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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 349/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Φεβρουαρίου 1984
για την αναστολή των δασμολογικών παραχωρήσεων και την αύξηση των δασμών του

Κοινού Δασμολογίου που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής και για την επιβολή ποσοτικών περιορισμών σε Αλλα προϊόντα
καταγωγής της χώρας αυτής
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 1 13,
την πρόταση της Επιτροπής
Εκτιμώντας :

ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επωφελούμενες από το άρθρο XIX της Γενικής
Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, αποφάσισαν να προβούν μονομερώς, από τις 20 Ιουλίου
1983, σε αυξήσεις των δασμών και σε ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή
ορισμένων προϊόντων της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα ·

ότι τα μέτρα αυτά προκαλούν σημαντική ζημία στους ενδιαφερόμενους κοινοτικούς
παραγωγούς και θέτουν υπό αμφισβήτηση την ισορροπία των παραχωρήσεων και
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Γενική Συμφωνία·
ότι οι διαβουλεύσεις που άρχισαν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην
Κοινότητα, στα πλαίσια της παραγράφου 2 του άρθρου XIX, δεν κατέληξαν σε θετικά
αποτελέσματα ·

ότι, δυνάμει της παραγράφου 3 σημείο α) του άρθρου XIX, κάθε συμβαλλόμενο μέρος που
έχει θιγεί από τέτοια μέτρα έχει τη δυνατότητα, κατά τις συναλλαγές του με το
αντισυμβαλλόμενο μέρος που θα έχει λάβει τα μέτρα αυτά, να αναστείλει την εφαρμογή των
παραχωρήσεων ή άλλων ουσιατικά ισοδύναμων υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Γενική
Συμφωνία ·

ότι πρέπει, στην παρούσα κατάσταση, να εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές στην περίπτωση
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής·
ότι, κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να .ανασταλεί η εφαρμογή των παραχωρήσεων που
έχουν χορηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για ορισμένα προϊόντα και να αυξηθούν
οι δασμοί που εφαρμόζονται σ' αυτά τα ίδια προϊόντα·
ότι πρέπει επίσης να επιβληθούν ποσοτικοί περιορισμοί σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής
Ηνωμένων Πολιτειών·
ότι πρέπει να προβλεφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η διαχείριση αυτών των
ποσοτικών περιορισμών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το παράρτημα «Κοινό Δασμολόγιο» του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 950/68 ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3678/83 (2), τροποποιείται ως εξής:
(') ΕΕ αρι9. L 172 της 22. 7. 1968, σ. 1 .
(J) ΕΕ αριθ. L 366 της 28. 12. 1983, σ. 53.
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Δασμοί

Δασμολογική
κλάσις

Περιγραφή εμπορευμάτων

2

1

29.04

Ακλοόλαι άκυκλοι και τα αλογονωμένα,
νιτροδωμένα παρέγωγά τους:
Α. Μονοαλκοόλαι κεκορεσμένοι :
I. Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)
II έως V. (αμετάβλητο)
Β και Γ. (αμετάβλητο)

σουλφονωμένα,

Αυτόνομοι

Συμβατικοί

%

%

3

4

νιτρωμένα και

18 (6)
13,5 (γ)
(αμετάβλητο) (αμετάβλητο)
(αμετάβλητο) (αμετάβλητο)

(α) (Αμετάβλητο).
(6) 0 αυτόνομος δασμός που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής καθορίζεται σε 19,9%.

(γ) Τα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν καλύπτοται από το ευεργέτημα αυτού του συμβατικού δασμού.
Δασμοί

Δασμολογική
κλάσις

Περιγραφή εμπορευμάτων

1

2

29.14

Μονοκαρβοξυλικά οξέα, ανυδρίται αυτών, αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα, τα
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα και νιτροδωμένα παράγωγα τους:
Α. Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κεκορεσμένα:

Αυτόνομοι

Συμβατικοί

%

%

3

4

(αμετάβλητο) (αμετάβλητο)

I. (αμετάβλητο)
II. Οξεικόν οξύ, άλατα και εστέρες αυτού :
α) (αμετάβλητο)
β) (αμετάβλητο)
γ) Εστέρες του οξεικού οξέος:
1 . Οξεικόν αιθύλιον, οξεικόν βινύλιον, οξεικόν προπύλιον, οξεικόν
ισοπροπύλιον
2 έως 4. (αμετάβλητο)
III έως XI. (αμετάβλητο)
Β έως Δ. (αμετάβλητο)

(αμετάλβητο) (αμετάβλητο)
(αμετάβλητο) (αμετάβλητο)

20 (α)
13,2 (β)
(αμετάβλητο) (αμετάβλητο)

