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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1484/82
af 10. juni 1982

om genindførelse af opkrævning af told for statuetter og andre
dekorationsgenstande, pyntegenstande til personlig brug, artikler til boligudstyr,
henhørende under pos. 69.13 og med oprindelse i Sydkorea, som er
præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3601 /81
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
3601 /81 af 7. december 1981 om anvendelse af gene
relle toldpræferencer i 1982 for visse industrivarer med
oprindelse i udviklingslande ('), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger :

i henhold til artikel 1 og 9 i den nævnte forordning
suspenderes toldsatserne for hvert af de lande og terri
torier, der er anført i bilag C, bortset fra dem, der er
anført i kolonne 4 i bilag A, inden for rammerne af de

præferencetoldlofter, som er fastsat i kolonne 9 i det
nævnte bilag A ; i henhold til artikel 10 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
hvilket som helst tidspunkt, så snart de pågældende
individuelle lofter er nået på fællesskabsplan ;

afskrivning nået det pågældende loft ; derfor skal
opkrævningen af told for de pågældende varer genind
føres over for Sydkorea —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 14. maj 1982 genindføres opkrævning af told,
som har været suspenderet ifølge Rådets forordning
(EØF) nr. 3601 /81 , ved indførsel i Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Sydkorea :
Position
i den fælles
toldtarif

69.13

Statuetter og andre dekorationsgenstande,
pyntegenstande til personlig brug, artikler
til boligudstyr

for statuetter og andre dekorationsgenstande, pynte
genstande til personlig brug, artikler til boligudstyr,
henhørende under pos. 69.13, er det individuelle loft
fastsat til 5 571 500 ECU ;

den 28 . maj 1982 har indførslerne af de omhandlede
varer i Fællesskabet med oprindelse i Sydkorea ved

Varebeskrivelse

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
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 1982.

På Kommissionens vegne
Karl-Heinz NARJES

Medlem af Kommissionen
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