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OVEREENKOMST

tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand betreffende de handel in
textielprodukten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

enerzijds , en

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK THAILAND ,
anderzijds,

WENSENDE een ordelijke en billijke ontwikkeling van de handel in textielprodukten tussen de Europese
Economische Gemeenschap , hierna „de Gemeenschap" genoemd, en het Koninkrijk Thailand , hierna „Thailand"
genoemd, te bevorderen met het oog op een blijvende samenwerking en onder voorwaarden die de nodige
zekerheid voor het handelsverkeer bieden ,

VASTBESLOTEN zoveel mogelijk rekening te houden met de ernstige economische en sociale problemen die zich
momenteel in de textielindustrie , zowel in de invoerende als in de uitvoerende landen , voordoen , ten einde met
name reële risico's voor verstoring van de markt van de Gemeenschap en voor verstoring van de textielhandel van
Thailand uit te schakelen ,

GELET op de Regeling betreffende de internationale handel in textiel, hierna „de Regeling van Genève" genoemd,
inzonderheid op artikel 4 , en op de voorwaarden vermeld in het Protocol tot verlenging van de Regeling,
HEBBEN BESLOTEN deze Overeenkomst te sluiten en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden
aangewezen :

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN:

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK THAILAND:

DIE ALS VOLGT ZIJN OVEREENGEKOMEN:

DEEL I

Artikel 2

Handelsregelingen

1.
Deze Overeenkomst is van toepassing op de handel in
de in bijlage I opgenomen textielprodukten van katoen, van
wol en van synthetische of kunstmatige vezels, van oor
sprong uit Thailand .

Artikel 1

1.
De partijen erkennen en bevestigen dat zij , behoudens
de bepalingen van deze Overeenkomst en onverminderd hun
uit de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en
Handel voortvloeiende rechten en verplichtingen , zich in hun

onderlinge handel in textielprodukten zullen richten naar de
bepalingen van de Regeling van Genève .

2.
De indeling van de produkten die onder deze Overeen- komst vallen is gebaseerd op de nomenclatuur van het
gemeenschappelijk douanetarief en op de goederennomen
clatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van

de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten
(NIMEXE ).

2.
De Gemeenschap verbindt zich ertoe voor de onder
deze Overeenkomst vallende produkten geen kwantitatieve
beperkingen op grond van artikel XIX van de Algemene
Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel of op grond
van artikel 3 van de Regeling van Genève in te voeren .

Met ingang van de inwerkingtreding van de Internationale
Overeenkomst betreffende het geharmoniseerde systeem
voor de omschrijving en codering van goederen (GS) zal deze
indeling worden gebaseerd op het geharmoniseerde systeem
en op de hiervan afgeleide nomenclatuur van de Gemeen
schap .

3.
Maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve
beperkingen bij invoer in de Gemeenschap van de onder deze
Overeenkomst vallende produkten zijn verboden .

3 . De oorsprong van de onder deze Overeenkomst val
lende produkten wordt bepaald overeenkomstig de in de
Gemeenschap geldende regels .
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Wijzigingen in deze regels van oorsprong zullen Thailand
worden medegedeeld en zullen geen vermindering van de in
bijlage II vastgelegde kwantitatieve maxima tot gevolg
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weer uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd, stellen de betrok
ken autoriteiten de Thaise autoriteiten binnen vier weken van

hebben .

de betrokken hoeveelheden in kennis en verlenen zij mach
tiging tot invoer van gelijke hoeveelheden van dezelfde

De procedures voor de controle van de oorsprong van
bovenbedoelde produkten zijn omschreven iri Protocol A.

produkten , die niet op het ingevolge deze Overeenkomst
voor het lopende* of het volgende jaar vastgestelde kwantita
tieve maximum in mindering worden gebracht .

Artikel 3

Artikel 7

Thailand stemt erin toe voor elk jaar dat de Overeenkomst
wordt toegepast zijn uitvoer naar de Gemeenschap van de in
bijlage II omschreven produkten te beperken tot de daarin
vermelde maxima .

De uitvoer van de in bijlage II genoemde textielprodukten is
onderworpen aan het in Protocol A vermelde stelsel van
dubbele controle .

Artikel 4

Thailand en de Gemeenschap erkennen het bijzondere en wel
te onderscheiden karakter van textielprodukten die na
veredeling in Thailand in de Gemeenschap worden wederin
gevoerd.
De in bijlage II vermelde kwantitatieve maxima gelden niet
voor deze wederinvoer wanneer hierop de in Protocol E
vastgelegde specifieke regelingen van toepassing zijn mits
deze wederinvoer plaatsvindt in overeenstemming met de in
de Gemeenschap geldende voorschriften inzake economische
passieve veredeling.
Artikel S

De uitvoer van weefsels van de huisindustrie, geweven op met
de hand of met de voet bediende weefgetouwen , kledingstuk
ken of andere textielartikelen met de hand vervaardigd uit
dergelijke weefsels en traditionele met de hand gemaakte
folkloristische produkten is niet onderworpen aan kwantita
tieve maxima , mits deze produkten aan de in Protocol B
vastgelegde voorwaarden voldoen.
Artikel 6

1.
De invoer in de Gemeenschap van onder deze Over
eenkomst vallende textielprodukten is niet onderworpen aan
de in bijlage II vastgestelde kwantitatieve maxima, mits
wordt verklaard dat deze produkten bestemd zijn voor
wederuitvoer uit de Gemeenschap , hetzij in ongewijzigde
staat, hetzij na verwerking, binnen het kader van het in de
Gemeenschap bestaande stelsel van administratieve con

1.
Vervroegde benutting in een toepassingsjaar van de
Overeenkomst van een gedeelte van het voor het volgende
jaar vastgestelde kwantitatieve maximum is voor alle cate
gorieën produkten toegestaan tot 5 % van het kwantitatieve
maximum voor het lopende toepassingsjaar .
Vervroegde leveringen worden in mindering gebracht öp de
desbetreffende kwantitatieve maxima die voor het volgende
toepassingsjaar van deJOvereenkomst zijn vastgesteld.
2.
Overboeking naar het desbetreffende kwantitatieve
maximum voor het volgende toepassingsjaar van hoeveelhe
den die tijdens een toepassingsjaar van de Overeenkomst niet
zijn benut is voor alle categorieën produkten toegestaan tot
7% van het kwantitatieve maximum voor het lopende
toepassingsjaar.

3.
Overboekingen tussen de categorieën van groep I zijn
slechts toegestaan in de volgende gevallen:
— overboekingen tussen de categorieën 2 en 3 en van
categorie 1 naar de categorieën 2 en 3 mogen plaatsvin
den tot 7% van de kwantitatieve maxima voor de

categorie waarnaar overdracht plaatsvindt;

— overboekingen tussen de categorieën 4 , 5 , 6, 7 en 8
mogen plaatsvinden tot 7 % van het kwantitatieve maxi
mum voor de categorie waarnaar overdracht plaats
, vindt.

Overdracht naar de categorieën van de groepen II en 'III uit
categorieën van de groepen I , II en III is toegestaan tot 7%
van het kwantitatieve maximum voor de categorie waarnaar
de overdracht plaatsvindt .

4.
De equivalentietabel voor bovenbedoelde overboekin
gen is opgenomen in bijlage I.
5.
De verhoging in een categorie van produkten ten
gevolge van gecumuleerde toepassing van de leden 1 , 2 en 3
mag tijdens een toepassingsjaar van de Overeenkomst niet
meer bedragen dan 17% .

trole .

De toelating tot het vrije verkeer van de onder bovenvermelde
voorwaarden ingevoerde produkten wordt echter afhanke
lijk gesteld van de overlegging van een door de autoriteiten
van Thailand afgegeven uitvoercertificaat en van een bewijs
van oorsprong overeenkomstig de bepalingen van Proto
col A.

2.
Indien de autoriteiten van de Gemeenschap hebben
vastgesteld dat de invoer van textielprodukten op een
ingevolge deze Overeenkomst vastgesteld kwantitatief maxi
mum in mindering is gebracht, maar dat de produkten nadien

6.
Indien de leden 1 , 2 en 3 worden toegepast, wordt
daarvan van tevoren kennis gegeven door de autoriteiten van
Thailand .

Artikel 8

1.
De uitvoer van niet in bijlage II van deze Overeenkomst
vermelde textielprodukten mag aan de toepassing van kwan
titatieve maxima door Thailand worden onderworpen onder
de voorwaarden omschreven in de hierna volgende leden.
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2.
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Wanneer de Gemeenschap overeenkomstig het inge

voerde stelsel van administratieve controle vaststelt dat het

niveau van de invoer van produkten van oorsprong uit
Thailand in een bepaalde , niet in bijlage II vermelde catego
rie, in vergelijking met de totale invoer in de Gemeenschap
van produkten van die categorie , van elke herkomst, in het
vorige jaar, de volgende percentages overschrijdt:
— 1 % voor de categorieën van produkten van groep I,
— 5 % voor de categorieën van produkten van groep II,
. — 10% van de categorieën van produkten van groep III ,

kan zij volgens de procedure van artikel 16 om het-openen
van overleg verzoeken ten einde tot overeenstemming te
komen over een passend niveau van beperking voor de
produkten van die categorie .
De Gemeenschap staat de invoer toe van de produkten van de
desbetreffende categorie die uit Thailand zijn verzonden vóór
de datum waarop het verzoek om overleg werd ingediend .

3 . In afwachting van een wederzijds bevredigende oplos
sing verbindt Thailand zich ertoe, voor een voorlopige
periode van drie maanden vanaf de datum van kennisgeving
van het verzoek om overleg, de uitvoer van produkten van de
betrokken categorie naar de Gemeenschap of naar de door de
Gemeenschap aangegeven regio of regio's van de gemeen
schappelijke markt te beperken . Dit voorlopig maximum
wordt vastgesteld op 25 % van het niveau van de invoer in het
kalenderjaar voorafgaande aan dat waarin de invoer het
niveau voortvloeiende uit de toepassing van de in lid 2
vermelde formule overschreed en aanleiding gaf tot het
verzoek om overleg of, indien dit hoger is, 25 % van het
niveau dat voortvloeit uit de toepassing van de in lid 2
vermelde formule .

4.
Indien de partijen tijdens het overleg binnen de in
artikel 16 van de Overeenkomst vermelde termijn geen
bevredigende oplossing kunnen vinden, heeft de Gemeen
schap het recht een definitief kwantitatief maximum in te
stellen op een jaarniveau dat niet lager is dan het niveau dat
voortvloeit uit de toepassing van de in lid 2 vermelde formule
of, indien dit hoger is, 106 % van het niveau van de invoer in
het kalenderjaar voorafgaande aan dat waarin de invoer het
niveau voortvloeiende uit de toepassing van de in lid 2
vermelde formule overschreed en aanleiding gaf tot het
verzoek om overleg.
Mocht het verloop van de totale invoer in de Gemeenschap

van het betrokken produkt zulks noodzakelijk maken, dan
wordt het aldus vastgestelde jaarlijkse niveau na overleg
overeenkomstig de procedure van artikel 16 verhoogd ten

8.
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De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing

indien de in lid 2 genoemde percentages werden bereikt door
vermindering van de totale invoer in de Gemeenschap en niet
door een toename van de uitvoer van produkten van
oorsprong uit Thailand.
9.
Ingeval de bepalingen van lid 2 , 3 of 4 worden
toegepast, verbindt Thailand zich ertoe uitvoervergunningen
af te geven voor produkten die vallen onder contracten die
vóór de instelling van het kwantitatieve maximum zijn
gesloten, tot het vastgestelde kwantitatieve maximum is
bereikt .

10 .
Tot de datum van mededeling van de in artikel 9 ,
lid 6 , bedoelde statistieken zijn de bepalingen van lid 2 van
dit artikel van toepassing op de grondslag van de eerder door
de Gemeenschap medegedeelde jaarlijkse statistieken.

11.
De bepalingen van deze Overeenkomst die betrekking
hebben op de uitvoer van produkten waarvoor de in bijlage II

vastgestelde kwantitatieve maxima gelden, zijn ook van
toepassing op de produkten waarvoor krachtens dit artikel
kwantitatieve maxima worden ingesteld .

Artikel 9

1.
Thailand verbindt zich ertoe de Gemeenschap nauw
keurige statistische gegevens te verstrekken over alle door de
Thaise autoriteiten voor alle categorieën textielprodukten
waarvoor krachtens deze Overeenkomst kwantitatieve maxi

ma zijn vastgesteld, afgegeven uitvoervergunningen alsmede
over alle door de Thaise autoriteiten voor alle in artikel 5

bedoelde produkten waarvoor de bepalingen van Protocol B

gelden , afgegeven certificaten .
De Gemeenschap verstrekt van haar kant de Thaise autori
teiten nauwkeurige statistische gegevens over invoervergun
ningen of -documenten die door de autoriteiten van de
Gemeenschap worden afgegeven uit hoofde van door Thai
land afgegeven uitvoervergunningen en certificaten.

2.
De in lid 1 bedoelde gegevens dienen voor de catego
rieën produkten te worden verstrekt vóór het einde van de
tweede maand volgende op het kwartaal waarop dé statis
tieken betrekking hebben.
3.
De Gemeenschap verstrekt de Thaise autoriteiten
invoerstatistieken van alle produkten waarop het in artikel 8 ,
lid 2 , bedoelde stelsel van administratieve controle van
toepassing is en van de produkten die onder artikel 6 , lid 1 ,

einde aan de in lid 2 vermelde voorwaarden te voldoen .

vallen .

5.
De maxima die krachtens lid 2 of lid 4 worden inge
steld, mogen in geen geval lager zijn dan het niveau van de>
invoer van de produkten van die categorie van oorsprong uit

4.
De in lid 3 bedoelde gegevens dienen voor alle catego
rieën produkten te worden verstrekt vóór het einde van de
derde maand volgende op het kwartaal waarop de statistie
ken betrekking hebben.

Thailand in 1986 .

6.
De Gemeenschap kan ook op regionale basis kwanti
tatieve maxima instellen overeenkomstig de bepalingen van
Protocol C.

7.
Het jaarlijkse groeipercentage voor de kwantitatieve
maxima die op grond van dit artikel worden ingesteld, wordt
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Protocol D.

5.
Mocht bij onderzoek van de wederzijdse gegevens
blijken dat er significante verschillen bestaan tussen de
uitvoer- en de invoercijfers, dan kan tot overleg worden
overgegaan volgens de procedure van artikel 16 .
6.
Voor de toepassing van de bepalingen van artikel 8
verplicht de Gemeenschap zich ertoe de Thaise autoriteiten

vóór 15 april van elk jaar de statistieken te verstrekken
betreffende de invoer van alle onder deze Overeenkomst

vallende textielprodukten in het voorafgaande jaar , onder
verdeeld per leverend land en Lid-Staat van de Gemeen
schap.
Artikel 10

1.
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Indien tussen Thailand en de bevoegde autoriteiten van

de Gemeenschap op het punt van binnenkomst in de
Gemeenschap een verschil van mening ontstaat over de
indeling van de onder deze Overeenkomst vallende produk
ten , wordt de indeling voorlopig gebaseerd op de door de
Gemeenschap vérstrekte aanwijzingen , in afwachting van het
overleg overeenkomstig artikel 16 met het oog op het
bereiken van overeenstemming over de definitieve indeling
van het betrokken produkt.

van de Gemeenschap, de nodige maatregelen ten^ einde te
verzekeren dat de aanpassingen van de kwantitatieve maxi
ma die ingevolge het in lid 2 bedoelde overleg zouden kunnen
worden overeengekomen , kunnen worden verricht voor het
quotumjaar waarin het verzoek om overleg overeenkomstig
lid 2 is ingediend , of voor het volgende jaar indien het
quotum voor het lopende jaar is uitgeput, wanneer overtui
gend bewijs van de ontduiking wordt geleverd .
4.

