηµένοι ή εξ ολοκλήρου κωδικοποιηµένοι στο
ένατο και δέκατο ψηφίο, µπορούν, κατ’ εξαίρεση, να χρησιµοποιούνται πρόσθετοι κωδικοί Taric µε τέσσερις χαρακτήρες.

▼M5

Άρθρο 5
1.
Το TARIC χρησιµοποιείται από την Επιτροπή και από τα
κράτη µέλη για την εφαρµογή των κοινοτικών µέτρων που αφορούν τις εισαγωγές προς την Κοινότητα και τις εξαγωγές από την
Κοινότητα.
2.
Οι κωδικοί TARIC καθώς και οι πρόσθετοι κωδικοί, εφαρµόζονται για κάθε εισαγωγή και, κατά περίπτωση, για κάθε εξαγωγή
εµπορευµάτων που καλύπτονται από τις αντίστοιχες διακρίσεις.
3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να παρεµβάλλουν διακρίσεις ή
συµπληρωµατικούς κωδικούς που ανταποκρίνονται στις εθνικές
τους ανάγκες. Οι εν λόγω υποδιαιρέσεις και πρόσθετοι κωδικοί
συνοδεύονται από κωδικούς που τους προσδιορίζουν, σύµφωνα µε
τον κανονισµοό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
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Άρθρο 6
Η Επιτροπή καθιερώνει, ενηµερώνει, διαχειρίζεται και διανέµει
το TARIC, µε τη χρήση όταν αντό είναι δυνατό, µέσων πληροφορικής. Λαµβάνει, ιδίως, τα αναγκαία µέτρα για:
α) την ενσωµάτωση στο TARIC όλων των µέτρων που περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό ή αναφέρονται στο
Παράρτηµα ΙΙ,
β) τη χορήγηση των κωδικών TARIC καθώς και των πρόσθετων
κωδικών,
γ) την ενηµέρωση του TARIC αµέσως,
δ) την διάδοση, αµέσως, υπό ηλεκτρονική µορφή, των τροποποιήσεων του TARIC.
▼M3
▼B
Άρθρο 8
Η επιτροπή ►M3 που προβλέπεται στο άρθρο 247 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ◄ µπορεί να εξετάζει οποιοδήποτε
ζήτηµα θίγει ο πρόεδρός της, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε
µετά από αίτηµα του αντιπροσώπου κράτους µέλους:
α) σχετικό µε τη συνδυασµένη ονοµατολογία·
β) σχετικό µε την ονοµατολογία του Taric και κάθε άλλη ονοµατολογία που περιλαµβάνει τη συνδυασµένη ονοµατολογία, εν
όλω ή εν µέρει ή προσθέτοντας ενδεχοµένως σ’ αυτή υποδιαιρέσεις, και η οποία ονοµατολογία εισάγεται µε ειδικές κοινοτικές διατάξεις µε σκοπό την εφαρµογή δασµολογικών ή
άλλων µέτρων στο πλαίσιο της ανταλλαγής εµπορευµάτων.
Άρθρο 9
1.
Τα µέτρα που αφορούν τα ακόλουθα θέµατα θεσπίζονται µε
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10:
▼M5

α) Εφαρµογή της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και του Taric,
ιδίως όσον αφορά:
— την κατάταξη των εµπορευµάτων στις ονοµατολογίες που
αναφέρονται στο άρθρο 8,
— τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις,
— τη δηµιουργία, εάν χρειασθεί, στατιστικών διακρίσεων
στο TARIC, εφόσον αυτό αποδεικνύεται σκοπιµότερο απ’
ότι στη ΣΟ, και προκειµένου να πληρωθούν οι ανάγκες
της Κοινότητας