(αμετάβλητο) (αμετάβλητο)
(αμετάβλητο) (αμετάβλητο)

(α) 0 αυτόνομος δασμός που εφαρμόζεται στο οξεικό βινύλιο καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής καθορίζεται σε 19,6 %.
(β) Το οξεικό βινύλιο, καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν καλύπτεται από το ευεργέτημα αυτού του συμβατικού δασμού.
Δασμοί

Δασμολογική
κλάσις

Περιγραφή εμπορευμάτων
\

1

2

85.17

Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ακουστικές ή οπτικές (π.χ. συστήματα
κωδώνων, σειρήνες, ειδοποιητήριοι πίνακες, ηλεκτρικές ειδοποιητήριοι συσκευές
ασφαλείας κατά της κλοπής, πυρκαϊάς, κ.λ.π.), εκτός από εκείνες των κλάσεων 85.09

Αυτόνομοι

Συμβατικοί

%

%

3

4

και 85.16 :

Α. Προοριζόμενες για πολιτικά αεροσκάφη (εκτός από τα μέρη και τα μεμονωμένα
τεμάχιά τους) (α)
Β. Λοιπαί

(αμετάβλητο) (αμετάβλητο)
15 (β)
5 (γ)

(α) (Αμετάβλητο).
(β) 0 αυτόνομος δασμός που εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές ειδοποιητηρίους συσκευές ασφαλείας κατά της κλοπής πυρκαϊάς και

παρόμοιες (εκτός από τα μέρη και τα μεμονωμένα τεμάχιά τους), καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής καθορίζεται σε
11,7%.

(γ) Οι ηλεκτρικές ειδοποιητήριοι συσκευές ασφαλείας κατά της κλοπής πυρκαϊάς και οι παρόμοιες (εκτός από τα μέρη και τα
μεμονωμένα τεμάχιά τους), καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν καλύπτονται από το ευεργέτημα αυτού του
συμβατικού δασμού.
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Άρθρο 2

Η εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα και που κατάγονται από τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπόκειται στις ποσοστώσεις που έχουν καθοριστεί για καθένα
από αυτά στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Ί.

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2,

προϋποθέτει την υποβολή έγκρισης εισαγωγής.
2. Η κατανομή των ποσοστώσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη πραγματοποιείται σύμφωνα με
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1023/70 ('), με
βάση τις εισαγωγές στα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του 1982.
3. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1023/70 σχετικά με τη διαχείριση των
ποσοστώσεων, εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιγράφονται στο άρθρο 2.
4.

Οι ποσοστώσεις μπορούν να αυξηθούν μόνο μετά από απόφαση του Συμβουλίου.
Άρθρο 4

1 . Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που αναφέρονται στον παρόντα
κανονισμό, μπορεί να εξαρτηθεί από την υποβολή δικαιολογητικού εγγράφου ως προς την
καταγωγή τους.

2. Οι τρόποι εφαρμογής του άρθρου αυτού εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 802/68 (2).
Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 1984.
Εφαρμόζεται μέχρι τις 28 Φεβρουρίου 1985.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τά μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 6 Φεβρουαρίου 1984.
/ ια το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
M. ROCARD

(') ΕΕ αριθ. L 124 της 8. 6. 1970, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, α 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε εκατομμύρια ÉCU)
Κλάση
του Κοινού

Κώδικας ΝΙΜΕΧΕ
( 1984)

Δασμολογίου
29.01 Δ II

Περιγραφή εμπορευμάτων

29.01-71

Στυρόλιον

Ποσόστωση από
1 Μαρτίου 1984 έως
28 Φεβρουαρίου 198S

25,600

Πολυαιθυλένιον, σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση
3 στοιχείο δ) του κεφαλαίου 39, πάχους:

ex 39.02 Γ I 6)

— 0,10 mm ή λιγότερου, πυκνότητας:
39.02-09
39.02-12

— άνω του 0,10 mm

9,100
2,000
2,500

93.04-20, 30, 41 , 49,

Τυφέκια και καραβίναι κυνηγίου και σκοποβολής εκτός από τα τυφέκια
και τας καραβίνας κυνηγίου και σκοποβολής με δύο κάνες λείες

7,400

Είδη και όργανα αθλοπαιδιών υπαίθρου, γυμναστικής κλασικού αθλητι- ,
σμού και ετέρων αθλημάτων

3,600

Χιονοδρομικά πέδιλα

3,900

39.02-11

ex 93.04 A

60

ex 97.06 Γ

ex 97.06 Γ

— κάτω του 0,94 g/cm3
— ίσης ή άνω του 0,94 g/cm3

97.06-10

97.06-33, 34