Indien de partijen tijdens het overleg binnen de in

artikel 16 vermelde termijn geen bevredigende oplossing
kunnen vinden , heeft de Gemeenschap het recht, indien
overtuigend bewijs van de ontduiking is geleverd, op de
ingevolge deze Overeenkomst vastgestelde kwantitatieve
maxima gelijkwaardige hoeveelheden van de produkten van
Thaise oorsprong in mindering te brengen .

Artikel 12

2.
Indien ten gevolge van bovenbedoelde voorlopige
indeling een voorlopige afboeking plaatsvindt op een kwan
titatief maximum van een andere categorie dan die vermeld

op de door de bevoegde Thaise autoriteiten afgegeven
uitvoerdocumenten , stelt de Gemeenschap Thailand binnen
30 dagen in kennis van deze voorlopige afboeking .
3.

De autoriteiten van Thailand worden in kennis gesteld

van elke' wijziging in de in de Gemeenschap geldende tarief
en statistieknomenclatuur en elk besluit dat overeenkomstig
de in de Gemeenschap van kracht zijnde procedures wordt
genomen met betrekking tot de indeling van de produkten die
onder deze Overeenkomst vallen .

Wijzigingen in de in de Gemeenschap geldende tarief- en
statistieknomenclatuur of besluiten waaruit een wijziging
Van de indeling van de onder deze Overeenkomst vallende
produkten voortvloeit, mogen geen vermindering van de in
bijlage II vastgestelde kwantitatieve maxima tot gevolg heb
ben .

1.
Thailand beijvert zich de uitvoer van textielprodukten
waarvoor kwantitatieve maxima gelden zoveel mogelijk over
het toepassingsjaar van de Overeenkomst te spreiden, waar
bij in het bijzonder met seizoenfactoren rekening wordt
gehouden .

2.
Indien zich een buitensporige concentratie van de
invoer van produkten van een categorie waarvoor ingevolge
deze Overeenkomst kwantitatieve maxima gelden , voordoet,
kan de Gemeenschap volgens de procedure van artikel 16 om
overleg verzoeken ten einde deze situatie te verhelpen .
Artikel 13

Indien de opzeggingsbepalingen van artikel 18 , lid 4, wor
den toegepast, worden de in bijlage II vastgestelde kwanti
tatieve maxima pro rata aangepast.

De procedures voor de toepassing van dit lid zijn opgenomen
Artikel 14

in Protocol A.

1.
Artikel 11

1.

Voor het beheer van deze Overeenkomst worden de in

artikel 3 bedoelde maxima door de Gemeenschap verdeeld in
quota voor elke Lid-Staat .

Thailand en de Gemeenschap komen overeen volledig

samen te werken ten einde te voorkomen dat deze Overeen

komst door overlading, verzending via een andere bestem
ming of op andere wijze wordt ontdoken.

2.
Wanneer de Gemeenschap ingevolge ondérzoek ver
richt overeenkomstig de procedures van Protocol A over
gegevens beschikt waaruit , blijkt dat produkten van oor
sprong uit Thailand waarvoor ingevolge deze Overeenkomst
kwantitatieve maxima zijn vastgesteld, zijn overgeladen, via
een andere bestemming zijn ve rzonden of op andere wijze in
de Gemeenschap zijn ingevoerd met ontduiking van deze
Overeenkomst , kan de Gemeenschap om het openen van
overleg overeenkomstig de procedure van artikel 16 , lid 1 ,
verzoeken ten einde tot overeenstemming te komen over een
gelijkwaardige aanpassing van de overeenkomstige , ingevol
ge deze Overeenkomst vastgestelde kwantitatieve maxima .
3.
In afwachting van de uitkomst van het in lid 2 bedoelde
overleg treft Thailand als voorzorgsmaatregel , op verzoek

2.
Gedeelten van de in bijlage II vastgestelde kwantitatie
ve maxima die in een Lid-Staat van de Gemeenschap niet zijn
benut, mogen aan een andere Lid-Staat worden toegewezen
overeenkomstig de in de Gemeenschap gëldende procedu
res .

De Gemeenschap verbindt zich ertoe dergelijke verzoeken
om nieuwe toewijzingen van Thailand zorgvuldig te onder
zoeken en hierop binnen vier weken te antwoorden. Indien
met een dergelijke nieuwe toewijzing wordt ingestemd ,
blijven de tolerantiebepalingen van artikel 7 van toepassing
op de niveaus van de oorspronkelijke toewijzing.

Indien Thailand tijdens de toepassing van deze Overeen
komst vaststelt dat de verdeling van een in bijlage II vastge
steld maximum bijzondere moeilijkheden veroorzaakt, kan
dit land om het openen van overleg overeenkomstig arti
kel 16 verzoeken ten einde tot een wederzijds bevredigende
oplossing te komen.
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3.
Na de eerste juni van elk toepassingsjaar van de
Overeenkomst kan Thailand , na voorafgaande kennisgeving
aan de Gemeenschap , de onbenutte hoeveelheden van de
regionale quota van een in bijlage II vermeld kwantitatief
maximum van de Gemeenschap , overboeken op de quota
van hetzelfde maximum van andere regio's in de Gemeen
schap, mits het regionale quotum waaruit de overdracht
plaatsvindt voor minder dan 80 % is aangesproken en tot de
volgende percentages van het quotum waarnaar de overboe
king plaatsvindt:
— 2% in het eerste toepassingsjaar van de Overeen
komst,
— 4% in het tweede toepassingsjaar van de Overeen
komst,
— 8% in het derde toepassingsjaar van de Overeen
komst,

— 12% in het vierde toepassingsjaar van de Overeen
komst.

einde uiterlijk binnen een volgende maand tot overeen
stemming of tot een wederzijds aanvaardbare conclusie te
komen .

2.
De Gemeenschap kan overeenkomstig lid 1 om overleg
verzoeken wanneer zij vaststelt dat zich in een bepaald
toepassingsjaar van de Overeenkomst moeilijkheden voor
doen in de Gemeenschap of een van haar regio's als. gevolg
van een belangrijke en scherpe stijging, vergeleken met het
voorgaande jaar , van de invoer van een bepaalde categorie
van groep I , waarvoor de in bijlage II vermelde kwantitatieve
maxima gelden .

3.
Zo nodig kan op verzoek van een der partijen en in
overeenstemming met de bepalingen van de Regeling van
Genève, overleg plaatsvinden over alle vraagstukken die uit
de toepassing van deze Overeenkomst voortvloeien. Beide
partijen nemen aan het overleg krachtens dit artikel deel in
een geest van samenwerking en met de wil om de onderlinge
geschillen te regelen .

4.
Indien zou blijken dat in een bepaalde regio van de
Gemeenschap extra aanvoer vereist is , kan de Gemeenschap ,
wanneer met de krachtens lid 1 genomen maatregelen niet
kan worden voorzien in deze behoefte , toestemming verlenen
voor de invoer van grotere hoeveelheden dan die in bijlage II
zijn vermeld.
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Artikel 17

Deze Overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op de
gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap van toepassing is en onder de in
dat Verdrag neergelegde voorwaarden , en, anderzijds, op het
grondgebied van Thailand .

Artikel 15

1.

Thailand en de Gemeenschap verbinden zich ertoe zich
DEEL II

te onthouden van discriminatie bij het verlenen van uitvoer

vergunningen en invoervergunningen of documenten als

Overgangs- en slotbepalingen

bedoeld in de Protocollen A en B.

2.
Bij de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst dra
gen de overeenkomstsluitende partijen zorg voor handhaving
van de traditionele handelspraktijken en -stromen tussen de
Gemeenschap en Thailand.
3.
Indien een partij vaststelt dat de toepassing van deze
Overeenkomst de bestaande handelsbetrekkingen tussen
importeurs in de Gemeenschap en leveranciers in Thailand
verstoort, vindt onverwijld overleg plaats volgens de proce

dure van artikel 16 , ten einde deze situatie te verhelpen .
Artikel 16

1.
Voor de in deze Overeenkomst bedoelde bijzondere
procedures van overleg gelden de volgende regels:

— elk verzoek om overleg wordt schriftelijk ter kennis
gebracht van de andere partij ;
— het verzoek om overleg dient binnen een redelijke termijn
(en in elk geval binnen 15 dagen na de kennisgeving) te
worden gevolgd door een verklaring waarin de redenen
en omstandigheden worden uiteengezet die volgens de
betrokken partij de indiening van het verzoek rechtvaar
digen;

— het overleg tussen de partijen wordt uiterlijk binnen een
maand na kennisgeving van het verzoek geopend ten

Artikel 18

1.
Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag
van de maand volgende op de datum van ondertekening..Zij
blijft van kracht tot en met 31 december 1990 .
2.

Deze Overeenkomst is van toepassing vanaf 1 januari

1987 .

3.

Elke partij kan te allen tijde wijzigingen in deze

Overeenkomst voorstellen .

4. • Elke partij kan te allen tijde de Overeenkomst opzeg
gen met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste 120 dagen. In dat geval verstrijkt de Overeenkomst
aan het einde van de opzeggingstermijn .
5.
De bijlagen en Protocollen , de Memoranda van Over
eenkomst, de gezamenlijke verklaring en het Memorandum
van Overeenstemming bij deze Overeenkomst maken een
integrerend deel daarvan uit .
Artikel 19

Deze Overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de
Deense, de Duitse , de Engelse , de Franse, de Griekse, de
Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal ,
zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
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BIJLAGE I
LIJST VAN PRODUKTEN

1 . Wegens het ontbreken van nauwkeurige gegevens over het materiaal waarvan de produkten van de categorieën
1 tot en met 114 zijn samengesteld , wordt ervan uitgegaan dat deze produkten uitsluitend zijn samengesteld uit
wol of fijn haar, katoen, of synthetische of kunstmatige vezels .

2. Kleding die niet herkenbaar is als heren- of jongenskleding of als dames- of meisjeskleding, wordt bij
laatstgenoemde ingedeeld.

3 . De term „babykleding" omvat ook kleding voor meisjes tot en met handelsmaat 86.
GROEP I A

Nr. van het
Cate

gemeenschappelijk

NIMEXE-code

gorie

douanetarief

( 1986)

Equivalentietabel
Omschrijving

GS-code

( 1986)

1

(3 )

(2)

(1 )
55.05

55.05-13 , 19 , 21 ,
25,27,29,33,35 ,
37,41,45,46,48 ,
51,53,55,57,61 ,
65,67,69,72,78 ,
81 , 83 , 85 , 87

(5 )

(4 )

5204.11 , 19
5205.11 , 12 , 13 ,
14,15,21,22,23 ,
24,25,31,32,33 ,
34,35,41,42,43 ,
44 , 45

Garens van katoen , niet gereed voor de verkoop
in het klein

5206.11 , 12, 13 ,
14,15,21,22,23 ,
24,25,31,32,33 ,
34,35,41,42,43 ,
44 , 45
2

55.09

55.09-03 , 04 , 05 ,
06,07, 08,09,10 ,
11,12,13,14,15 ,
16,17,19,21,29 ,
32,34,35,37,38 ,
39,41,49,51,52 ,
53,54,55,56,57 ,
59,61,63,64,65 ,

66,67,68,69,70 ,
71,73,75,76,77 ,
78,79,80,81,82 ,
83,84,85,87,88 ,
89,90,91,92,93 ,
98 , 99

5208.11 , 12 , 13 ,
19,21,22,23,29 ,
31,32,33,39,41 ,
42,43,49,51,52 ,
53,59

Weefsels van katoen , andere dan weefsels met
gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek);
lint, fluweel , pluche, lussenweefsel , chenille
weefsel , tule en filetweefsel

5209.11 , 12 , 19 ,
21,22,29,31,32 ,
39,41,42,43,49 ,
51 , 52 , 59
5210.11 , 12 , 19 ,
21,22,29,31,32 ,
39,41,42,43,49 ,
51 , 52 , 59

5211.11 , 12 , 19 ,
21,22,29,31,32 ,
39,41,42,43,49 ,
51 , 52 , 59
5212.11 , 12 , 13 ,
14,15,21,22,23 ,
24 , 25
ex 5811.00

2 a)

55.09

55 . 09 -06 j 07 , 08 ,
09,51,52,53,54 ,
55,56,57,59,61 ,
63,64, 65,66,67 ,
70,71,73,83,84 ,
85,87,88,89,90 ,
91 , 92 , 93 , 98 ,
99

5208.31 , 32 , 33 ,
39,41,42,43,49 ,
51,52 , 53,59

5209.31 , 32 , 39 ,
41.42.43.49.51 ,
52 , 59
5210.31 , 32 , 39 ,
41.42.49.51.52 ,
59

5211.31 , 32 , 39 ,
41,42,43,49,51 ,
52 , 59
5212.13 , 14 , 15 ,
23 , 24 , 25
ex 5811.00

a) Waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt

stuks / kg

g/ stuk

(6)

(7 )
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3

'

( 2)

( 1 ).
56.07
A

(4)

(5 )

5512.11 , 19 , 21 ,
29,91,99

Weefsels van synthetische stapelvezels, andere
dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsel (bad
~of frotteerstof hieronder begrepen) en chenille

(3)

56.07-01 , 04 , 05 ,
07,08,10,12,15 ,
19,20,22,25,29 ,
■ 30,31,35,38,39 ,
40,41,43,45,46 ,
47 , 49

Nr . L 325 / 47

5513.11 , 12 , 13 ,
19,21,22,23,29 ,
31,32,33,39,41 ,
42 , 43 , 49

(6 )

weefsel

5514.11 , 12 , 13 ,
19,21,22,23,29 ,
31,32,33,39,41 ,
42 , 43 , 49
5515.11 , 12 , 13 ,
19,21,22,29,91 ,
92 , 99

'

ex 5811.00
ex 5905.00

3 a)'

56.07-01 , 05 , 07 ,
08,12,15,19,22 ,
25,29,31,35,38 ,
40,41,43,46,47 ,
49

5512.19 , 29 , 99
5513.21 , 22 , 23 ,
29,31,32,33,39 ,
41 , 42 , 43 , 49.
5514.21 , 22 , 23 ,
29,31,32,33,39 ,
41,42,43,49
ex 5811.00

I

a) Waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt

(7)

23 . 11 . 90

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . L 325 / 48

GROEP I B

4

(6)

( 7)

Overhemden en sporthemden, T-shirts, hemd
truien (sous-pulls) ( andere dan van wol of van
fijn haar), tricotpakken , maillots de corps en
dergelijke artikelen van brei- of haakwerk

6,48

154

Truien, jumpers, pullovers (met of zonder mou
wen), twinsets , vesten en jasjes ( andere dan
verkregen door het aaneennaaien van in vorm
gesneden stukken ); anoraks , windjakken , blou
sons en dergelijke

4,53

221

ex 6203.41 ,

Shorts en andere korte broeken ( andere dan

1,76

568

ex 42 , ex 43 ,

zwembroeken), lange broeken , geweven , voor
heren en jongens ; lange broeken , geweven , van
wol , van katoen , of van synthetische of van
kunstmatige vezels , voor dames en meisjes

Blouses en hemdblouses met korte of met lange
mouwen , al dan niet van brei- of haakwerk, van
wol, van katoen , of van synthetische of van
kunstmatige vezels

