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VERORDENING (EEG) Nr. 2888/74 VAN DE COMMISSIE
van 19 november 1974

houdende wederinvoering van de heffing van de douanerechten van toepassing
op garens van katoen , niet gereed voor de verkoop in het klein van onderverde
ling 55.05 B I , van oorsprong uit de ontwikkelingslanden ten behoeve waarvan
bij Verordening (EEG) nr. 3503/73 van de Raad van 18 december 1973 algemene
tariefpreferenties werden geopend
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3503/73 van de Raad
van 18 december 1973 betreffende de opening van ta
riefpreferenties voor bepaalde produkten van oor
sprong uit ontwikkelingslanden ('), met name op arti
kel 4, lid 2,

schap van genoemde produkten van oorsprong uit de
landen , waarvoor de tariefpreferenties gelden , door af
boeking het bovenvermelde plafond heeft bereikt ; dat
derhalve, gezien de doelstelling van genoemde Veror
dening (EEG) nr. 3503/73 , die het inachtnemen van
een plafond voorschrijft, wederinvoering van de dou
anerechten voor de betrokken produkten geboden is,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Overwegende dat de schorsing van de douanerechten ,
krachtens artikel 1 , lid 3 , van genoemde verordening
voor elke categorie van produkten wordt toegestaan
binnen een communautair plafond, dat gelijk is aan
150 % van de som van , enerzijds, de invoer in tonnen
in de Gemeenschap in 1968 van de betrokken pro
dukten van herkomst uit de door deze regeling begun
stigde landen, genoemd in bijlage B van dezelfde ver
ordening met uitzondering van die waarvoor reeds an
dere door de Gemeenschap toegekende preferentiële
tariefstelsels gelden , en , anderzijds, 5 % van de hoe

A rtikel 1

Met ingang van 23 november 1974 wordt de heffing
van de douanerechten geschorst krachtens Verorde
ning (EEG) nr. 3503/73 van de Raad van 18 december
1973 , wederingevoerd voor de invoer in de Gemeen
schap van de volgende produkten :
Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

veelheid in tonnen van de invoer in 1970 uit andere

landen, alsmede uit die landen en gebieden waarvoor
genoemde stelsels reeds gelden ; dat naar luid van ar
tikel 2, lid 1 , van genoemde verordening de heffing
van de douanerechten op elk moment weder kan
worden ingevoerd, zodra het bovenvermelde plafond
op het niveau van de Gemeenschap is bereikt ;
Overwegende dat voor garens van katoen, niet gereed
voor de verkoop in het klein, van onderverdeling
55.05 B I het plafond volgens de op bovenaangehaal
de basis uitgevoerde berekeningen 30 ton bedraagt ;
dat op 15 november 1974 de invoer in de Gemeen

55.05

Garens van katoen , niet gereed voor de ver
koop in het klein :
B. andere :

I. metende per kg, in enkelvoudige
draad , 120 000 meter of meer

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Pu
blikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 19 november 1974 .
Voor de Commissie
De Voorzitter
Francois-Xavier ORTOLI

(•) PB nr. L 358 van 28 . 12 . 1973 , blz . 69 .

