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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2093/68 VAN DE RAAD
van 20 december 1968

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief op een aantal produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op arti
kel 28 ,

Overwegende dat voor ruwe guanine van post 38.19 T
een volledige schorsing van het recht in het bijzonder
gemotiveerd is in verband met het streven de rechten
op de produkten vast te stellen in overeenstemming
met de graad van bewerking ;

Overwegende dat het op dit tijdstip onmogelijk is
Gezien de ontwerp-verordening, ingediend door de
Commissie,

de ontwikkeling van de economische situatie in de
betrokken sectoren voor de nabije toekomst nauw

Overwegende dat momenteel de produktie in de Ge
meenschap van de in deze verordening bedoelde pro
dukten hetzij nihil is, hetzij onvoldoende om aan de
vraag van de verwerkende industrie te voldoen ;

keurig te beoordelen en dat het derhalve wenselijk is
dat de schorsingen een tijdelijk karakter dragen ; dat
de geldigheidsduur ervan moet worden vastgesteld op
grond van het belang van de communautaire produk
tie ; dat deze duur derhalve naargelang van de om
standigheden wordt vastgesteld op 6 maanden, 1 of 2
jaar,

Overwegende dat het voor alle betrokken produkten
in het belang van de Gemeenschap is, dat de auto
nome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
in bepaalde gevallen slechts gedeeltelijk worden
geschorst, met name op grond van een bestaande
produktie in de Gemeenschap, en in andere gevallen
geheel worden geschorst ;
Overwegende dat de Associatieraad, ingesteld bij de
overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Economische Gemeen
schap en Griekenland, overeenkomstig het aan deze
overeenkomst gehechte Protocol nr. 10, zijn instem
ming heeft betuigd met een schorsing van de rechten
op terpentijnolie van onderverdeling 38.07 A en viool
hars van onderverdeling 38.08 A ; dat de produktie van
deze grondstoffen in de Gemeenschap en in Grieken
land momenteel ontoereikend is om te voorzien in de
behoeften van de verwerkende industrie van de Ge

meenschap ; dat de betrokken schorsingen voor voor
noemde produkten de communautaire produktie niet
ernstig of onrechtvaardig beïnvloeden ; dat voorts bij
genoemde schorsingen voor de Griekse produktie die
zou kunnen worden uitgevoerd naar de Europese
Economische Gemeenschap een momenteel voldoende
mate van preferentie gehandhaafd blijft ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk dou
anetarief worden voor de goederen vermeld in de bij
deze verordening behorende lijsten geschorst tot op het
percentage, zoals dat voor elk der goederen afzonder
lijk is aangegeven.
Deze schorsingen zijn geldig :
— van 1 januari tot en met 30 juni 1969 voor de
goederen van lijst I ;

— van 1 januari tot en met 31 december 1969 voor
de goederen van lijst II ;
— van 1 januari 1969 tot en met 31 december 1970
voor de goederen van lijst III .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1969.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1968 .
Voor de Raad
De Voorzitter
V. LATTANZIO

BIJLAGE

LIJST I

Omschrijving

Nr.

Invoerrecht

( autonoom)

ex 29.27

Acrylonitril

8 %

ex 39.01 C VI

Polyetherpolyurethaanelastomeren in één van de vormen bedoeld bij Aantekening
3 b) op Hoofdstuk 39

11 %

ex 40.11 C

Nieuwe banden bestemd om te worden gebruikt voor het onderhoud van vlieg
toestellen ( a) :
— banden van de 3 hierna genoemde typen :
50 x 20 ; 26 PR ,
24 x 7,7 ; 14 PR,
40 x 14 ; 22 PR

gehele
schorsing

(a) Het in aanmerking komen voor deze schorsing is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten

LIJST II

Omschrijving

Nr .

ex 03.01 A I b)

Zalm, vers, gekoeld of bevroren

ex 03.01 Bid)

Haaien van de categorie der doornhaaien (Squalus acanthias), vers, gekoeld of

ex 03.01 B I g)

Sardinops sagax ocellata (zogenaamde Pilchards), vers, gekoeld of bevroren,

ex 03.01 C

Kuit van snotolf (Cyclopterus lumpus), vers, gekoeld of bevroren

ex 03.02 AIc)