5,55

180

Overhemden en sporthemden , andere dan van
brei- of haakwerk , voor heren en jongens , van
wol , van katoen , of van synthetische of van
kunstmatige vezels

4,60

217

(4)

(3)

(2)

(1)

60.04
BI

II a)
b)
c)
IVb) 1 aa )
dd )
2 ee)
d ) 1 aa )
dd )
2 dd )
ex 60.04
BIVa)

60.04-19 , 20 , 22 ,.
23,24,26,41,50 ,
58,71,79 , 89

6105.10 , 20 , 90

ex 60.04-38 1 In

ex 6110.20 , ex 30

6109.10 , 90

(5)

•

ex 60.04-60 J 1 '

"1

ex 60.04

B IV e)

ex 60.05 '

' f (')

A II b ) 4 11 ) 11

22

33

' 44 J

5

60.05

AI a )

II b) 4 bb ) 11 aaa )
bbb )
ccc)
ddd )
eee )
22 bbb )
ccc)
. ddd )
eee )
fff)
ijij ) 11
*

6

ex 60.05-88 1

ex 60.05-89 1 ,,v

ex 60.05-90 [ v '
ex 60.05-91 J

60.05-01 , 31 , 33 ,
34,35,36,39,40 ,
41,42,43,81

ex 6101.20
ex 6101.30
ex 6102.10
ex 6102.20
ex 6102.30

61.01-62 , 64 , 66 ,
72 , 74 , 76

61.01

B V d) 1

6110.10 , 20 , 30
ex 6101.10

ex 49

2
3

ex 6204.61 ,
ex 62 , ex 63 ,

e) 1
2
3

ex 69

61.02-66, 68 , 72

61.02

B II e) 6 aa )
bb )
cc )

7

60.05

60.05-22 , 23 , 24 ,

6106.10 , 20 ,

A II b) 4 aa ) 22

25

ex 90

33
44
55

61.02

6206.20 , 30 , 40

61.02-78 , 82 , 84

B II e) 7 bb )
cc)
dd )

8(

61.03
A

61.03-11 , 15 , 19

6205.10 , 20 , 30

(') Per 1 januari 1987 zijn de „ex"-nummers door nieuwe nummers van het gemeenschappelijk douanetarief en de NIMEXE-code vervangen .
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GROEP II A

9

55.08

55.08-10 , 30 , 50 ,
80

62.02 '

5802.11 , 19 .
6302.60

62.02-71

62.02

62.02-12 , 13 , 19

Bla)
c)

22

56.05
A

Bad- of frotteerstof (lussendoek), van katoen ;
huishoudlinnen, ander dan van brei- of haak
werk, van bad- of frotteerstof (lussendoek ), van
katoen

B III a) 1

20

(6)

(5)

(4)

(3 )

( 2)

(1 )

6302.21 , ex 22 ,
ex 29 , 31 , ex 32 ,

Beddelinnen , ander dan van brei- of haakwerk

ex 39

56.05-03 , 05 , 07 ,
09,11,13,15,19 ,
21,23,25,28,32 ,
34,36,38,39,42 ,
44 , 45 , 46 , 47

ex 5508.10

5509.11 , 12 , 21 ,
22,31,32,41,42 ,
51,52,53,59,61 ,
62 , 69 , 91 , 92 ,

Garens van synthetische stapelvezels, niet gereed
voor de verkoop in het klein

99

23

32

56.05-21 , 23 , 25 ,
28 , 32 , 34 , 36

5509.31 , 32 , 61 ,
62 , 69

a) Waarvan acrylvezels

56.05
B

56.05-51 , 55 , 61 ,
65,71,75,81,85 ,
91,95,99

ex 5508.20

Garens van kunstmatige stapelvezels, niet gereed
voor de verkoop in het klein

ex 58.04

58.04-07, 11 , 15 ,
18,41,43,45,61 ,
63,67,69,71,75 ,
77 , 78

5801.10 , 21 , 22 ,
23,24,25,26,31 ,
32 , 33 , 34 , 35 ,

5510.11 , 12 , 20 ,
30 , 90

36

Fluweel, pluche, lussenweefsel en chenilleweef
sel, met uitzondering van.katoenen weefsel , bad
of frotteerstof en lint, van wol , van katoen , of van
synthetische of van kunstmatige vezels

5802.20 , 30
32 a )

39

62.02

B Ila)
c)
III a) 2
c)

58,04-63

5801.22

a) Waarvan fluweel van geribd katoen

62.02-40 , 42 , 44 ,
46,51,59,65,72 ,
74 , 77

6302.51 , ex 53 ,
ex 59 , 91 , ex 93 ,

Tafellinnen , huishoudlinnen , ander dari van brei
of haakwerk, ander dan van katoenen bad- of

ex 99

frotteerstof
•

(7)
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GROEP II B

(2)

(1)

12

60.03
A
B I

(3)

60.03-11 , 19 , 20 ,
27 , 30 , 90
60.04-33 , 34

II b)
C

(4 )

6115.12 , 19 ,
ex 20

60.06-92

6115.91 , 92 ,
ex 93 , 99

60.04-48 , 56 , 75 ,

6107.11 , 12 , 19

(5 )

.

( 6)

(7 )

Kousen , onderkousen, sokken , voetjes en derge 24,3 paar
lijke artikelen van brei- of haakwerk, andere dan
voor baby's, spataderkousen daaronder begre
pen , andere dan produkten van categorie 70

41

Slips en onderbroeken voor heren en jongens,
slips en broeken voor dames en meisjes , van-brei

59

D

13

60.04

B IV b ) 1
2
d) 1
2

cc )
dd )
cc )
cc)

85

ex 60.04-38 1

BIV a )

ex 60.04-60 Jr

f (*>

of haakwerk, van wol , van katoen , of van

synthetische of van kunstmatige vezels

ex 60.04 "1
ex 60.04

6108.21 , 22 , 29

17

B IV e )

14

61.01

61.01-07 , 41 , 42 ,
44, 46 , 47

A II a )
BVb) 1

6210.20

2
3

15

ex 6201.11 ,
ex 12 , ex 13

61.02

B I a)
II e) 1 aa )
bb )
cc )
2 aa )

61.02-05 , 31 , 32 ,
33,35,36,37,39 ,
40

ex 6202.11 ,
ex 12 , ex 13
6204.31 , ex 32 ,
ex 33 , ex 39

Overjassen , regenjassen en capes voor heren en

0,72

1 389

0,84

1 190

Kostuums en combinaties , andere dan van br?i
of haakwerk, voor heren en jongens , van wol ,
van katoen , of van synthetische of van kunst
matige vezels, behalve skikleding

0,80

1 *250

1,43

700

jongens , geweven , van wol , van katoen , of van
synthetische of van kunstmatige vezels (andere
dan parka's (van categorie 21 ))

Mantels , regenjassen en capes daaronder begre
pen , blazers en jasjes, geweven , voor dames en
meisjes , van wol , van katoen , of van sythetische
of van kunstmatige vezels ( andere dan parka's
( van categorie 21 ))

6210.30

bb )
cc)

16

61.01-51 , 54 , 57

61.01

B V c) 1

ex 29

2
3

17

6203.11 , 12 , 19 ,
21 , ex 22 , ex 23 ,

61.01-34 , 3>6 , 37

6203.31 , ex 32,
ex 33 , ex 39

Colbertjassen , blazers en dergelijke , andere dan
van brei- of haakwerk, voor heren en jongens,
vari wol , van katoen, of van synthetische of van
kunstmatige vezels

61.01
B III

61.01-24 , 25 , 26

6207.11 , 19 , 21 ,
22,29,91,92 , 99

Onderhemden , slips , onderbroeken , nachthem

61.02

61.02-22 , 23 , 24

6208.11 , 19 , 21 ,
22,29,91,92,99

61.01

BVa ) 1
2
3

18

B II c)
61.03
B
C

61.03-51 , 55 , 59 ,
81 , 85 , 89

61.04
B

61.04-11 , 13 , 18 ,
91 , 93 , 98

den , pyjama's, badjassen, kamerjassen en derge
lijke artikelen , voor heren en jongens , andere dan
van brei- <?f haakwerk
-

Onderhemden en hemden , onderjurken en onder
rokken , slips , nachthemden , pyjama's , negligés ,
badjassen , kamerjassen en dergelijke artikelen ,
voor dames en meisjes , andere dan van brei- of
haakwerk

(') Per 1 januari 1987 zijn de „ex"-nummers door nieuwe nummers van het gemeenschappelijk douanetarief en de NIMEXE-code vervangen.

(2)

(D

19
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(4)

(3)

..

(5)

(6)

.

( 7)

61.05-10 , 99

6213.20 , 90

Zakdoeken , andere dan van brei-1 of haakwerk

59

17

61.01
B IV

61.01-29,31,32

ex 6201.11 ,
ex 12 , ex 13

. Parka's , anoraks, windjakken en dergelijke,

2,3

435

61.02

61.02-25 , 26 , 28

61.05
A

C

21

6201.91 , 92 , 93

B II d)

andere dan van brei- of haakwerk, van wol , van

katoen , of van synthetische of van kunstmatige
vezels

ex 6202.11 ,
ex 12 , ex 13 .
. 6202.91 , 92 , 93

24

60.04-47 , 73

60.04

6107.21 , 22 , 29 ,
91 , 92 , 99

B IV b) 1 bb)
2 aa)
bb)
d) 1 bb)
2 aa)
bb)

6108.31 , 32 , 39 ,
. 91 , 92 , 99

3,9

-

257

voor heren en jongens

Nachthemden , pyjama's, negligés, badjassen,

60.04-51 , 53 , 81 ,
ex 60.04

Nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen
en dergelijke artikelen van brei- of haakwerk,

83

kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of

ex 60.04-38

haakwerk, voor dames en meisjes

BIVa)
ex 60.04

ex 60.04-60

B I V c)

rO

ex 60.05

A II b) 4 11) ex 11
ex 22
ex 33

ex
ex
ex
ex

60.05-88
60.05-89
60.05-90
60.05-91

\ (l)

ex 44 J
26

60.05

60.05-45 , 46 , 47 ,

6104.41 , 42 , 43 ,

A II b) 4 cc) 11

48

44

22

33

6204.41 , 42 , 43 ,

.

Japonnen voor dames en meisjes, van wol, van
katoen , of van synthetische of van kunstmatige

3,1

323

Rokken , broekrokken daaronder begrepen , voor
dames en meisjes

2,6

385

Lange broeken , zogenaamde Amerikaanse over
alls , korte broeken en shorts ( andere dan zwem
broeken ), van brei- of haakwerk, van wol , van
katoen , of van synthetische of van kunstmatige

1,61

vezels

44

44

61.02-48 , 52 , 53 ,

61.02

B II e) 4 bb)

54

cc)
dd)
ee)

27

60.05

60.05-51 , 52 , 54 ,

6104.51 , 52 , 53 ,

A II b) 4 dd )

58

59

61.02

61.02-57 , 58 , 62

6204.51 , 52 , 53 ,
59

B II e) 5 aa)
bb)
cc)

28

60.05

6103.41 , 42 , 43 ,

60.05-61 , 62 , 64

49

A II b) 4 ee)
ex 60.05

A II b) 4 11) ex 11 |

ex 22 l /n

ex
33 [
ex 44 J
29

61.02

B II e) 3 aa)
' bb)
cc)

ex 60.05-88 1
ex 60.05-89 l m
ex 60.05-90 f

ex 60.05-91 J

61.02-42 , 43 , 44

6104.61 , 62 , 63 ,
69

'

6204.11 , 12 , 13 ,
ex 19 , 21 , ex 22 ,
ex 23 , ex 29

vezels

Mantelpakken , broekpakken en combinaties,
andere dan vari brei- of haakwerk, voor dames en

meisjes, van wol, van katoen, of van synthetische
of van kunstmatige vezels , behalve skikleding

(') Per 1 januari 1987 zijn de „ex"-nummers door nieuwe nummers van het gemeenschappelijk douanetarief en de NIMEXE-code vervangen.

.

620

(2)

(1)

31

68
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(5)

(4)

(3 )

61.09
D

61.09-50

ex 60.03 (»)

ex 60.03 (')

ex 6111.10

60.04
A I

60.04-02 , 03 , 04 ,
06,07,08,10,11 ,
12 , 14

ex 6111.20

■

Bustehouders , geweven of van brei- of haak

6212.10

werk

II a)

b)
c)
III a )
b)
c)
d)

Babykleding en -kledingtoebehoren , behalve
handschoenen van brei- of haakwerk van catego
rie 10

ex 6111.30

ex 6111.90

6209.10 , 20 , 30 ,
90

ex 60.05 1

60.05-06 , 07 , 08 ,
09 , ex 93 , ex 94 ,
ex 95 (')

61.02

61.02-01 , 03

60.05

A II b) 1

A II b) 5 J u

A Ia)
b)
61.04-01 , 09

61.04
A

ex 61.11 (')

ex 61.11-00 (>)

60.05

60.05-16 , 17 , 19

6112.11 , 12 , 19

Trainingspakken van brei- of haakwerk, van
wol , van katoen , of van synthetische of van
kunstmatige vezels

61.01
BI

61.01-13 , 15 , 17 ,

61.02

61.02-12 , 14

ex
ex
ex
ex
ex

6203.22 ,
23 , ex 29 ,
32 , ex 33 ,
39 , ex 42 ,
43 , ex 49

Werk- en bedrijfskleding, andere dan van brei- of
haakwerk, voor heren en jongens
Schorten, stofjassen en andere werk- en bedrijfs
kleding, andere dan van brei- of haakwerk, voor
dames en meisjes

ex
ex
ex
ex
ex

6204.22 ,
23 , ex 29 ,
32 , ex 33 ,
39 , ex 62 ,
63 , ex 69

i

73

A II b) 3

76

19

B II a)

ex 6211.32 ,
ex 33 , ex 42 ,
ex 43

77

61.01-81

61.01

B V f) 1
ex 61.01

"1

B V ex g) ex 1 l (I)
ex 2 [

ex 3 J

6211.20

Skipakken, andere dan van brei- of haakwerk

ex 61.01-92 1
ex 61.01-95 M 1 )

ex 61.01-96 J
61.02-85

61.02

B II e) 8 aa)
ex 61.02

B II e) 9 ex aa) 1 m

exbb) | U

ex cc) J

ex 61.02-90 ")
ex 61.02-91 M 1 )
ex 61.02-92 J

(') Per 1 januari 1987 zijn de „ex"-nummers door nieuwe nummers van het gemeenschappelijk douanetarief en de NIMEXE-code vervangen .

(6)

(7)
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(1)

78

(2)

(3 )

61.01 A I

(4)

61.01-03 , 09

ex 6203.41 ,
ex 42 , ex 43 ,

ex 61.01-92 ~)

ex 49

II b)
ex 61.01

B V g ) ex 1

ex 61.01-95

ex 2 | v '

ex 3 J

> (')

ex 61.01-96 J

ex 6204.61 ,
ex 62 , ex 63 ,

Nr . L 325 / 53

(5)

Kleding, andere dan van brei- of haakwerk,
uitgezonderd de kleding van de categorieën 6,7,
8 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 , 27 , 29 , 68 , 72 , 76
en 77

ex 69

6210.40 , 50
6211.31 , ex 32 ,
ex 33 , 41 , ex 42 ,
ex 43

61.02
A II

61.02-04 , 07

Bib )

ex 61.02

83

1

B II e) ex 9 aa) I

ex 61.02-90 "1

ex
bb) |
ex cc) J

ex 61.02-92 J

60.05

A I b)
II a )
b ) 4 hh) 11
22
33
44

kk) 11

ex 11) 11 1

ex
ex
ex

22 l (I)
33 |

44 J

ex 61.02-91 \ (>)

60.05-03 , 04 , 76 ,
77 , 78 , 79 , 85

ex 6101.10 ,
ex 20 , ex 30

ex 60.05-88 "1

ex 6102.10,
ex 20 , ex 30

ex 60.05-89

1

ex 60.05-90 f K '
ex 60.05-91 J

Jassen , colbertjassen , blazers en andere kleding,
skipakken daaronder begrepen , van brei- of
haakwerk, uitgezonderd de kleding van de cate
gorieën 4 , 5 , 7 , 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73 ,
74 en 75

6103.31 , 32 , 33 ,
39

6104.31 , 32 , 33 ,
39

ex 6113.00

6114.10 , 20 , 30

0 ) Per 1 januari 1987 zijn de wex"-nummers door nieuwe nummers van het gemeenschappelijk douanetarief en de NIMEXE-code vervangen .

