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KOMMISSIONENS FORORDNING (BØF) Nr. 631/93
af 17. marts 1993

om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode
6401 og 6402 og med oprindelse i Thailand og Indonesien, som er præferencebe
rettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

hvilket som helst tidspunkt, så snart de pågældende indi
viduelle lofter er nået på fællesskabsplan ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

for varer henhørende under KN-kode 6401 og 6402 med
oprindelse i Thailand og Indonesien er det individuelle
loft fastsat til 1 213 000 ECU ; den 13. januar 1993 har

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3831 /90
af 20. december 1990 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1991 for visse industrivarer med oprindelse i
udviklingslande ('), forlænget for 1993 ved forordning
(EØF) nr. 3917/92 (2), særlig artikel 9, og

indførslerne af de omhandlede varer i Fællesskabet med

oprindelse i Thailand og Indonesien ved afskrivning nået
det pågældende loft ;
opkrævningen af told skal for de pågældende varer
genindføres over for Thailand og Indonesien —

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 1 og 6 i forordning (EØF) nr.
3831 /90 suspenderes toldsatserne for 1993 for hvert af de
lande og territorier, der er anført i bilag III, bortset fra
dem, der er anført i kolonne 4 i bilag I, inden for
rammerne af de præferencetoldlofter, som er fastsat i
kolonne 6 i det nævnte bilag I ; i henhold til artikel 7 i
den nævnte forordning kan opkrævningen af told ved
indførsel af de omhandlede varer med oprindelse i et af
de omhandlede lande og territorier genindføres på et

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 22. marts 1993 genindføres opkrævning af told,
som har været suspenderet for 1993 ifølge forordning
(EØF) nr. 3831 /90, ved indførsel i Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Thailand og Indonesien :

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

10.0660

6401

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor
overdelen hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning,
nitning, sømning, skruning, stiftning o. lign.

6402

Andet fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 1993.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRFVENER

Medlem af Kommissionen
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