Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18 . 4. 86

Αριθ. L 102/ 17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1108/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Απριλίου 1986
περί επαναφοράς της επιβολής δασμών ισχυόντων έναντι τρίτων χωρών για ορισμένα προϊό
ντα καταγόμενα από τη Γιουγκοσλαβία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας, και της Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής
Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας ('), και ιδίως το πρωτό
κολλο αριθ. 1 ,

το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3138/85 του
Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1985 περί επαναφοράς
ανωτάτων ορίων και κοινοτικού ελέγχου για τις εισαγωγές
ορισμένων προϊόντων καταγωγής Γιουγκοσλαβίας (2),
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 1 του ως άνω πρωτοκόλλου προβλέπει ότι η
εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται κατωτέρω, με
μειωμένους δασμούς σύμφωνα με το άρθρο 15 της συμφω
νίας συνεργασίας υπόκειται σε ετήσιο ανώτατο όριο που
αναφέρεται κατωτέρω, πέραν του οποίου μπορεί να γίνει
επαναφορά των ισχυόντων δασμών έναντι τρίτων χωρών :
(σέ τόνους)
Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

ότι οι εισαγωγές στην Κοινότητα αυτών των προϊόντων
καταγωγής Γιουγκοσλαβίας έχουν καλύψει το εν λόγω
ανώτατο όριο · ότι η επαναφορά επιβολής δασμών ισχυό
ντων έναντι τρίτων χωρών για τα εν λόγω προϊόντα επιβάλ
λεται λόγω της καταστάσεως της αγοράς της Κοινότητας

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 21 Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1986, επαναφέ
ρονται οι ισχύοντες δασμοί έναντι τρίτων χωρών κατά την
εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται
κατωτέρω :
Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

76.02

Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής Γιουγκοσλαβία
και τομής πλήρους εξ αργιλίου

Ανώτατο όριο

Άρθρο 2

δασμολογίου
76.02

Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής
και τομής πλήρους εξ αργιλίου

1281

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 1986.
Για την Επιτροπή
CΟCΚFΙΕLD

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 41 της 14. 2. 1983, σ. 2.
(2) ΕΕ αριθ. L 304 της 16. 11 . 1985, σ. 26.

Καταγωγή

δασμολογίου