(6)

(7)
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GROEP III A

2

(1

33

51.04

(3 )
51.04-06

A III a )
62.03

34

51.04

ex 5407.20
ex 5811.00

62.03-51 , 59

ex 6305.31

51.04-08

ex 5407.20

B II b) 1

A III b)

.

(4

ex 5811.00

5

Weefsels van synthetische filamentgarens, ver
vaardigd van strippen of dergelijke van poly
ethyleen of van polypropyleen, met een breedte
van minder dan 3 m; zakken voor verpakkings
doeleinden , andere dan van brei- of haakwerk,
vervaardigd van die strippen of dergelijke

Weefsels van synthetische filamentgarens, ver
vaardigd van strippen of dergelijke van poly
ethyleen of van polypropyleen, met een breedte
van 3 m of meer

35

51.04
A II
IV

51.04-05 , 10 , 11 ,
13,15,17,18,21 ,
23,25,27,28,32 ,
34 , 36 , 41 , 48

5407.10 , 30 , 41 ,
42,43,44,51,52 ,
53,54,60,71,72 ,
73,74,81,82,83 ,
84,91,92,93,94

Weefsels van synthetische continuvezels, andere
dan de voor buitenbanden bestemde van catego
rie 114

ex 5811.00

ex 5905.00 ■

51.04-10 , 15 , 17 ,

18,23,25,27,28 ,
32 , 34 , 41,48

5407.42 , 43 , 44 ,
52 , 53 , 54 , ex 60 ,
72,73,74,82,83 ,
84 , 92 , 93 , 94

a) Waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt

ex 5811.00
ex 5905.00

36

37

51.04
B II
III

56.07
B

51.04-54 , 55 , 56 ,
58,62,64,66,72 ,
74,76,81,89,93 ,
94 , 97 , 98

5408.10 , 21 , 22 ,
23,24,31,32,33 ,

Weefsels van kunstmatige stapelvezels, andere
dan de voor buitenbanden bestëmde van catego

34

rie 114

51.04-55 , 58 , 62 ,

64,72,74,76,81 ,

5408.10 , 22 , 23 ,
24 , 32 , 33 , 34

89 , 94 , 97 , 98

ex 5905.00

56.07-50 , 51 , 55 ,
56,59,60,61,65 ,
67,68,69,70,71 ,
72,73,74,77,78 ,
82 , 83 , 84 , 87

5516.11 , 12 , 13 ,
14,21,22,23,24 ,
31,32,33,34,41 ,
42,43,44,91,92 ,
93 , 94

ex 5905.00

a) Waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt

Weefsels van kunstmatige stapelvezels

ex 5905.00

56.07-50 , 55 , 56 ,
59 , 61 , 65 r 67 , 69 ,
70,71,73,74,77 ,
78 , 83 , 84, 87

5516.12 , 13 , 14 ,
22,23,24,32,33 ,
34,42,43,44,92 ,
93 , 94

a ) Waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt

ex 5905.00

38 A

60.01

60.01-40

B I b) 1

ex 5811.00
ex 6002.43

Brei- en haakwerk van synthetisch materiaal voor
gordijnen en vitrages

ex 6002.93

38 B

62.02
A II

62.02-09

ex 6303.91
ex 6303.92
ex 6303.99

Vitrages , andere dan die van brei- of haakwerk

6

(7

(2)

(1 )

40

Nr. L 325 / 55
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62.02

62.02-83 , 85 , 89

BIVa )
c)

ex 6303.91
ex 6303.92

ex 6303.99

(6)

(5)

(4 )

(3 )

(7 )

Gordijnen, rolgordijnen , bed- en gordijnvalletjes ,

en andere artikelen voor stoffering, andere dan
van brei- of haakwerk , van wol , van katoen , of .
van synthetische of van kunstmatige vezels

6304.19 , 92 , 93 ,
99

41

42

43

ex 51.01
A

ex 51.01
B

51.01-01 , 02 , 03 ,
04,08,09,10,12 ,
20,22,24,27,29 ,
30,41,42,43,44 ,
46,48

ex 5401.10

51.01-50 , 61 , 67 ,
68,71,77,78 , 80

ex 5401 . 20

5402.10 , 20 , 31 ,
32,33,39,49,51 ,
52 , 59,61,62,69

5403.10 , 20 ,
ex 32 , ex 33 , 39 ,
41 , 42 , 49

51.03

51.03-10,20

ex 5401.10

55.06

55.06-10 , 90

ex 5401.20

56.06 B

56.06-20

5406.10 , 20

Garens van synthetische continufilaiiienten, niet

gereed voor de verkoop in het klein, andere dan

niet-getextureerde, ongetwijnde, niet-getwiste
garens of tot op 50 toeren per meter getwiste
garens

•

Garens svan synthetische of van kunstmatige
continuvezels, niet gereed voor de verkoop in het
klein :

B. Garens van kunstmatige vezels:
Garens van kunstmatige filamenten, niet
gereed voor de verkoop in het klein , andere •
dan ongetwijnde garens van viscoserayon ,
niet-getwiste of tot op 250 toeren per meter
getwiste of ongetwijnde, niet-getéxtureerde
garens van celluloseacetaat

Garens van synthetische of van kunstmatige
filamenten, garens van kunstmatige stapelvezels,
garens van katoen, gereed voor de verkoop in het
klein

5204.20

5207.10,90
ex 5508.20

ex 5511.30

46

47

ex 53.05

. 53.06
53.08

53.05-10 , . 22 , 29 ,
31 , 38 , 39

5105.10, 21 , 29 ,

53.06-21 , 25 , 31 ,
35,51,55,71,75

5106.10 , 20

Wol en fijn haar, gekaard of gekamd

30

5108.10

Garens van wol of van fijn haar, gekaard, niet
gereed voor de verkoop in het klein

53.08-11 , 15

A

48

53.07

53.07-02 , 08 , 12 ,
18,30,40,51,59 ,
81 , 89

5107.10 , 20
5108.20

Garens van wol of van fijn haar, gekamd , niet
gereed voor de verkoop in het klein

53.08
B

53.08-21 , 25

49

ex 53.10

53.10-11 , 15

5109.10 , 90

Garens van wol of van fijn haar, gereed voor de
verkoop in het klein

50

53.11

53.11-01 , 03 , 07 ,
11,13,17,20,30 ,
40, 52 , 54 ; 58 , 72 ,
74,75,82, 84,88 ,
91 , 93 , 97

5111.11 , 19 , 20 ,
30 , 90

Weefsels van wol of van fijn haar

5112.11 , 19 , 20 ,
30 , 90
ex 5811.00

SI

55.04

55.04-00

5203.00

Katoen , gekaard of gekamd

1
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(1)

( 2)

(4 )

(3)
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(5)

53

55.07

55.07-10 , 90

5803.10

Weefsels met gaasbinding, van katoen

54

56.04
B

56.04-21 , 23 , 28

5507.00

Kunstmatige stapelvezels, afval daarin begrepen ,
gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met
het oog op het spinnen

55

56.04
A

56.04-11 , 13 , 15 ,
16 , 17 , 18

5506.10 , 20 , 30 ,

Synthetische stapelvezels , afval daarin begrepen ,
gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt
met het oog op het spinnen

56.06
A

56.06-11 , 15

ex 5508.10

56

90

5511.10 , 20

Garens van synthetische stapelvezels ( afval
daarin begrepen), gereed voor de verkoop in het
klein

58

58.01

58.01-01 , 11 , 13 ,
17 , 30 , 80

5701.10 , 90

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen , ook
indien geconfectioneerd

59

58.02
ex A
B

58.02.-04 , 06 , 07 ,
09,56,61,65,71 ,
75 , 81 , 85 , 90

5702.10 , 31 , 32 ,
39,41,42,49,51 ,
52 , 59,91,92,99

Tapijten , andere dan dié van categorie 58

59.02
ex A

59.02-01 , 09

5703.10 , 20 , 30 ,
90

5704.10 , 90
5705.00

60

58.03

58.03-00

5805.00

Tapisserieën , met de hand geweven ( zoals Gobe
lins, Vlaamse tapisserieën , Aubussons , Beauvais
en dergelijke) of met de naald vervaardigd (halve
kruissteek, kruissteek, enz .), ook indien gecon
fectioneerd

61

58.05

A Ia)
c)

58.05-01 , 08 , 30 ,
40,51,59,61,69 ,
73 , 77 , 79 , 90

5806.10 , 20 , 31 ,
32 , 39 , 40

II

Lint, alsmede bolduclint , zijnde lint zonder inslag
van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden
of textielvezels, met uitzondering van de etiketten
en dergelijke artikelen van categorie 62

B

59.13

62

59.13-01 , 11 , 13 ,
15,19,32,34,35 ,

Elastische weefsels (niet uitzondering van brei- of
haakwerk) van met rubberdraden verbonden

39

textielstoffen

58.06

58.06-10 , 90

5807.10

58.07

58.07-31 , 39 , 50 ,

ex 5606.00

80

5808.10 , 90

Etiketten , insignes en dergelijke artikelen , van
textiel , niet geborduurd, aan het stuk , in banden
of gesneden , geweven
Chenillegaren; omwoeld garen ( ander dan
metaalgarens en ander dan omwoeld paarde
haar); vlechten aan het stuk ; ander passement
werk en andere, dergelijke versieringsartikelen ,

aan het stuk; eikels, kwasten , pompons en der
58.08

58.08-10 , 90

58.09

58.09-11 , 19 , 21 ,
31,35,39,91,95 ,.

5804.10 , 21 , 29 ,
30

gelijke
Tule, bobinettule en filetweefsels ; kant ( mecha
nisch of met de hand vervaardigd ), aan het stuk ,
in banden of in de vorm van motieven

99

58.10

58.10-21 , 29 , 41 ,
45 , 49 , 51 , 55 ,
59

5810.10 , 91 , 92 ,

Borduurwerk , aan het stuk , in banden of in de

99

vorm van motieven

(6)

(7)

(2)

(1)

63

Nr. L 325 / 57
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60.01

60.01-30

Bla)

ex 5811.00
6002.10

60.06
A

60.06-11 , 18

60.01

60.01-51 , 55

(5)

(4)

(3 )

.5905.91

:

Breiwerk en haakwerk van synthetische vezels ,
bevattende 5 of meer gewichtspercenten elasto

meergarens, en breiwerk en haakwerk bevattende
5 of meer gewichtspercenten rubberdraderi

6002.30

Bib) 2

6001.10

ex 6002.20

3

Rachelkant en poolbreiwerk van synthetische
vezels

ex 6002.43
ex 6002.93

65

60.01
A

B Ib)4
II

60.01-01 , 10 , 62 ,
64,65,68,72,74 ,
75,78,81,89,92 ,
94 , 96 , 97

'ex 5811.00

6001.20 , 22 , 29 ,
91 , 92 , 99

Breiwerk en haakwerk, andere dan die bedoeld in

de categorieën 38 A en 63 , van wol , van katoen,
of van synthetische of van kunstmatige vezels

ex 6002.20

C I

6002.41 , 42 ,
ex 43 , 91 , 92 ,
ex 93

66

62.01
A
B I

II a)

b)
c)

62.01-10 , 20 , 81 ,
85 , 93 , 95

6301.10
ex 6301.20
ex 6301.30
ex 6301.40

ex 6301.90

Dekens, andere dan van brei- of haakwerk, van
wol , van katoen, of van synthetische of van
kunstmatige vezels

(6)

( 7)
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GROEP III B

(1)

10

(2)

(4)

(3 )

60.02
A
B

60.02-40, 50 , 60 ,
70 , 80

ex 6111.10 ,
ex 20 , ex 30 ,

(5)

(6)

Handschoenen , wanten en dergelijke artikelen

17 paar

(7)

59

van brei- of haakwerk

ex 90

6116.10 , 91 , 92 ,
93 , 99

67

60.05

ex 60.05-93 ,
ex 94 , ex 95 , 96 ,
97 , 98 , 99 {')

ex AII b) 5 (>)
B

60.06
B III

60.06-96 , 98

ex 6113.00

6117.10 , 20 , 80 ,
90

ex 6301.20
ex 6301.30
ex 6301.40

ex 6301.90

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan voor
baby's , van brei- of haakwerk; onderkleding van
alle soorten , van brei- of haakwerk; gordijnen ,
vitrages , rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes en
andere artikelen voor stoffering, van brei- of
haakwerk ; dekens van brei- of haakwerk ; andere
artikelen van brei- of haakwerk , delen van
kleding of van kledingtoebehoren daaronder
begrepen

6302.10 , 40

6303.11 , 12 , 19
6304.11 , 91
ex 6305.20
\

ex 6305.31
ex 6305.39

ex 6305.90

ex 6307.10
ex 6307.90

67 a )

69

60.04

60.05-97

ex 6305.31

60.04-54

6108.11 , 19

B IV b) 2 cc) 1
ex 60.04

B IV c)
70

Onderjurken en onderrokken , van brei- of haak

7,8

128

werk

ex 60.04-38 |

ex 60.04

BIVa )

a) Waarvan zakken voor verpakkingsdoelein
den , van strippen en dergelijke van polyethy
leen of van polypropyleen

r'

> 0)

J

60.04

ex 60.04-60 ->

60.04-31

6115.11

60.03-2.4,26

ex 6115.20 , ex 93

B III a) 1
60.03

Kousenbroeken , van synthetische vezels, van 67
decitex ( 6,7 tex) per enkelvoudige draad
Dameskousen , van synthetische vezels '

30,4

33

Badpakken en zwembroeken , van wol , van
katoen , of van synthetische of van kunstmatige

9,7

103

1,54

650

B II a )

72

60.05

60.05-11 , 13 , 15

A II b ) 2

6112.31 , 39 , 41 ,
49

60.06
B I

60.06-91

61.01
B II

61.01-22,23

61.02

61.02-16 , 18

6211.11,12

vezels

Bil b)

74

60.05

60.05-71 , 72 , 73 ,

A II b) 4 gg) 11

74

22
33
44

6104.11 , 12 , 13 ,
19 , 21 , 22 , 23 ,
29

Mantelpakken of broekpakken en combinaties,
van brei- of haakwerk , voor dames en meisjes ,
van wol , van katoen , of van synthetische of van

kunstmatige vezels, behalve skikleding

(') Per 1 januari 1987 zijn de „ex"-nummers door nieuwe nummers van het gemeenschappelijk douanetarief en de NIMEXE-code vervangen .
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75

60.05

60.05-66 , 68

A II b) 4 ff)

84

(4)

(5 )

(6)

(7)

6103.11 , 12 , 19 ,
21 , 22 , 23 , 29

Kostuums en combinaties , van brei- of haak

0,80

1 250

17,9

56

8,8

114

(3 )

(2)

(1)

61.06

61.06-30 , 40 , 50 ,

6214.20 , 30 , 40 ,

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken,

60

90

mantilles , sluiers , voiles en dergelijke artikelen ,
andere dan van brei- of haakwerk, van katoen ,
van wol , of van synthetische of van kunstmatige

D
E

86

87

werk, voor heren en jongens, van wol , van katoen
of van synthetische of van kunstmatige vezels,
behalve skikleding

B

C

85

Nr . L 325 / 59

vezels

61.07
B
C
D

61.07-30 , 40 , 90

61.09
A
B
C
E

61.09-20 , 30 , 40 ,

ex 61.10 (')

ex 61.10-00 (»)

6215.20 , 90

Dassen , strikjes en sjaaldassen, andere dan van
brei- of haakwerk , van wol , van katoen , of van
synthetische of van kunstmatige vezels

6212.20 , 30 , 90

80

Korsetten , jarretellegordels, korselets (gaines),
bretels , jarretelles , kousebanden , sokophouders
en dergelijke artikelen en delen daarvan , ook
indien van brei- of haakwerk

6216.00

Handschoenen , wanten en dergelijke, van brei- of
haakwerk , behalve handschoenen voor baby's
van categorie 68

88

ex 61.11 C 1 )

ex 61.10-00
ex 61.11-00

N

6217.10 , 90

Kousen en sokken , andere dan van brei- of
haakwerk; ander kledingtoebehoren, delen van
kleding of van kledingtoebehoren, andere dan
van brei- of haakwerk .

