Nr. L 119/21

De Europæiske Fællesskabers Tidende

7. 5. 88

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1253/88
af 6. maj 1988

om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for dragter, kostumer og sæt, af
trikotage, til mænd og drenge, under varekategori nr. 75 (løbenummer 40.0750),
som har oprindelse i Filippinerne og omfattes af de toldpræferencer, som er
fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3783/87
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

varer, så snart de omhandlede individuelle lofter er nået

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3783/87
af 3. december 1987 om forvaltningen af generelle told
præferencer i 1988 for tekstilvarer med oprindelse i
udviklingslande ('), særlig artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger :
Efter artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3783/87 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
i Rådets forordning (EØF) nr. 3782/87 (2) anførte varekate
gorier, der er omfattet af individuelle toldlofter med en
højeste mængde, der er fastsat i kolonne 7 i bilag I eller
II, for visse eller for hvert af de oprindelseslande eller territorier, som er anført i kolonne 5 i samme bilag ; efter
artikel 3 i forordning (EØF) nr. 3783/87 kan toldafgifter

for dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til mænd og
drenge under varekategori nr. 75 (løbenummer 40.0750)

til enhver tid genindføres ved import af de pågældende

varer med oprindelse i Filippinerne :

Løbe
nummer

40.0750

Kategori

75

(i 1 000 stk.)

for hele Fællesskabet ;

er loftet fastsat til 13 000 stk. ;

den 1 . maj 1988 har indførslerne af de omhandlede varer i
Fællesskabet med oprindelse i Filippinerne, som er præfe
renceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte loft ;
toldafgifter for de pågældende varer bør genindføres i
forhold til Filippinerne —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra 10. maj 1988 genindføres opkrævning af toldafgifter,
som har været suspenderet i henhold til forordning (EØF)
nr. 3782/87, ved indførsel til Fællesskabet af følgende

Varebeskrivelse

KN-kode

6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103

11
12
19
21
22
23
29

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til mænd og
drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regene
rede fibre, undtagen skidragter og skisæt

00
00
00
00
00
00
00

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 6. maj 1988 .
På Kommissionens vegne
COCKFIELD
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