Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28 . 4. 94

ApiS. C 117/5

Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3831/90 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1990 περί εφαρμογής γενικευμένων δασμολογικών προ

τιμήσεων κατά το έτος 1991 για ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωριών
που παρατάθηκε, για το έτος 1994, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3668/93
(94/C 117/05)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3831 /90 (') που παρατάθηκε,
για το έτος 1994, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3668/93 (2), η Επιτροπή ανακοινώνει ότι οι κοινοτικές
δασμολογικές οροφές που αναφέρονται στη συνέχεια και που εφαρμόζονται για την περίοδο από
1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1994 έχουν εξαντληθεί :
Αύξων αριθμός

Περιγραφή εμπορευμάτων

Καταγωγή

Ύψος οροφής
(σε Ecu)

10.0250

Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών

Κίνα

10.0480

Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά :
— Από πολυμερή του αιθυλενίου

Ταϊλάνδη
Μαλαισία

2 414 500
2414 500

10.0670

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλα
στική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από
δέρμα φυσικό

Πακιστάν

2205 000

10.0720

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας
και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού από πορσελάνη

Σρι Λάνκα

441 000

10.0740

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας
και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από κεραμευτική ύλη, άλλα από
εκείνα από πορσελάνη

Βραζιλία

579 000

10.1110

Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου
ή φωτοκαθόδου
— Μέρη

Ταϊλάνδη

2 894 500

Κίνα

1215 500

347 500

Δίοδιο, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό.
Δίοδοι εκπομπής φωτός
Κρύσταλλα πιεζοηλεκτρικά συναρμολογημένα
10.1263

Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin,
η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 1 .
O ΕΕ αριθ. L 338 της 31 . 12. 1993, σ. 22.