90

ex.59.04

59.04-11 , 12 , 14 ,
15 , 17 , 18 , 19 ,

5607.41 , 49 , 50

Bindgaren , touw en kabel , al dan niet gevlochten,
van synthetische vezels

21

91

93

94

62.04
A II
Bil

62.04-23 , 73

6306.21 , 22 , 29

Tenten

6305.20 , 39 , 90

Zakken voor verpakkingsdoeleinden, van weef
sels , andere dan vervaardigd van strippen en
dergelijke van polyethyleen of van polypropy

62.03

62.03-30 , 40 , 97 ,

Bib)
Ha )
b) 2
c)

98

59.01

59.01-07 , 12 , 14 ,
15 , 16 , 18 , 21 ,

leen

29

95

ex 59.02

59.02-35 , 41 , 47 ,
51,57,59,91,95 ,
97

5601.10 , 21 , 22 ,
29 , 30
ex 5811.00

5602 . i0 , 21 , 29 ,
90

Watten van textielstof en artikelen daarvan ;

textielvezels met een lengte van niet meer dan
5 mm ( scheerhaar), noppen van textielstof

Vilt en viltwaren, ook indien geïmpregneerd of
met een deklaag, andere dan vloerbedekkingen

ex 5811.00
ex 5905.00

ex 6307.90

(') Per 1 januari 1987 zijn de „ex"-nummers door nieuwe nummers van het gemeenschappelijk douanetarief en de NIMEXE-code vervangen.
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(1)

96

(2)

59.03

(3 )

59.03-01 , 11 , 21 ,
23 , 25 , 29 , 30

(4 )

23 . 11 . 90

(5)

5603.00

Gebonden textielvlies , alsmede artikelen daar

ex 5811.00

van, ook indien geïmpregneerd of met een
deklaag

ex 5905.00
6210.10

ex 6301.40 , ex 90
ex 6302.22 ,
ex 32 , ex 53 ,
ex 93

ex 6303.92 , ex 99
ex 6304.19 ,
ex 93 , ex 99
ex 6305.39

ex 6307.10 , ex 90

97

59.05

59.05 - 11 , 31 , 39 ,
51 , 59 , 91 , 99

5608.11 , 19 , 90

Netten , vervaardigd van bindgaren , van touw of
van kabel , in banen , aan het stuk of in een
bepaalde vorm; visvangnetten van garen , vari
bindgaren of van touw

98

59.06

59.06-00 .

5609.00

Artikelen, vervaardigd van garen, van bindgaren ,
van touw of van kabel, met uitzondering

ex 5905.00

99

59.07

59.07-10 , 90

5901.10 , 90

59.10

59.10-10 , 31 , 39

5904.10 , 91 , 92

59.11
A I

59.11-11 , 14 , 17 ,

5906.10 , 99

20

van weefsels , artikelen van weefsels en artikelen
van categorie 97

Weefsels met een deklaag van lijm of van zet
meelachtige stoffen , van de soorten welke
gebruikt worden voor het boekbinden, voor het
kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk
gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilder
doek; stijflinnen ( buckram ) en dergelijke weefsels
voor steunvormen van hoeden en dergelijk
gebruik
Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesne
den; vloerbedekking, bestaande uit een deklaag
. of een bekleding op een drager van textiel , ook
indien in bepaalde vorm gesneden
Gegummeerde weefsels , met uitzondering van
gegummeerd brei- en haakwerk, behalve die voor
buitenbanden

II

III b )
B
59.12

59.12-00

5907.10

Andere weefsels , geïmpregneerd of voorzien van
een deklaag; beschilderd doek voor theatercoulis:
sen , voor achtergrqnden van studio's of voor
dergelijk gebruik , andere dan van categorie
100

100

59.08

59.08-10 , 51 , 61 ,

6903.10 , 20 , 90

71 , 79

ex 5811.00

Weefsels, geïmpregneerd met, voorzien van een
deklaag van of bekleed met cellulosederivaten of
andere kunstmatige plastische stoffen , alsmede
weefsels met inlagen van deze stoffen

101

ex 59.04

59.04-80

5607.90

Bindgaren, touw en kabel , al dan niet gevlochten, .
andere dan van synthetische vezels

109

62.04
AI
BI

62.04-21 , 61 , 69

6306.11 , 12 , 19 ,
31 , 39

Dekkleden , scheepszeilen , zonneschermen voor
winkelpuien

(6)

( 7)

Nr . L 325 / 61
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( 2)

(1)

'

(3)

■

(5 )

(4)

110

62.04
A III
BUI

62.04-25 , 75

6306.41 , 49

Geweven luchtbedden

111

62.04
A IV
B IV

62.04-29 , 79

6306.91 , 99

Kampeerartikelen, geweven, andere dan lucht

62.05

62.05-01 , 10 , 30 ,
93 , 95 , 99

112

A
B
D
E

113

114

bedden en tenten

62.05
C

62.05-20

51.04
AI
BI

51.04-03 , 52

59.11

59.11-15

6307.20

Andere geconfectioneerde artikelen van weefsels ,

ex 6307.90

met uitzondering van die van de categorieën 113

ex 6307.10

Vaatdoeken, stofdoeken en poetsdoeken , andere

en 114

dan van brei- of haakwerk

5902.10 , 20 , 90

A III a)
59.14

59.14-00

5908.00

59.15

59.15-10 , 90

5909.00

59.16

59.16-00

5910.00

59.17
A
B II
C
D

59.17-10 , 29 , 32 ,
38,49,51,59,71 ,
79 , 91 , 93 , 95 ,

5911.10 , 20 , 31 ,
32 , 40 , 90

99

Weefsels en artikelen , voor technisch gebruik

(6)

(7)
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GROEP IV

(2)

(1)

115

54.03

54.04

117

54.05

(3 )

54.03-10 , 31 , 35 ,
37 , 3.9 , 50, 61, 69

(4)

5306.10 , 20

(5)

•

(6)

( 7)

Garens van vlas of van ramee

ex 5308.90

54.04-10 , 90

54.05-2i , 25 , 31 ,

5309.11 , 19 , 21 ,

35 , 38 , 51 , 55 ,
61 , 68

29

Weefsels van vlas of van ramee

ex 5311.00
ex 5905.00

118

ex 62.02

62.02.-15

Bib )
ex 62.02

ex 6302.29
ex 6302.39

62.02.-61 , 75

Bil b )
B III b )

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen , van vlas of van
ramee, andere dan van brei- of haakwerk

6302.52
ex 6302.59
6302.92
ex 6302.99

120

62.02
A I

62.02-01 , 87

B IV b)

121

ex 59.04

59.04-60

6304.19

Vitrages, gordijnen , rolgordijnen, bed- en gor
dijnvalletjes, en andere artikelen voor stoffering,

ex 6304.99

ramee

ex 5607.90

Bindgaren , touw en kabel , al dan niet gevlochten ,

ex 6303.99

andere dan van brei- of haakwerk , van vlas of van

van vlas of van ramee

122

62.03

62.03-20

ex 6305.90

Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden,
van vlas , andere dan van brei- of haakwerk

58.04-80

5801.90

Fluweel , pluche , lussenweefsel , chenilleweefsel ,
geweven, van vlas of van ramee, met uitzondering

Bla )

123

ex 58.04

van die van lint
ex 61.01
F

61.06-90

6214.90

Sjaals, sjerpen , hoofddoeken en halsdoeken ,
. mantilles, sluiers , voiles en dergelijke artikelen ,
van vlas. of van ramee , andere dan van brei- of
haakwerk

-
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. BIJLAGE II

De omschrijving van de goederen in bijlage I is in deze bijlage om praktische redenen in verkorte vorm
overgenomen .

COMMUNAUTAIRE MAXIMA

Omschrijving

Categorie
(1)

•

(2)

Eenheid

Jaar

Kwantitatieve
maxima EEG

(3 )

(4)

(5)
9 300
9 579
9 866
10162

2

Weefsels van katoen

ton

1987
1988
1989
1990

2 a)

Weefsels van katoen , andere dan ongebleekt of gebleekt

ton

1987
1988
1989
1990

3

Weefsels van synthetische stapelvezels

ton

1987
1988
1989
1990

3 a)

4

Weefsels van synthetische stapelvezels (andere dan ongebleekt of
gebleekt)

Overhemden en sporthemden , T-shirts en dergelijke artikelen van brei

ton

1987
1988
1989
1990

1 000 stuks

1987
1988
1989
1990

of haakwerk

: 5

6

Truien , windjakken en dergelijke

1 000 stuks

Lange broeken, geweven

1 000 stuks

1987

2
2
2
2

409
481
556
632

17 000 (*)
17 510
18 035
18 576

4
4
4
4

462
596
734
876

11 150

.

11 708
12 293
12 908

1988

8 400
8 820

1989
1990

9 261
9 724

1987
1988
1989

2 050
2 153
2 261

1990

2 374

7

Blouses en hemdblouses, geweven of van brei- of haakwerk

1 000 stuks

1987
1988
1989
1990

2
2
2
3

8

Overhemden en sporthemden , geweven

1 000 stuks

1987

2 200
2 277

^

1988
1989
1990

1 '

10 0 )

Handschoenen , gebreid

1 000 paar

600
730
867
010

2 357
2 439

1987

8 400

1988
1989
1990

8 988
9 617
10 290

(3)

(2)

(1 )

Sokken , andere dan voor baby's

12

\
\
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■

1 000 paar

IIIl
IIIl

I

I. \

22

11 200

.

13 339

1988
1989
1990

3
4
4
4

ton

1987
1988
1989
1990

1 685
1786
.1 893
2 007

1 000 stuks

1987
1988

2 523

Garens van synthetische stapelvezels, niet gereed voor de verkoop in het

Pyjama's , nachthemden , badjassen , japons en dergelijke, van brei- of

1989
1990

1 000 stuks

Japonnen , geweven en van brei- of haakwerk

1987

. 1988
1989
1990

73

12 584

1987

haakwerk

26

11 872

1 000 stuks

klein

24 (»)

1987
1988
1989
1990

Il

Parka's , anoraks , geweven

21

(5 )

(4 )

1 000 stuks

Trainingspakken

I

I

1987
1988
1989
1990

950
187
438
704

2 674
2 835
3 005

2
2
3
3

800
968
146
335

1
1
1
1

655
754
860
971

( * ) Omvat weefsels van katoen van 'categorie 2.

(') Voor het Verenigd Koninkrijk is voor het jaar 1987 een submaximum voor de produkten van NIMEXE-code 60.02-40 van 1 058 000 paar alsmede een
groeipercentage van 7% voor 1987 tot en met 1990 overeengekomen .
( 2 ) Het niveau van de beperking voor categorie 24 heeft geen betrekking op produkten van de NIMEXE-codes 60.04-47, 73 .

Opmerkingen:

1 . a ) Wanneer Thailand voornemens is hoeveelheden weefsels van katoen naar de Gemeenschap uit te voeren die
de ondergrens van categorie 2 overschrijden, vraagt zij om overleg met de Gemeenschap om te bepalen of
deze grotere hoeveelheid in het kader van het algemene maximum is toegestaan .

b) Wanneer Thailand voornemens is het algemene maximum te gebruiken op een manier die ertoe zou leiden
dat de uitvoer van weefsels van katoen duidelijk onder de ondergrens zou dalen , stelt zij de Gemeenschap
van een en ander in kennis en kan zo nodig overleg plaatsvinden .

2. Categorie 2 a) is een subcategorie van categorie 2 en de kwantitatieve maxima voor categorie 2 a) zijn
benedengrenzen binnen de algemene maxima van categorie 3 a ). Categorie 3 a) is een benedengrens van
categorie 3 .
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REGIONALE MAXIMA

Kwantitatieve

Categorie

Omschrijving

Eenheid

Jaar

16

Kostuums , geweven , voor heren ( daaronder begrepen kostuums welke
uit twee of drie delen bestaan')

1 000 stuks

1987
1988
1989
1990

VK

140
148
157
167

29

Geweven mantelpakken en broekpakken voor dames

1 000 stuks

1987
1988
1989

VK

180
191
202
214

maxima EEG

1990

37

Weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, afval daar
onder begrepen

ton

1987
1988

I

3 424

3 664

1989
1990

74

Mantelpakken en broekpakken , van brei- of haakwerk

1 000 stuks

1987

'

3 920

VK

1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

3 200

IRL

365
391
418
447

23
25
26
28

.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . L 325 / 66

23 . 11 . 90

PROTOCOL A

TITEL I

dukten kunnen worden beschouwd als produkten van oor
sprong uit dat land in de zin van de in de Gemeenschap ter
zake geldende regels.

INDELING

Artikel 1

1.
De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap verbin
den zich ertoe Thailand van wijzigingen in de tarief- en
statistieknomenclatuur in kennis te stellen vóór de datum van

de inwerkingtreding ervan in de Gemeenschap .
2.

3.
Het in lid 1 bedoelde certificaat van oorsprong is niet
vereist voor de invoer van goederen gedekt door een
certificaat van oorsprong formulier A of formulier APR dat
overeenkomstig de in de Gemeenschap ter zake geldende
regels is ingevuld om in aanmerking te kunnen komen voor
algemene tariefpreferenties .

