Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ApiS. C 238/4

22. 9.90

Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3896/89 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1989, περί εφαρμογής γενικευμένων δασμολογικών προ
τιμήσεων κατά το έτος 1990 για ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών
(90/C 238/04)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3896/89 του Συμβουλίου της
18ης Δεκεμβρίου 1989 ('), η Επιτροπή ανακοινώνει ότι οι κοινοτικές δασμολογικές οροφές που ανα
φέρονται στη συνέχεια έχουν εξαντληθεί:

Αύξων
αριθμός

10.0010

10.0457

Περιγραφή εμπορευμάτων

Καταγωγή

Ύψος οροφής

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά,
άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 °/ο ή περισσό
τερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και
στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το δασικό
συστατικό

Σαουδική
Αραβία

225 800 τόνοι

Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές

Βραζιλία

4 305 000 Ecu

Απορρίμματα, ξέσματα και Θραύσματα από πολυμερή
του στυρολίου
Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λου
ρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυ
μένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε συνδυασμένες
με άλλες ύλες
10.0458

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές

Βραζιλία

5 000 000 Ecu

10.0570

Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια στα οποία περι
λαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπι
σμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες
γενικά και παρόμοια

Πολωνία

6 000 000 Ecu

Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο
χεριού
Άλλα

10.0580

Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος από δέρμα
φυσικό ή ανασχηματισμένο, με εξαίρεση τα γάντια
χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή
μόνο για τον αντίχειρα, προστατευτικά για όλα τα
επαγγέλματα

Ουρουγουάη

6 300 000 Ecu

10.1130

Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα
μέρη τους

Χονγκ Κονγκ

4 200 000 Ecu
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