
A BIZOTTSÁG 1558/2004/EK RENDELETE

(2004. augusztus 30.)

a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a vám- és statisztikai nómenklatúráról szóló, 1987.
július 23-i 2658/87/EGK rendeletre (1) és különösen annak 9.
cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A Nemzetközi Olívaolaj Tanács és a Codex Alimentarius
által meghatározott nemzetközi előírásokkal történő
harmonizációs folyamat folytatása céljából módosítani
kell egyes határértékeket az olívaolaj és az olívama-
radék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési
módszerekről szóló, 1991. július 11-i 2568/91/EGK
rendeletben (2) és a 2658/87/EGK rendelet I. mellékle-
tében szereplő Kombinált Nómenklatúra 15. árucsoport-
jának 2. kiegészítő megjegyzésében.

(2) A 136/66/EGK és az 1638/98/EK rendeleteket a támo-
gatási rendszer érvényességének meghosszabbítását és az

olívaolaj minőségbiztosítási stratégiáját illetően módosító,
2001. július 23-i 1513/2001/EK tanácsi rendelet (3) szük-
ségessé teszi a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében
szereplő Kombinált Nómenklatúra 15. árucsoportja 2.
kiegészítő megjegyzésének felülvizsgálatát.

(3) A 2658/87/EGK rendeletet ennek megfelelően módosí-
tani kell.

(4) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete a mellékletben foglaltak
szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Készült Brüsszelben, 2004. augusztus 30-án.

a Bizottság részéről
Frederik BOLKESTEIN

a Bizottság tagja

HU2004.9.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 283/7

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 2344/2003/EK rendelettel
(HL L 346., 2003.12.31., 38. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 248.,1991.9.5., 1. o. A legutóbb az 1989/2003/EK bizottsági
rendelettel (HL L 295., 2003.11.13., 57. o.) módosított rendelet. (3) HL L 201., 2001.7.26., 4. o.



MELLÉKLET

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének 15. árucsoportjában a 2. kiegészítő megjegyzés a következőképpen módosul:

A 2. B. I. kiegészítő megjegyzés a következőképpen módosul:

a (g) betűjel a következőképpen módosul:

— a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. az illékony halogénezett oldószerekben lévő, összesen 0,2mg/kg-ot nem meghaladó és az egyes oldószerekben a
0,1mg/kg-ot nem meghaladó tartalom;”

HUL 283/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.2.