De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap verbin

Artikel 3

den zich ertoe Thailand in kennis te stellen van alle besluiten

met betrekking tot de indeling van de produkten die onder de
Overeenkomst vallen binnen uiterlijk één maand na de'
vaststelling ervan . Een dergelijke mededeling behelst:

Het certificaat van oorsprong wordt alleen afgegeven op
schriftelijke aanvraag van de exporteur of, onder zijn

a) een omschrijving van de betrokken produkten;

bevoegde overheidsinstanties van Thailand zorgen ervoor
dat het certificaat van oorsprong naar behoren wordt
ingevuld en verlangen eventueel benodigde bewijsstukken of
verrichten de controles die zij nodig achten.

b) de desbetreffende categorie en de betrokken tarief- en
statistiekreferenties ;

c) de redenen die tot het besluit hebben geleid .

verantwoordelijkheid, van diens gevolmachtigde. De

,

3.
Wanneer een indelingsbesluit een wijziging van de
indelingsmethode of een wijziging van de categorie van de
onder de Overeenkomst vallende produkten tot gevolg heeft,
stellen de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap een
termijn van 30 dagen vast, vanaf de datum van de mededeling
van de Gemeenschap , vóór het besluit in werking treedt .
Voor produkten die vóór de datum van toepassing van het
besluit zijn verzonden , blijft de vroegere indelingsmethode
gelden, mits de betrokken goederen binnen 60 dagen vanaf
die datum in de Gemeenschap wordert ingevoerd .
4.
Wanneer een indelingsbesluit van de Gemeenschap„dat
een wijziging van de indelingsmethode of een wijziging van
de categorie van de onder de Overeenkomst vallende pro
dukten tot gevolg heeft, betrekking heeft op een categorie
waarvoor een beperking geldt , zullen beide partijen overeen
komstig de in artikel 16 , lid 1 , van de Overeenkomst
beschreven procedures overleg plegen om de in artikel 10 ,
lid 3 , tweede alinea , van de Overeenkomst vermelde ver
plichting na te komen .

Artikel 4

Wanneer voor produkten die onder dezelfde categorie vailen
verschillende criteria voor het bepalen van de oorsprong zijn
vastgesteld, dienen de certificaten of verklaringen van oor
sprong een voldoende gedetailleerde omschrijving van de
goederen te bèvatten om het criterium te kunnen bepalen op
grond waarvan het certificaat werd afgegeven of de verkla
ring opgesteld.
Artikel 5

Indien er geringe verschillen worden vastgesteld tussen dè
vermeldingen in het certificaat van oorsprong en die in de
documenten welke met het oog op de formaliteiten voor de
invoer van het produkt aan de douanediensten worden
overgelegd , worden de vermeldingen in het certificaat niet
ipso facto in twijfel getrokken .

TITEL III
TITEL II

STELSEL VAN DUBBELE CONTROLE VOOR DE

CATEGORIEËN VAN PRODUKTEN WAARVOOR
OORSPRONG

KWANTITATIEVE MAXIMA GELDEN

Artikel 2

Deel I

1.
De produkten van oorsprong uit Thailand , bestemd
voor uitvoer naar de Gemeenschap volgens de in de Over
eenkomst vastgestelde regeling, gaan vergezeld van een
certificaat van oorsprong uit Thailand overeenkomstig het
model dat als bijlage aan dit Protocol is gehecht.

Uitvoer

2.
Het certificaat wordt door de bevoegde overheidsin
stanties van Thailand afgegeven , indien de betrokken pro

Artikel 6

De bevoegde autoriteiten van Thailand geven een uitvoerver
gunning af voor alle zendingen uit Thailand van de textiel
produkten bedoeld in bijlage II , totdat de desbetreffende
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kwantitatieve maxima, eventueel gewijzigd krachtens de
artikelen 7, 13 en 14 van de Overeenkomst, zijn bereikt , en
van de textielprodukten waarvoor definitieve of voorlopige
kwantitatieve maxima gelden welke ingevolge de toepassing
van artikel 8 van de Overeenkomst zijn vastgesteld .
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De invoervergunningen of -documenten zijn zes maanden
geldig.
2.
De bevoegde autoriteiten in de Gemeenschap annule
ren de reeds afgegeven invoervergunningen of -documenten
indien de overeenkomstige uitvoervergunning is ingetrok
ken .

Artikel 7

1.
De uitvoervergunning dient overeen te stemmen met
het model dat als bijlage aan dit Protocol is gehecht-. In dit
document moet onder meer worden verklaard dat de hoe

veelheid vari het betrokken produkt op het voor de categorie
van dat produkt vastgestelde kwantitatieve maximum in
mindering is gebracht.

2.
Elke uitvoervergunning heeft slechts betrekking op een
van de categorieën van produkten vermeld in bijlage II van de
Overeenkomst. De uitvoervergunning kan worden gebruikt
voor één of meer zendingen van de betrokken produkten .
Artikel 8

De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap worden
onverwijld in kennis gesteld van iedere intrekking of wijzi
ging van eerder afgegeven uitvoervergunningen.
Artikel 9

1.
De uitvoer wordt in mindering gebracht op de kwan
titatieve maxima die zijn vastgesteld voor het jaar waarin de
verzending van de goederen heeft plaatsgevonden , zelfs
indien de uitvoervergunning na de verzending werd afge
geven .

2.
Voor de toepassing van lid 1 wordt de verzending van
de goederen geacht te hebben plaatsgevonden op de datum
van inlading in het luchtvaartuig, het voertuig of de boot van
uitvoer .

Artikel 10

De indiening van een uitvoervergunning krachtens artikel 12
moet uiterlijk plaatsvinden op 31 maart van het jaar volgende

op dat waarin de door de vergunning gedekte goederen zijn
verzonden .

Indien echter de bevoegde autoriteiten in de Gemeenschap
van de intrekking of annulering van de uitvoervergunning in
kennis worden gesteld nadat het produkt in de Gemeènschap
is ingevoerd , worden de betrokken hoeveelheden in minde
ring gebracht op het kwantitatieve maximum voor de
desbetreffende categorie en het betrokken quotumjaar.
Artikel 13

.1 .

Indien de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap

vaststellen dat de totale hoeveelheden waarvoor Thailand in

een vari de toepassingsjaren van de Overeenkomst voor een
bepaalde categorie uitvoercertificaten heeft afgegeven, het in
bijlage II voor die categorie bepaalde kwantitatieve maxi
mum , eventueel gewijzigd krachtens de artikelen 7 , 13 en 14
van de Overeenkomst, of een overeenkomstig artikel 8 van
de Overeenkomst vastgesteld definitief of voorlopig kwanti
tatief maximum overschrijden, mogen deze autoriteiten de
verdere afgifte van invoervergunningen of -documenten
opschorten . In dat geval stellen de bevoegde autoriteiten van
de Gemeenschap de Thaise autoriteiten hiervan onmiddellijk
in kennis en wordt de bijzondere overlegprocedure van
artikel 16 van de Overeenkomst onverwijld ingeleid .
2.
De bevoegde autoriteiten in. de Gemeenschap kunnen
weigeren invoervergunningen of -documenten af te geven
voor Uitvoer van Thaise oorsprong die niet wordt gedekt
door overeenkomstig de bepalingen van dit Protocol door
Thailand afgegeven uitvoervergunningen.

Indien de bevoegde autoriteiten in de Gemeenschap de invoer
in de Gemeenschap van dergelijke produkten echter toelaten ,
worden de betrokken hoeveelheden niet in mindering
gebracht op de overeenkomstige maxima vermeld in bijla
ge II of vastgesteld ingevolge de toepassing van artikel 8 van
dë Overeenkomst, zonder de uitdrukkelijke instemming van
Thailand , behoudens het bepaalde in artikel 11 van de
Overeenkomst .

Deel II
Invoer

Artikel 11

Voor de invoer in de Gemeenschap van textielprodukten
waarvoor kwantitatieve maxima gelden, moet een invoerver

gunning of -document worden overgelegd.
Artikel 12

1.
De bevoegde autoriteiten in de Gemeenschap geven
deze invoervergunningen of -documenten automatisch af
binnen vijf werkdagen na indiening door de importeur van
het origineel van de overeenkomstige uitvoervergunning.

TITEL IV

VORM EN INDIENING VAN UITVOERCERTIFICATEN EN
CERTIFICATEN VAN OORSPRONG — ALGEMENE
BEPALINGEN

Artikel 14

1.
De uitvoervergunning en het certificaat van oorsprong
mogen met behoorlijk als zodanig aangeduide afschriften
worden opgemaakt. Zij worden opgesteld in het Engels of
het Frans . Indien zij met de hand worden ingevuld, moet dit
met inkt en in drukletters geschieden.
Het formaat van deze documenten is 210 x 297 mm . Het te

gebruiken papier is wit en houtvrij , zodanig gelijmd dat het
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goed te beschrijven is , en weegt ten minste 25 g / m2 . Elk
gedeelte heeft een gedrukte geguillocheerde achtergrond
waardoor elke vervalsing met mechanische of chemische
middelen voor het blote oog zichtbaar wordt.
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2.
Het duplicaat draagt de datum van de originele
uitvoervergunning of van het originele certificaat van oor
sprong .

Indien de documenten uit verschillende afschriften bestaan ,
heeft alleen het bovenste blad , dat het origineel is , een
gedrukte geguillocheerde achtergrond . Op dit blad dient

TITEL V

duidelijk „origineel" en op de andere exemplaren „afschrift"
te zijn vermeld . Slechts het origineel wordt door de bevoegde
instanties in de Gemeenschap als geldig erkend voor de
uitvoer naar de Gemeenschap overeenkomstig de bij de
Overeenkomst vastgestelde regeling.

ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 17

2.
Elk document is voorzien van een volgnummer, al dan
niet gedrukt, waardoor het kan worden geïdentificeerd .

De -Gemeenschap en Thailand werken nauw samen bij de
tenuitvoerlegging van de bepalingen van de Overeenkomst .
Beide partijen vergemakkelijken hiertoe contacten en
gedachtenwisselingen (eveneens over technische aangelegen

Dit nummer wordt samengesteld uit de volgende onderde
len :

heden ).

— twee letters om Thailand aan te geven: TH ;

— twee letters om het land van bestemming aan te geven :
Artikel 18

BL : Benelux-landen ,

DE : Bondsrepubliek Duitsland,

Ten einde de juiste toepassing van de Overeenkomst te
verzekeren , staan de Gemeenschap en Thailand elkaar bij bij
het verifiëren van de echtheid en juistheid van de krachtens
dit Protocol afgegeven uitvoervergunningen en certificaten
van oorsprong of opgestelde verklaringen .

• DK : Denemarken ,

ES : Spanje,
FR: Frankrijk,
GB : Verenigd Koninkrijk,
GR: Griekenland ,
IE : Ierland ,
IT : Italië ,
PT: Portugal ;

Artikel 19

Thailand zendt de Commissie van de Europese Gemeen
schappen de namen en adressen van de overheidsinstanties
die bevoegd zijn voor het afgeven en verifiëren van uitvoer
vergunningen en certificaten van oorsprong, met specimens
van de stempels die door deze instanties worden gebruikt.

— een cijfer dat het quotumjaar aangeeft, overeenkomend
met het laatste cijfer van het jaar, bij voorbeeld 7 voor
1987 ;

Thailand zal de Commissie ook in kennis stellen van elke

— een getal van twee cijfers van 01 tot 99 om het bureau van
afgifte aan te geven ;

wijziging in deze gegevens.

— een getal van vijf cijfers van 00001 tot 99999 toegekend
aan het land van bestemming.

Artikel 20

Artikel IS

1.
De controle a posteriori van certificaten van oorsprong
of uitvoervergunningen geschiedt steekproefsgewijs of tel

De uitvoervergunning en hei: certificaat van oorsprong
mogen worden afgegeven na verzending van de produkten
waarop zij betrekking hebben . In dergelijke gevallen dragen
zij de vermelding „délivré a posteriori" of „issued retrospec

gerede twijfel koesteren over de echtheid van het certificaat of
de vergunning of over de juistheid van de gegevens betref
fende de produkten in kwestie.

kens wanneer de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap

tively".

Artikel 16

1.
In geval van diefstal , verlies of vernietiging van een
uitvoervergunning of een certificaat van oorsprong kan de
exporteur bij de bevoegde overheidsinstantie die het docu
ment heeft afgegeven , een duplicaat aanvragen dat moet
worden opgemaakt aan de hand van de in zijn bezit zijnde
uitvoerdocumenten . Het aldus afgegeven duplicaat van de
vergunning of van het certificaat wordt voorzien van de
vermelding „duplicata".

^

2.
In dergelijke gevallen zenden de bevoegde autoriteiten
in de Gemeenschap het certificaat van oorsprong of de
uitvoervergunning of een afschrift hiervan terug aan de
bevoegde overheidsinstantie in Thailand met vermelding, in
voorkomend geval , van de redenen naar vorm of inhoud die
een onderzoek rechtvaardigen . Indien de factuur werd
overgelegd wordt deze, of een afschrift daarvan , bij het
certificaat of de vergunning of het afschrift daarvan gevoegd .
De autoriteiten verstrekken tevens alle inlichtingen die
konden worden verkregen en die doen vermoeden dat de op
de bedoelde documenten aangebrachte vermeldingen onjuist
zijn .
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3.

De resultaten van de overeenkomstig de leden 1 en 2

uitgevoerde controle a posteriori worden uiterlijk binnen drie
maanden aan de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap
medegedeeld. Uit de overgelegde gegevens moet blijken of
het betwiste certificaat of de vergunning of verklaring van
toepassing waren op de werkelijk uitgevoerde goederen en of
deze goederen in aanmerking komen voor uitvoer overeen
komstig de bij deze Overeenkomst vastgestelde regelingen .
Op verzoek van de Gemeenschap bevatten de gegevens
eveneens kopieën van alle documentatie die voor de volledige
vaststelling van de feiten en in het bijzonder voor de
werkelijke oorsprong van de goederen noodzakelijk is .
4.
Voor de controle a posteriori van de certificaten van
oorsprong worden afschriften van de certificaten alsmede
alle uitvoerdocumenten die daarop betrekking hebben ten
minste twee jaar door de bevoegde overheidsdienst van
Thailand bewaard .

5.
Indien een beroep wordt gedaan op de in dit artikel
bedoelde procedure door middel van steekproeven , mag
zulks geen belemmering vormen voor toelating tot het vrije
verkeer van de betrokken produkten.
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2.
Hiertoe voert Thailand op eigen initiatief of op verzoek
van de Gemeenschap met betrekking tot de handelingen die
in strijd zijn met deze Overeenkomst of dit volgens de
Gemeenschap lijken te zijn, het nodige onderzoek uit of
draagt er zorg voor dat dit onderzoek plaatsvindt: Thailand
stelt de Gemeenschap in kennis van de resultaten van dit
onderzoek alsmede alle andere gegevens ter zake waardoor
de ware oorsprong van de goederen kan worden bepaald .
3.
Afhankelijk van overeenstemming tussen de bevoegde
autoriteiten van de Gemeenschap en de bevoegde Thaise
autoriteiten kunnen door de Gemeenschap aangewezen
functionarissen aanwezig zijn bij bovengenoemd onder
zoek .

4.
Ingevolge de in lid 1 bedoelde samenwerking wisselen
Thailand en de Gemeenschap alle gegevens uit die zij met het
oog op het voorkomen van schendingen van de bepalingen
van de Overeenkomst nuttig achten. Deze uitwisseling kan
informatie omvatten over de textièlproduktie in Thailand en
over de handel in textielproduktén van een onder deze
Overeenkomst vallende soort tussen Thailand en andere

landen , met name wanneer de Gemeenschap er redelijkerwij

ze van uit kan gaan dat de produkten in kwestie voorafgaand
aan hun invoer in de Gemeenschap op het grondgebied van
Artikel 21

1.
Wanneer de in artikel 20 bedoelde verificatieprocedure
of de Gemeenschap of Thailand ter beschikking staande
gegevens erop wijzen of erop lijken te wijzen dat de
bepalingen van de Overeenkomst worden geschonden , wer

ken beide partijen nauw samen, en met de nodige spoed, om
een dergelijke schending te voorkomén.

Thailand in doorvoer kunnen zijn. Deze informatie omvat op
verzoek van de Gemeenschap afschriften van alle ter zake
dienende documenten .