Ansjovis van de Engraulis-soorten, gezouten of gepekeld, in vaten of andere
bergingsmiddelen, met een minimumgewicht per eenheid van 10 kg nettogewicht

ex 03.02 C

bevroren

bestemd voor de conservenindustrie(a)

Kuit van snotolf (Cyclopterus lumpus), enkel gezouten of gepekeld, gedroogd of

Invoerrecht

(autonoom )

8 %
5 %

8 %
10 %

gehele
schorsing

gerookt

11 %

ex 07.01 A I

Pootaardappelen van de variëteiten „Majestic" en „Kennebec"

7 %

ex 07.01 P II

Cantharellen

ex 08.01 A

Dadels, bestemd voor de vervaardiging van bereid voedsel voor dieren (a)

5,5 %
6 %

(a) Het in aanmerking komen voor deze schorsing is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.
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Omschrijving

Nr.

ex 08.02 A II a) en b)

Bittere sinaasappelen of pomeransen

Nr. L 308 /3

Invoerrecht

( autonoom )

8 %

08.08 C

Blauwe bosbessen

5,5 %

09.10 C I

Saffraan, niet fijngemaakt en niet gemalen

10 %

ex 12.07 K

Jaborandibladeren (Pilocarpus jaborandi)

gehele
schorsing

ex 12.07 K

Sophoraknoppen (Japonica)

gehele
schorsing

ex 12.07 K

Strophantuszaad (Strophanthus kombe)

gehele
schorsing

ex 12.07 K

Colchicumzaad (Colchicum autumnale) ; Duboisiabladeren (Duboisia myoporoïdes) ;
Moederkoorn (Secale cornutum) ; Bladeren, zaad, wortels en andere delen van
doornappels (Datura stramonium)

ex 13.02 B

14.02 B I

ex 16.05 A

ex 27.07 G

ex 27.14 C

Canadabalsem

gehele
schorsing

Plantehaar (crin végétal)

gehele
schorsing

Krabben van de variëteiten „King", „Hanasaki", „Kegani" en „ Queen", enkel
in water gekookt en ontdaan van de schaal, ook indien bevroren, bestemd voor
de conservenindustrie, in verpakkingen van 2 kg of meer(a)
Aromatische produkten bestemd voor de vervaardiging van carbonblack en
dergelijke (a)

9 %

gehele
schorsing

Extractie-produkten, verkregen door behandeling van smeeroliën met behulp van

selectieve oplosmiddelen, bestemd voor de vervaardiging van carbonblack en
dergelijke (a)

ex 28.55 B

gehele
schorsing

Fosforijzer (ferrofosfor), dat 15 gewichtspercenten of meer fosfor bevat, uitsluitend
bestemd voor de vervaardiging van fosforhoudend ruwijzer of van staal (a)

gehele
schorsing
gehele
schorsing

ex 29.01 C I

Pinenen

8 %

ex 29.01 D VII

Vinyltolueen

6 %

ex 29.02 B

Hexachloorcyclopentadieen

ex 29.03 B II

1-Nitropropaan ; 2-Nitropropaan

ex 29.06 A IV

2,3,6-Trimethylfenol

ex 29.09

Butyleenoxyde

9 %

ex 29.13 A I b)

Methylisoamylketon

10 %

ex 29.13 B I b)

Kamfer, natuurlijke, andere dan ruwe

ex 29.13 B II

Dehydroprogesteron (4,16-pregnadieen-3,20-dion)

6 %

ex 29.13 D I

1,4,17 (20)-Pregnatrieen-11 beta, 21-diol-3-on . . .