▼B
β) τροποποιήσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας για να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη των αναγκών στον τοµέα της στατιστικής ή της εµπορικής πολιτικής·
γ) τροποποιήσεις του παραρτήµατος II·
δ) τροποποιήσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας και προσαρµογές των δασµών σύµφωνα µε τις αποφάσεις που θεσπίζονται από το Συµβούλιο ή την Επιτροπή·
ε) τροποποιήσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας που έχουν
σκοπό την προσαρµογή της στην τεχνολογική ή εµπορική
εξέλιξη ή αποσκοπούν στην εναρµόνιση και διευκρίνιση των
κειµένων·
στ) τροποποιήσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας που προκύπτουν από τροποποιήσεις της ονοµατολογίας του εναρµονισµένου συστήµατος·
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▼M5
ζ) θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Εναρµονισµένου Συστήµατος, που προορίζονται
να συζητηθούν στο πλαίσιο του Συµβουλίου Τελωνειακής
Συνεργασίας, καθώς και σχετικά µε την εφαρµογή τους από
την Κοινότητα.
2.
Οι διατάξεις που θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 1 δεν
µπορούν να τροποποιούν:
— τους δασµούς,
— τους γεωργικούς δασµούς, τις επιστροφές ή τα άλλα ποσά που
επιβάλλονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή
στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων που εφαρµόζονται σε
ορισµένα εµπορεύµατα που προκύπτουν από τη µεταποίηση
γεωργικών προϊόντων,
— τους ποσοτικούς περιορισµούς που
σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις,

έχουν

καθορισθεί

— τις ονοµατολογίες που έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής.
▼B

3.
Οι τροποποιήσεις των διακρίσεων ΣΟ περιλαµβάνονται
αµέσως, εφόσον είναι αναγκαίο, ως διακρίσεις Taric. Στη ΣΟ
περιλαµβάνονται µόνον υπό τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 12.

▼M5
Άρθρο 10
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα, η οποία έχει συσταθεί από το άρθρο 247 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (1).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ (2).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
▼M3
▼M5
Άρθρο 12
1.
Η Επιτροπή θεσπίζει κάθε χρόνο κανονισµό που περιλαµβάνει το πλήρες κείµενο της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και των
δασµών, σύµφωνα µε το άρθρο 1, όπως αυτό προκύπτει από τα
µέτρα που θεσπίζονται από το Συµβούλιο ή από την Επιτροπή. Ο
εν λόγω κανονισµός δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου και
εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου του εποµένου έτους.
2.
Τα µέτρα και οι πληροφορίες σχετικά µε το κοινό δασµολόγιο ή το TARIC διαδίδονται, στο µέτρο του δυνατού, σε ηλεκτρονική µορφή µε τη χρήση µέσων πληροφορικής.

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/1999 (ΕΕ L 119 της
7.5.1999, σ. 1).
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1997, σ. 23.
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▼M5

3.
Για την εξασφάλιση της οµοιόµορφης εφαρµογής του κοινού δασµολογίου και του TARIC, η Επιτροπή θα προωθήσει τον
συντονισµό και την εναρµόνιση των πρακτικών των τελωνειακών
εργαστηρίων στα κράτη µέλη, µε τη χρήση, στο µέτρο του δυνατού, µέσων πληροφορικής.

▼B
Άρθρο 14
’Oταν χορηγείται δασµολογική προτίµηση µε βάση τους κανόνες
καταγωγής που βασίζονται στην ονοµατολογία του Συµβουλίου
Τελωνειακής Συνεργασίας σε ισχύ στις 31 ∆εκεµβρίου 1987, οι
κανόνες αυτοί συνεχίζουν να εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες, την εν λόγω ηµεροµηνία, κοινοτικές πράξεις.
Άρθρο 15
1.
Οι κωδικοί και οι περιγραφές των εµπορευµάτων που
καθιερώνονται µε βάση τη συνδυασµένη ονοµατολογία υποκαθιστούν εκείνους που έχουν καθοριστεί µε βάση τις ονοµατολογίες
του κοινού δασµολογίου και του NIMEXE, µε την επιφύλαξη των
διεθνών συµφωνιών που έχει συνάψει η Κοινότητα πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, καθώς και των πράξεων
που έχουν εκδοθεί για την εφαρµογή τους, οι οποίες αναφέρονται
στις εν λόγω ονοµατολογίες.
Οι κοινοτικές πράξεις που περιλαµβάνουν τη δασµολογική ή στατιστική ονοµατολογία τροποποιούνται ανάλογα από την Επιτροπή.
2.
Οι αναφορές που γίνονται στο NIMEXE στις διάφορες
ισχύουσες κοινοτικές πράξεις πρέπει να θεωρούνται ότι γίνονται
στη συνδυασµένη ονοµατολογία.
Άρθρο 16
Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 950/68 και (ΕΟΚ) αριθ. 97/69 καταργούνται.
Άρθρο 17
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα άρθρα 1 έως 5 και 12 έως 16 εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1988.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του
και ισχύει άµεσα σε κάθε Κράτος µέλος.