5.
Wanneer wordt vastgesteld dat de bepalingen van de
Overeenkomst zijn geschonden, kunnen Thailand en de
Gemeenschap de nodige maatregelen overeenkomen om een
herhaling van deze schending te voorkomen.

Bijlage bij Protocol A , artikel 2, lid 1
1 Exporter ( name, lull address, country)
Exportateur ( nom, adresse complète , pays)

ORIGINAL

2

No

4 Category number
Numéro de catégorie

3 Qüota year

Ânnée.contingentaire
n

CERTIFICATE OF ORIGIN

5 Consignee ( name. tuil address, country)
Destinataire ( nom. adresse complète , pays)

(Textile products)
CERTIFICAT D' ORIGINE

poids

.net

(Produits textiles)
6 Country of origin

est pas le

Pays d'origine

Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n

8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d' embarquement - Moyen de transport

7 Country of destination
Pays de destination

. 9 Supplementary details
Données supplémentaires

10 Marks and numbers - Number and kind ot packages - DESCRIPTION OF GOODS

1 1 Quantity (')
Quantité (')

12 FOB Value (2)
Valeur fob (2)

-

(') Show net weight )kg( and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight
.vente
(*) In the currency of the sale contract Dans la monnaie du contrat de

-

Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L AUTORITÉ COMPÉTENTE
I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic
Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté
économique européenne.
14 Competent authority (name, lull address, country)
Autorité compétente (nom. adresse cómprete, pays)

At '- A'

on - le

(Signature )

( Stamp - Cachet )

DIJ uige ui) rroiucui /1 , aniKti / > na 1

1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom, adresse complète, pays)

ORIGINAL

.

No

\

4 Category number
Numéro de catégorie

3 Quota year
Année contingentais

I

2

I
EXPORT LICENCE

5 Consignee (name, full address, country)
Destinataire (nom. adresse complète, pays)

(Textile products)

LICENCE D' EXPORTATION

6 Country of origin
Pays d'origine

•

8 Place and date of shipment - Means of transport
lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

7 Country of destination
Pays de destination

9 Supplementary details
Données supplémentaires

10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS

11 Quantity (1)
Quantité (')

Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES

12 FOB Value (2)
Valeur fob (2)

-

-

[ 1 ) Show net weight )kg( and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids
.vente
(') In the currency of the sale contract Dans la monnaie du contrat de

.net

(Produits textiles)

r

1 3 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I,' the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No
category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community.

in respect of the

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la cat!igorie désignée dans
la casé 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.

14 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

At - À

, on - le

(Signature)

(Stamp - Cachet)
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Nr . L 325 / 75

PROTOCOL B

1 . De vrijstelling bedoeld in aitikel 5 van de Overeenkomst met betrekking tot produkten van de
huisindustrie geldt alleen voor de volgende produkten:
a) weefsels, geweven op met de hand of met de voet bediende weefgetouwen, dit wil zeggen weefsels
van het soort dat traditioneel in de huisindustrie van Thailand wordt vervaardigd;

b) kledingstukken of andere textielartikelen die traditioneel in dè huisindustrie van Thailand worden
gemaakt, met de hand vervaardigd uit de hierboven beschreven weefsels en uitsluitend met de
hand ineengenaaid zonder gebruikmaking van machines ;
c) traditionele folkloristische , in de huisindustrie van Thailand met de hand vervaardigde

textielprodukten, als vermeld in een tussen beide partijen overeen te komen lijst van dergelijke
produkten , welke aan dit Protocol is gehecht.
De vrijstelling geldt alleen voor produkten die vergezeld gaan van een door de bevoegde autoriteiten
van Thailand afgegeven certificaat dat overeenkomt met het aan dit Protocol gehechte model . Dat
certificaat geeft de gronden aan waarop de vrijstelling is gebaseerd en wordt door de bevoegde
autoriteiten in de Gemeenschap aanvaard , mits zij er zeker van zijn dat de betrokken produkten in
overeenstemming zijn met de in dit Protocol vermelde voorwaarden . De certificaten die betrekking
hebben op de onder c) bedoelde produkten zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar stempel
„FOLKLORE". Indien tussen Thailand en de bevoegde autoriteiten in de Gemeenschap op het punt
van binnenkomst in de Gemeenschap een geschil van mening ontstaat over het karakter van deze
produkten, wordt binnen een maand overleg gepleegd ten einde het geschil op te lossen. Indièn de
invoer van één van bovenbedoelde produkten een zodanige omvang aanneemt dat dit voor de
Gemeenschap moeilijkheden oplevert, treden beide partijen onverwijld overeenkomstig de procedure
van artikel 16 van de Overeenkomst in overleg, ten einde een oplossing voor het probleem van de
hoeveelheden te vinden .

2.
De bepalingen van de titels IV eii V van Protocol A zijn „mutatis mutandis" van toepassing op de
in lid 1 van dit Protocol bedoelde produkten .

Bijlage I bij Protocol B

1 Exporter (name, full address, country)
- Exportateur (nom. adresse complète, pays)

\
3 Consignee ( name, full address, country)
Destinataire ( nom. adresse complète, pays)

ORIGINAL

2

No

CERTIFICATE In regard to HANDLOOM FABRICS and PRODUCTS, OF THE
COTTAGE INDUSTRY, and TRADITIONAL FOLKLORE PRODUCTS, issued in
conformity with and under the conditions regulating trade in textile products
with the European Economic Community

CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN et aux
\

PRODUITS FAITS AVEC CES TISSUS, DE FABRICATION ARTISANALE, et aux
PRODUITS RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, délivré en conformité

avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la
Communauté économique européenne
5 Country of destination
Pays de destination

4 Country of origin
Pays d' origine

6 Place and dàte of shipment - Means of transport
Lieu et date d' embarquement - Moyen de transport

7 Supplementary details
Données supplémentaires

\

8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS

10 FOB Value (')
Valeur fob (')

9 Quantity

Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

Quantité '

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
1, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the country shown in box No 4:
a) fabrics of the cottage industry woven on looms operated solely by hand or foot (?)

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant du pays figurant dans la case 4:
a) tissu dé fabrication artisanalé tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (2)
b) produits de fabrication artisanale faits à. la main avec les tissus décrits au point a) (2)
c) produits textiles relevant du folklore traditionnel, comme définis dans la liste conventie entre la Communauté économique européenne et le pays indiqué dans la case 4.

-

-

Dans la monnaie du contrat de
(') In the currency ol the sale contract
)mention(s
(*) Delete as appropriate Biffer la )les(
).inutile(s

.vente

b) hand-made cottage industry products made of the fabrics described under a) (2)
c) traditional folklore handicraft textile products as defined in the list agreed between the European Economic Community, and the country shown in box No 4.

12 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

At — À

on — le

(Signature)

(Stamp - Cachet)
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Nr. L 325 / 79

Bijlage II bij Protocol B
Lijst van traditionele folkloristische, in de huisindustrie van Thailand met de hand vervaardigde textielprodukten,
overeengekomen tussen de Europese Economische Gemeenschap en Thailand in overeenstemming met lid 1 ,
onder c), van Protocol B

De hieronder opgesomde produkten zijn volgens opgave van Thailand unieke en historische, traditionele, in de
huisindustrie van Thailand met de hand vervaardigde textielprodukten.
Omschrijving van de produkten

Naam van de produktën

Meo-appliqué

Een fijnzinnig gedetailleerd appliqué van ongeveer zes duim in het
vierkant, gebruikt ter versiering van de achterkanten van kragen of
van voorstukken van kleding, bestaande uit een middenstuk van
donker katoen, versierd met een krullerig dessin van helder borduur
sel in kettingsteek en kruissteek , met daaromheen vele stroken
bijeengenaaid ribkatoen .

Yao-wandkleedje

Een rechthoekig paneel van handgeweven katoen met een geome
trisch dessin van verschillende kleuren, zeer dicht opgevuld met fijn
geborduurde kruissteken . Het wandkleedje is bevestigd aan een
bamboestokje met versierde einden en opgehangen door middel van
een gevlochten wollen koord dat dusdanig naar beneden verder gaat
dat het een zoom voor het wandkleedje vormt.

Yao-mannenoverhemd

Een loszittend kledingstuk van grof donker handweefsel met
kimonomouwen en een ongewone voorsluiting die linksvoor de
halslijn overlapt en vervolgens in een boog naar de zijnaad gaat,
vastgezet met gevlochten lussen en kleine belletjes die als knopen
dienen. De hoeken van het reversstuk en het katoen aan de voorzijde
en de mouwen zijn afgewerkt met 'talrijke rijtjes nauwe biezen in
tegen elkaar afstekende kleuren , en de voorzijde is beneden links
versierd met een geometrisch dessin van zeer kleine kruissteken.

Meo-iasje voor heren

Soortgelijk aan het Yao-overhemd of -jasje, doch kort van lengte,
gesloten met een gladde overslag aan de voorzijde, midden links, met
belletjes en gevlochten lussen die eindigen in kleine wollen kwastjes.
De rijen contrasterende afwerking , die beginnen bij een niet in het
midden gelegen naad en verder rond het voorstuk gaan naar de
zijnaad, bestaan uit nauwe stroken te zamen gevoegd weefsel, meer
uitgesproken dan de Yao-biezen. Zeer dunne donkere stroken doen
de kleuren beter uitkomen, in het bijzonder in de 45 % gemijterde
hoeken. De mouwen zijn afgezet met eenvoudige contrasterende
stroken .

Nr . L 325 / 80

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Omschrijving van de produkten

Naam van de produkten
Akha-ceintuurs

23 . 11 . 90

Kunnen bestaan uit helder gekleurd ruw handweefsel met contras
terende stroken aan de einden of uit een meer uitgewerkte stijl , aan
de voorzijde veeleer gedrapeerd , over een donkere onbewerkte sjaal ,
ongeveer zoals een schuin gehangen vierkante halsdoek met de
punten naar het midden gericht. Dit soort heeft over de gehele
oppervlakte een ingewikkeld geweven dessin , met een brede deco
ratieve zoom , en is in vele kleuren geweven . Een buitengewoon
voorbeeld van weefkunst .

Akha-vrouwenblouse

Kledingstuk in kimonostijl met schuin lopende overslagen , die aan
de randen een brede zoom hebben met ingewikkelde rijen in kleur en
geometrische dessins; het stuk , met een V-hals , wordt met een lange
zilveren doekspeld vastgezet. Van handgeweven katoen met gewe
ven dessin .

Karen-jasjes en -blouses

Handgeweven , recht gesneden kledingstukken met een lengtegleuf in
het midden. die lang genoeg is om het hoofd door te laten , en met
zijkanten die dusdanig 'zijn samengenaaid dat zij onder de oksels een
naad vormen . De halsopening is afgewerkt met afwerkband dat
bestaat uit tweekleurige gedraaide veters die onderaan de halsope
ning in een enkelvoudige knoop worden samengelust, met franjes
aan de eindjes. De kledingstukken kunnen van uiteenlopende lengte
zijn en zowel van onbewerkt als van gestreept weefsel . Contraste
rende strepen worden dikwijls dwars hier doorheen geweven om een
brede rand onderaan te verkrijgen , waarbij de draden zes tot tien
duim lang blijven ten behoeve van franjes bij de naden opzij , soms op
dezelfde wijze als afwerking middenvoor gebruikt. Wordt gedragen
met blouse met lange mouwen of overhemd eronder.

Karen-ceintuurs

Nauwe, banden van simpfel gekleurde handweefsels met een zoom
van tien duim breed . Van een veel zwaarder soort garen worden aan
het einde kruisstroken ingeweven , die aan de zijkanten als franje
afhangen.
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Naam van de produkten
Lahu-ceintuurs

Nr . L 325 / 81

Omschrijving van de produkten

Dicht geweven banden van handweefsel met gekleurde strepen in de

lengterichting, uitlopende in lange gevlochten strengen waaraan fel
gekleurde kleine pompoenballen van draad zijn bevestigd .

Lahu-blouses

Een variatie op de kimono met ruimere mouwen , dikwijls met
glimmende stroken op het bovendeel. De voorzijde van de blouse
valt naar rechts, is bevestigd bij de boord van de hals en kromt dan
omlaag tot onder de oksel , waarbij dit stuk textiel wordt afgezoomd
met een drie duim brede gestreepte rand.

Noordoostelijke rokken

Gekenmerkt door wijde geweven rokzomen, schijnbaar gebor
duurd , welk effect wordt bereikt door met een naald draden in het
weefgetouw te voegen om kleuren te veranderen. Geometrische
patronen overwegen, doch er komen ook vogels, bloemen en dieren
op voor. Het is een zeer kunstig en fraai handwerk, dat kan bestaan
uit alleen zomen of uit zomen die geweven zijn op de lengtedelen van
rokken , in verticale stroken öf van niet verder bewerkte zijde.

Jasjes of blouses van de heuvelstammen

Volgens het patroon van het recht gesneden kledingstuk der Karen,
doch zonder de lange franjezoom . Dit kledingstuk van de hëuvelstam
heeft een dessin met een zwaarder patroon en een diepere rand,
eindigend in een zoom van één duim breed aan het ondereinde. Het is
een handweefsel met een afzetting van gevlochten koord aan
halsopening en armopeningen .
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Omschrijving van de produkten

Naam van de produkten

Chiengmai-jasjes en -blouses

23 . 11 . 90

Traditionele kimonostijl met ronde hals , waarbij de beide stukken
elkaar middenvoor raken , met een stuk textiel daaronder , en

bevestigd door een reeks dunne, zelf aan te halen veters. De stijl loopt
uiteen van zeer ruw onbewerkt handweefsel voor werkj asjes tot
bedrukt mediumkatoen voor mannenoverhemden en tot niet-be

werkt mediumkatoen met versierde rand voor kledingstukken voor
vrouwen .

Chiengmai-geborduurd kledingstuk

Van oorsprong uit Chiengmai maar niet volgens de Chiengmai-tra
ditie op het stuk van kleding. Toch is dit een populair soort Thais
handwerk. Eenvoudige kledingstukken van donker niet-bewerkt,
medium geweven katoen, recht gesneden doch met speciaal gevorm
de armsgaten en halslijn. Afgewerkt aan de boorden , aan de onderste
■ rand, op de zakken en/of aan het voorstuk met helder opgeborduur
de bloemen. Dit kledingstuk kan elke lengte hebben en kan voorzien
zijn van ritssluiting aan voor- dan wel achterzijde .

Traditionele Thaise rokken

Een rond te wikkelen cilindervormige rok van bijna twee meter
weefsel , vastgenaaid tot een koker en dusdanig omgeslagen dat het
de draagster als een lange rok valt. Het kan bestaan uit niet-bewerkte
of gestreepte zijde of is voorzien van ingeweven zijden of metalen
draden , en is voorzien van een decoratieve rand .

Traditionele Thaise wandkleden

Vierkante Thaise mediumweefsels bestaande uit katoen met een

boord van een halve duim randafzetting, bevestigd op geverfde
houten stokken . De wandkleden zijn versierd met klassieke Thaise
motieven zoals Thaise dansers, olifanten of koninklijke sloepen , in
één of meerdere kleuren op het katoen aangebracht.

Fluwelen wandkleden

Vakkundige schilderingen op donker fluweel van boeddha's, olifan
ten of Thaise natuurtaferelen .

23 . 11 . 90
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Omschrijving van de produkten

Naam van de produkten
Traditionele Thaise kussens

Nr. L 325 / 83

Deze kussens zijn rechthoekig van vorm en vervaardigd van acht
rechthoekige kokers die rond een holle ruimte zijn samengevoegd.
Zij worden gebruikt als moffen in koelere streken om de handen in
warm te houden . De kussens kunnen vervaardigd zijn van zijde,
katoen of handweefsel . Zij zijn bedekt met niet-bewerkte en
bedrukte stof; de druktechnieken maken wel degelijk gebruik van
Thaise dessins .