9 %

ex 29.13 D I

4,17 (20)-Pregnadieen-11 beta, 21-diol-3-on

9 %

gehele
schorsing
8 %

gehele
schorsing

gehele
schorsing

(a) Het in aanmerking komen voor deze schorsing is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.
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Omschrijving

Nr.
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Invoerrecht

(autonoom )

ex 29.13 D I

16-alfa-Methylpregnenolon

6%

ex 29.13 D I

Pregnenolon

6 %

ex 29.13 F

1,4-naftochinon

ex 29.13 G III

2,3-Dichloor-1,4-naftochino

10 %

ex 29.13 G III

Decachloortetracyclodecanon

10 %

ex 29.14 A II c) 5

16,17 Oxydopregnenolonacetaat (epoxypregnenolonacetaat)

6 %

ex 29.14 A II c) 5

16 alfa-Methyl-1,4,9(ll)-pregnatrieen-17 alfa, 21-diol-3,20-dion-21 acetaat

9 %

ex 29.14 A II c) 5

gehele
schorsing

16 alfa-Methylallopregnaan-11 alfa, 17 alfa, 21-triol-3,20-dion-ll-paratolueensul
fonaat-21-acetaat

9 %

ex 29.14 A II c) 5

16,17 Oxydopregnanolonacetaat (epoxypregnanolonacetaat)

6 %

ex 29.14 A II c) 5

16-Pregnenolonacetaat (3 beta-acetoxy-16-pregneen-20-on)

6 %

ex 29.15 A IV a)

Sebacinezuur

3 %

ex 29.15 B

Hexachloorendomethyleentetrahydroftaalzuur en het anhydride daarvan

8 %

ex 29.15 C III

Trimellietzuur en het anhydride daarvan

gehele
schorsing

Ruw calciumtartraat

3,5 %

ex 29.16 D

2,6-dimethoxybenzoëzuur

10 %

ex 29.16 D

3,6-Endoxohexahydroftaalzuur en het natriumzout daarvan

10 %

ex 29.17

Diëthylsulfaat

ex 29.23 D V

Beta-alanine (beta-aminopropionzuur)

8 %

Fenylethylbarbituurzuur en zouten daarvan

11 %

ex 29.29

Podofylinezuurethylhydrazide

6 %

ex 29.29

16,17 Dehydropregnenolonacetaatoxim

6 %

ex 29.31 B

Thiobis (di-sec-amylfenol)

6 %

ex 29.35 T

1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridylium-dichloride

10 %

ex 29.35 T

Diosgenine en esters daarvan

gehele
schorsing

ex 29.35 T

1,4-Diazabicyclo-2,2,2-octaa

8 %

ex 29.35 T

4-Cyano-pyridine

8 %

ex 29.36

para-Aminobenzeensulfonylguanidine

7%

ex 29.39 C I

Serumgonadotrofine

ex 29.39 D II

6 alfa-Methylprednisolon ; 21-desoxy-6 alfa-methyl-9 alfa-fluorprednisolon
9 alfa-Fluor-16 beta-methylprednisolon (Betamethason), alsmede dinatrium 21

9 %

fosfaat en 17 alfa-valerianaat daarvan

7 %

29.16 A III a)

29.25 B II a)

ex 29.39 D II
ex 29.40

Bromeline

gehele
schorsing

gehele
schorsing

gehele
schorsing

Digitalisglucosiden

6%

ex 29.41 D

Geïsoleerde scillaglucosiden

6 %

ex 29.41 D

Calciumzouten van de sennosiden A en B

6 %

ex 29.41 D

Benzylideen-beta-D-glucoside van podofyllotoxine
Moederkoornalkaloïden, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

6 %

29.41 A

ex 29.42 C VIII

6%
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Omschrijving

Nr .

Nr. L 308/5

Invoerrecht

(autonoom)

ex 29.44 D

Cefaloridine

ex 29.44 D

Erytromycine en derivaten daarvan

ex 29.44 D

Gentamycine

ex 30.01 A I

Levers van runderen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, in poedervorm

5%

ex 30.01 B

Intrinsieke factor (gedroogd gezuiverd extract van varkens, pylorusslijmvlies)

5 %

ex 30.01 B

Runderleverextract

5 %

ex 32.04 A IV

Campêchehout-, geelhout- en roodhoutextract

38.07

gehele
schorsing
4,5 %

gehele
schorsing

gehele
schorsing

Terpentijnolie ; houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende

oplosmiddelen, verkregen bij distillatie of andere verwerking van naaldhout ; ruw

38.08 A
ex 38.08 C

dipenteen, sulfietterpentijnolie ; pijnolie :
A. Terpentijnolie
B. Sulfaatterpentijnolie ; ruw dipenteen

