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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3036/94 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1994, γιο τη

θέσπιση οικονομικού καθεστώτος παθητικής τελειοποίησης που εφαρμόζεται σε ορισμένα κλωστοϋφα
ντουργικά προϊόντα και ενδύματα που επανεισάγονται στην Κοινότητα μετά από κατεργασία ή μεταποίηση
σε ορισμένες τρίτες χώρες
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριά L 322 της 15ης Δεκεμβρίου 1994)
Στη σελίδα 2, άρθρο I παράγραφος 4 στοιχείο γ) τρίτη και τέταρτη σειρά:
αντί:

«... στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1224/80 O»,

διάβαζε:

«. . . στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (') στους κανονισμούς εφαρμογής του».

Στη σελίδα 2, η υποσημείωση (') αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(') ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1992, σ. 1 ».

Στη σελίδα 4, άρθρο 3 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο τελευταία σειρά:
αντί:
διάβαζε:

«. . . δυνάμει της παραγράφου 6.»,
«. . . δυνάμει της παραγράφου 5.»

Στη σελίδα 6, άρθρο 1 1 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. O παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των άρθρων 145 έως 159 (καθεστώς της παθητι
κής τελειοποίησης) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.»
Στη σελίδα 6, άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο α) τρίτη φράση:

αντί:
διάβαζε:

«H επιτροπή, αποφασίζει με πλειοψηφία 54 ψήφων, οι δε ψήφοι των κρατών μελών, σταθμί
ζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης.»
«H επιτροπή αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2
της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει
πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων
των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο.»

Στη σελίδα 7, παράρτημα I τίτλος:
αντί:
διάβαζε:

«. . . παράγραφος 4 στοιχείο δ)»,
«. . . παράγραφος 4 στοιχείο ε)».
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