Akha-mannenias

Vervaardigd van zwarte handgeweven katoen heeft het Akha-man
nenshirt een boord in de stijl der Mandarijnen. Het shirt is in
contrasterende kleuren afgewerkt en versierd met rijen zilveren of
aluminium boordeknoopjes en / of munten. Gewoonlijk voorzien
van rijen borduursel in kruissteek .

Akha-damesjasje

Het Akha-damesjasje lijkt op de Akha-mannenjas doch heeft geen
kraag, terwijl gewoonlijk meer contrasterend gekleurd materiaal ter
versiering is gebruikt.

Meo-rok

Een Meo-rok bestaat uit zes yard geplooide Meo-batik. De rand
bestaat uit een geborduurde strook materiaal van ongeveer dezelfde
lengte. Het Meo-batik is wit en marineblauw. De afwerking kent een
onbeperkte verscheidenheid kleuren en dessins. Gewoonlijk heeft
het stroken materiaal opgelegd om het patroon van het borduursel te
onderbreken .

Nr. L 325/84
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Naam van de produkten

23. 11. 90

Omschrijving van de produkten

Meo Apron

Meo Apron is zuiver decoratief. Het bestaat uit borduurwerk en
oplegwerk op een strook materiaal van ongeveer 10" x 3 0 " .

Lahu-wandkleed

De Lahu-wandkleden, handgeweven, bestaan uit verschillende rijen
stof met een traditioneel Lahu-dessin met daarop verspreid rijen
pompoenen of een compacte rij wol die in een ander dessin is
geweven. Bevestigd aan een pijl van bamboe, wordt het Lahu-wandkleed opgehangen met behulp van een gevlochten wollen gordel. Het
onderstuk van het wandkleed hangt in een rij van wol of van
katoenen franje.

Karen-dekens

Karen-dekens bestaan uit drie of vier banen van op een Karen
backstrap-weefgetouw geweven materiaal die aan elkaar zijn
genaaid. Zij zijn geweven van katoen en gewoonlijk gestreept. Eén
einde heeft een rij franje van 3 " tot 5 " lang. De voor de dekens
gebruikte stof lijkt op die van de jasjes en blouses.

23 . 11 . 90

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . L 325 / 85

PROTOCOL C

Overeenkomstig artikel 8 , lid 6, van de Overeenkomst mag een kwantitatief maximum op regionale
basis worden vastgesteld wanneer de invoer van een bepaald produkt in een regio van de Gemeenschap
in verhouding tot de overeenkomstig artikel 8 , lid 2 , bepaalde hoeveelheden de volgende regionale
percentages overschrijdt:
Duitsland
Benelux

25,5%
9,5%
16,5%
13,5%
2,7%
0,8%
21,0%

Frankrijk
Italië
Denemarken
Ierland

Verenigd Koninkrijk
Griekenland

1,5%
7,5%
1,5% .

Spanje
Portugal

PROTOCOL D

Het jaarlijkse groeipercentage voor de krachtens artikel 8 van de Overeenkomst ingestelde
kwantitatieve maxima wordt als volgt vastgesteld:

Voor de produkten van de categorieën die vallen onder de groepén I, II en IÏI wordt het
groeipercentage in onderling overleg tussen de partijen volgens de procedure van artikel 16 van de
Overeenkomst vastgesteld. Dit groeipercentage mag in geen geval lager zijn dan het hoogste
percentage dat wordt toegepast op overeenkomstige produkten volgens de krachtens de Regeling van
Genève gesloten bilaterale overeenkomsten tussen de Gemeenschap en andere derde landen die een
handelsniveau hebben dat gelijk is aan of vergelijkbaar is met dat van Thailand.

Nr. L 325 / 86
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PROTOCOL E

Wederinvoer in de zin van artikel 4 , lid 2, van deze Overeenkomst in de Gemeenschap van in de
bijlage bij dit Protocol vermèlde produkten is onderworpen aan de bepalingen van de Overeenkomst
behoudens de gevallen waarin specifiek is voorzien in onderstaande bijzondere bepalingen:
1 . Slechts wederinvoer in de Gemeenschap waarop de in de bijlage bij dit Protocol vermelde
specifieke kwantitatieve maxima van toepassing zijn, eventueel als gewijzigd door toepassing van
de punten 2 en 3 , wordt beschouwd als wederinvoer in de zin van artikel 4 , lid 2 .

2. Wederinvoer die niet onder de bijlage valt kan aan specifieke kwantitatieve maxima worden
onderworpen na overleg overeenkomstig de in artikel 16 van de Overeenkomst vastgelegde .
procedures , mits de produkten in kwestie vallen onder de in bijlage II bij de Overeenkomst
'

vastgestelde kwantitatieve maxima.

3 . De Gemeenschap kan naar eigen goeddunken en met inachtneming van de belangen van beide
partijen , of in het kader van een volgens artikel 16 van de Overeenkomst ingediend verzoek:
a) onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor overboekingen tussen categorieën en
vervroegde benutting of overboeking van een gedeelte van specifieke kwantitatieve maxima
van het ene jaar naar het andere;
b) nagaan welke mogelijkheden er zijn om gedeelten van specifieke kwantitatieve maxima die in
een regio van de Gemeenschap niet zijn benut, toe te wijzen aan een andere regio .

4 . De Gemeenschap kan de tolerantiebepalingen in de zin van punt 3 evenwel tot de volgende
niveaus automatisch toepassen :

a) overboeking tussen categorieën tot 20% van het quotum vastgesteld voor de categorie
waarnaar de overboeking plaatsvindt;

b) overboeking van specifieke kwantitatieve maxima van het ene jaar naar het andere tot 10,5 %
van het quotum voor het jaar waarin het metterdaad wordt gebruikt;
c) vervroegde benutting van specifieke kwantitatieve maxima van het ene jaar naar het andere
tot 7,5 % van het quotum voor het jaar waarin het metterdaad wordt gebruikt.
5 . De Gemeenschap stelt Thailand in kennis van de overeenkomstig de voorgaande punten genomen
maatregelen .
6. Afboekingen van een specifiek kwantitatief maximum als bedoeld in punt 1 dienen door de
bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap te worden uitgevoerd bij de afgifte van de bij
Verordening (EEG ) nr. 636 / 82 van de Gemeenschap inzake de economische passieve veredeling
voorgeschreven voorafgaande vergunning. Een specifiek kwantitatief maximum wordt afgeboekt
voor het jaar waarin een voorafgaande vergunning wordt afgegeven .
7. Een certificaa t van oorsprong met een verwijzing naar de in punt 6 genoemde voorafgaande
vergunning als bewijs dat de in de voorafgaande vergunning omschreven veredeling in Thailand
heeft plaatsgevonden , wordt door Thailand voor alle onder dit Protocol vallende produkten
afgegeven overeenkomstig de bepalingen van Protocol A van de Overeenkomst.
8 . De Gemeenschap verstrekt Thailand de namen, adressen en specimens van de stempels van de
bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap voor de afgifte van de in punt 6 genoemde
voorafgaande vergunningen .
9 . Onverminderd de bepalingen van de punten 1 tot en met 8 blijven Thailand en de Gemeenschap
gezamenlijk overleg plegen om een wederzijds aanvaardbare methode te vinden die beide partijen .
in staat stelt de bepalingen inzake het passieve veredelingsverkeer in de Overeenkomst ten nutte te
maken met het oog op een wezenlijke ontwikkeling van de handel in textielprodukten tussen
Thailand en de Gemeenschap .
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Bijlage bij Protocol E

De omschrijving van de goederen in bijlage I is in deze bijlage om praktische redenen in verkorte vorm
overgenomen .

Passieve veredeling

7

Eenheid

Jaar

1 000 stuks

1987
1988
1989
1990

Omschrijving

. Categorie

Blouses en hemdblouses, geweven, van brei- of haakwerk

.

Kwantitatieve
maxima EEG

D

72
77
83
89

F

11
11
11
11

1987
1988
1989
1990

I

17
18
20
22

1987
1988

BNL

22
24
26
28

EEG

122

1987
1988
1989
1990

.

1989
1990

1987 "
1988

/.

130
140
150

1989
1990

21

1 000 stuks

Parka's, anoraks, geweven

1987
1988
1989
1990

D

1987
1988

I

BNL

45
49
53
58

EEG

145
167
192
221

1988
1989
1990

•

»

1987
1988

•' 1989
1990

20
22
24
26

1989
1990

1987

80
96
115
137
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Categorie

26

Omschrijving

Japonnen , geweven en van brei- of haakwerk
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Kwantitatieve
maxima EEG

Eenheid

Jaar

1 000 stuks

1987
1988
1989
1990

D

52
57
62
67

1987

F

11

1988

11

1989
1990

-11

1987

11

I

16

1988
1989
1990

-

17
19
21

1987
1988
1989
1990

BNL

1987
1988
1989
1990

EEG

16
17
19
21

•

95
102
111

120
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PROTOCOL F

De Gemeenschap en Thailand komen overeen dat indien de Multivezelovereenkomst wordt verlengd
tot na 31 december 1990 , de huidige Overeenkomst automatisch met een verdere periode van één jaar
zal worden verlengd tot 31 december l991 overeenkomstig de economische en technische bepalingen
van de bestaande Overeenkomst, met de aanpassingen die strikt noodzakelijk zijn voor de toepassing
van de Overeenkomst voor het vijfde jaar.

Memorandum van Overeenkomst

In de context van de op 28 juni 1986 geparafeerde Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Thailand
inzake de handel in textielprodukten heeft de Gemeenschap verklaard bereid te zijn in een geest van
samenwerking elk verzoek van Thailand te onderzoeken om vervroegde benutting en overboeking van
een gedeelte van een kwantitatief maximum , als bepaald in artikel 7, leden 1 en 2 , van de
Overeenkomst, boven de grens vastgelegd in dit artikel 7.
Overeengekomen.werd dat vervroegde benutting van een gedeelte van de kwantitatieve maxima voor
1987 voor elke categorie produkten is toegestaan tot 5 % van het betrokken kwantitatieve maximum
voor 1986 .

Voorts werd overeengekomen dat overboeking naar de kwantitatieve maxima voor het jaar 1987 van
hoeveelheden die in het jaar 1986 niet zijn gebruikt is toegestaan tot 7% van het betrokken
kwantitatieve maximum voor 1987 .

Hoofd van de delegatie van het
Koninkrijk Thailand

Hoofd van de delegatie van de
Europese Economische Gemeenschap
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Uitwisseling van nota's

De missie van het Koninkrijk Thailand bij de Europese Gemeenschappen biedt het Directoraat-ge
neraal Buitenlandse Betrekkingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen haar
complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de op 28 juni 1986 geparafeerde Overeenkomst
inzake textielprodukten tussen Thailand en de Gemeenschap .
De missie stelt het Directoraat-generaal er hierbij van in kennis dat de Regering van het Koninkrijk
Thailand , in afwachting van de voltooiing van de noodzakelijke procedures voor de sluiting en het van
kracht worden van de Overeenkomst, de bepalingen van de Overeenkomst met ingang van 1 januari
1987 de faeto zal doen toepassen indien de Gemeenschap hiertoe eveneens bereid is.

De missie zou de Gemeenschap erkentelijk zijn indien zij zou bevestigen hiermee in te stemmen.

De missie van het Koninkrijk Thailand bij de Europese Gemeenschappen maakt van deze gelegenheid
gebruik om het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen van de Coirimissie van de Europese
Gemeenschappen nogmaals haar bijzondere hoogachting te betuigen .

Uitwisseling van nota's

Het Directoraat -generaal Buitenlandse Betrekkingen van de Commissie van de Europese Gemeen
schappen biedt de missie van het Koninkrijk Thailand bij de Europese Gemeenschappen zijn
complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de nota van 28 juni 1986 met betrekking tot de op
28 juni 1986 geparafeerde Overeenkomst inzake textielprodukten tussen Thailand en de Gemeen
schap .
Het Directoraat-generaal bevestigt dat de Gemeenschap , in afwachting van de voltooiing van de
noodzakelijke procedures voor de sluiting en het van kracht worden van de Overeenkomst, de
bepalingen van de Overeenkomst met ingang van 1 januari 1987 de facto zal doen toepassen.

Het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen van de Commissie van de Europese Gemeen
schappen maakt van deze gelegenheid gebruik om de missie van het Koninkrijk Thailand bij de
Europese Gemeenschappen nogmaals zijn bijzondere hoogachting te betuigen .
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Gezamenlijke verklaring inzake batikweefsels en produkten daarvan
A. De Gemeenschap en Thailand zijn het erover eens dat een batikweefsel niet kan worden
beschreven als met de hand op traditionele wijze vervaardigd tenzij voor elk van de aangebrachte
kleuren en schakeringen èlk van de onderstaande drie verrichtingen met de hand" zijn
uitgevoerd :
a) het aanbrengen van was op het weefsel ;

b) het verven / beschilderen ( aanbrengen van kleur hetzij door middel van de in de huisindustrie

toegepaste traditionele verfmethoden , hetzij door beschildering'met de hand );
c) het verwijderen van de was (door het weefsel te koken).
B. Partijen zijn verder de volgende regelingen overeengekomen :

1 . de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap aanvaarden als traditionele folkloristische met
de hand vervaardigde textielprodukten in de betekenis van lid 1 , onder c), van Protocol B alle
batikweefsels, ongeacht de methode volgens welke het basisweefsel is vervaardigd en alle
produkten die daaruit of daarmee zijn vervaardigd, hetzij met de hand genaaid of op een met
de hand of voet bediende naaimachine, mits het proces waarmee kleuren en schakeringen op
de dtof worden aangebracht het traditioneel met de hand uitgevoerde batikproces zoals

omschreven onder A is en mits vergezeld van het door de bevoegde Thaise autoriteiten af te
geven toepasselijke certificaat;

2. de bevoegde Thaise autoriteiten geven de certificaten overeenkomstig het aan Protocol R
gehechte model voor batikweefsels of produkten daarvan slechts af indien deze weefsels of
produkten zijn vervaardigd volgens de in het voorgaande punt omschreven methoden, met
inbegrip van met name de traditionele wijze waarop batik met de hand wordt vervaar
digd .
Hoofd van de delegatie van het
Koninkrijk Thailand

Hoofd van de delegatie van de
Europese Economische Gemeenschap ,

Memorandum van Overeenkomst

De Gemeenschap en Thailand zijn overeengekomen dat de overboeking van kwantitatieve maxima
van een ASEAN-land naar kwantitatieve maxima van een ander ASEAN-land in een categorie van de
groepen I , II en III is toegestaan na kennisgeving, tot 10% van het regionale quotum van een
kwantitatief maximum waarnaar de overboeking plaatsvindt, mits een equivalente hoeveelheid wordt
afgetrokken van het quotum van het overeenkomstige kwantitatieve maximum voor dezelfde regio
vastgesteld in de Overeenkomst van de Gemeenschap met een ander AESAN-land .
De tenuitvoerlegging van dergelijke overboekingen zal afhankelijk zijn van ontvangst van een
desbetreffende kennisgeving van het ASEAN-land dat een vermindering van het betrokken
kwantitatieve maximum aanvaardt.

Dergelijke overboekingen zijn van toepassing voor het jaar waarin de kennisgeving wordt
gedaan.
Hoofd van de delegatie van het
Koninkrijk Thailand

Hoofd van de delegatie van de
Europese Economische Gemeenschap