3 %

C. andere

3 %

Vioolhars, harspek daaronder begrepen

Vioolhars (colofonium), gehydrogeneerd, gepolymeriseerd, gedimeriseerd en
geoxydeerd

ex 38.08 C

Hydroabiëthylalcohol

ex 38.19 D

Thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede
zouten daarvan

ex 38.19 T

Mengsels van aldehyden, vervaardigd uit sulfietlogen

ex 38.19 T

Mengsels van tertiaire mercaptanen

ex 38.19 T

Ruwe guanine (een uit visschubben en uit andere visafvallen bereid deegachtig
mengsel dat minerale oliën bevat en dient voor de vervaardiging van parelessence
(essence d'Orient))

ex 38.19 T

Diosgenine, ruw

ex 38.19 T

Aminen, van chemisch niet welbepaalde verbindingen, bestemd voor de bouw van
vliegtuigen (a)

ex 38.19 T

Waterige suspensie van microcapsules welke een kleurstof in leukovorm bevatten
en welke dient voor de vervaardiging van doorslagpapier

ex 39.01 C IV

ex 39.02 C III
ex 39.02 C VIII

Epoxyharsen, vloeibaar, in pastavorm of in poeder, bestemd voor de bouw van
vliegtuigen (a)
Polysulfohaloëthyleen in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) en b)
op Hoofdstuk 39

3 %

3,5 %
4 %

gehele
schorsing
8 %

gehele
schorsing
9 %

gehele
schorsing
gehele
schorsing

gehele
schorsing
9 %

gehele
schorsing
4 %

Copolymeren van vinylchloride en vinylideenchloride, gevormd uit ten minste
80 gewichtspercenten vinylideenchloride, in één van de vormen bedoeld bij
Aantekening 3 a) en b) op Hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van
vezels, van monofil of van strippen ( a)

4 %

Copolymerisatieprodukt van vinylideenfluoride en van hexafluorpropyleen, in één
van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) en b) op Hoofdstuk 39

4 %

ex 39.02 C XIV a)

Copolymeer van ethylacrylaat en chloorethylvinylether, in de vorm van blokken

12 %

ex 39.02 C XIV b)

Copolymeer van ethylacrylaat en chloorethylvinylether, in de vorm van platen

ex 39.02 C XIV a)

bedoeld bij Aantekening 3 d) op Hoofdstuk 39

12 %

(a) Het in aanmerking komen voor deze schorsing is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.
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Omschrijving

Nr .
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Invoerrecht

(autonoom)

Ethylcellulose (niet geplastificeerd)

4 %

ex 39.03 B V a) 2

Ethyl (hydroxyethyl) cellulose, niet in water oplosbaar

4%

ex 39.03 B V a) 2

Hydroxypropylmethylcellulose

ex 39.05 C

Foliën van rubberhydrochloride met een dikte van niet meer dan 0,020 mm

39.03 B V a) 1

41.03 B I

41.04 B I

Schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van schapen, met uitzondering
van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 tot en met 41.08, andere, huiden
en vellen, voorgelooid of enkel gelooid
Geiteleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van geiten, met uitzondering
van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 tot en met 41.08, andere, huiden
en vellen, voorgelooid of enkel gelooid

ex 41.05 B I

Andere huiden en vellen van reptielen, voorgelooid of enkel gelooid

ex 44.15 B

Houten panelen, aan weerszijden bekleed met een blad van aluminium en bestemd
voor gebruik in vliegtuigen ( a)

ex 44.28 C
45.01

Dakspanen en gevelspanen (schindels), van naaldhout

ex 48.01 E II

ex 51.01 A
51.01 B I
ex 62.05 C

gehele
schorsing

gehele
schorsing

gehele
schorsing
gehele
schorsing
gehele
schorsing

gehele
schorsing

Ruwe natuurkurk en kurkafval ; gebroken of gemalen kurk :
A. ruwe natuurkurk in platen, alsmede stukken daarvan, met een dikte van meer
dan 30 mm

45.02

9,5 %

3 %

B. andere

3 %

Blokken, platen, bladen, vellen en strippen, van natuurkurk, blokjes voor het
vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen

4%

Japans papier (speciaal papier vervaardigd van lange vezels), bestemd voor de
vervaardiging van kunstdarmen of bestemd voor het tijdens de industriële verwer
king verpakken van kunstmatige continutextielvezels (a)

gehele
schorsing

Eendraadsgarens, van polytetrafluorethyleen

gehele
schorsing

Garens van kunstmatige vezels met holle filamenten

gehele
schorsing

Red- of glijgoten voor het ontruimen van vliegtuigen ; zwemvesten voor de
uitrusting van vliegtuigen (a)

gehele
schorsing

70.19 A I a)

Glazen kralen, geslepen en mechanisch gepolijst

gehele
schorsing

70.19 A III a)

Onechte edelstenen, geslepen en mechanisch gepolijst

gehele
schorsing

73.05 A

Poeder van ijzer of van staal

4%

ex 73.24

Bergingsmiddelen bestemd voor de luchtdrukregeling in vliegtuigen (a)

gehele
schorsing

ex 81.04 K I

Sponstitanium

gehele
schorsing

ex 81.04 M

Uranium waaruit U 235 is afgescheiden :
— ruw ; resten en afvallen

gehele
schorsing

(a) Het in aanmerking komen voor deze schorsing is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.
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Nr. L 308/7

Omschrijving

Invoerrecht

ex 88.05 B

Vluchtnabootsers van vliegtuigen met een leeggewicht van meer dan 15.000 kg

gehele
schorsing

ex 89.05

Drijvend reddingsmaterieel voor de uitrusting van vliegtuigen (a)

gehele
schorsing

Nr.

(autonoom)

( a) Het in aanmerking komen voor deze schorsing is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.

LIJST III
Nummer van het

Invoerrecht

Omschrijving

gemeenschappelijk

(autonoom)

douanetarief

28.51 A

Zware waterstof (deuterium) en verbindingen daarvan (zwaar water daaronder
begrepen) ; mengsels en oplossingen, welke zware waterstof bevatten en waarin
de verhouding van het aantal atomen zware waterstof tot het aantal atomen
normale waterstof 1:5.000 overschrijdt (Euratom)

gehele
schorsing

VERORDENING (EEG) Nr. 2094/68 VAN DE RAAD
van 20 december 1968

houdende wijziging van Verordening (EEG) Nr. 950/68 van de Raad van 28 juni 1968
betreffende het gemeenschappelijk douanetarief
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 28,

Gezien de ontwerp-verordening, ingediend door de
Commissie,

Overwegende dat voor de posten 03.01 , 06.02, 06.04,
23.02, 45.04, 73.18, alsmede voor Aantekening 8 op
Hoofdstuk 48 de wijzigingen, die in de aan deze
verordening gehechte lijst I zijn opgenomen, worden

gemotiveerd door overwegingen van economische en
technische aard, in het bijzonder door het streven om
een gelijkvormige toepassing van het gemeenschappe

lijke tarief te verzekeren en om het handelsverkeer van
de Gemeenschap met derde landen te bevorderen door
het hanteren van een naamlijst die beter aan de

gebruiken van de internationale handel is aangepast ;
Overwegende dat in de eerste en derde alinea van
punt A (Goederen bestemd voor bepaalde soorten
schepen) van de Bijzondere bepalingen, opgenomen in
de Inleidende bepalingen, alsmede in de omschrij

vingen van de posten 11.02, 20.06, 23.06, 35.06, 41.02
en in de Aantekening op Hoofdstuk 10, van het ge
meenschappelijk douanetarief, bepaalde in de aan deze
verordening gehechte lijst II opgenomen wijzigingen,
dienen te worden aangebracht, ten einde in een of
meer versies van dat tarief onvolkomenheden of

onjuistheden van redactionele aard te verbeteren en
een betere onderlinge overeenstemming van de vier
versies van het tarief tot stand te brengen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De tabel der rechten, opgenomen in de bijlage van
Verordening (EEG) nr. 950/68 van de Raad van
28 juni 1968 betreffende het gemeenschappelijk dou
anetarief (1), wordt in overeenstemming met de aan
de onderhavige verordening gehechte lijst I gewijzigd.
(x) PB nr. L 172 van 22. 7. 1968, blz. 1 .

