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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 24 mei 1976

waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd weefsels van katoen, andere dan
weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek), ongebleekt, van post

ex 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit de Republiek
Brazilië, die in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer worden gebracht, van de
communautaire behandeling uit te sluiten
(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(76/650/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
115 , eerste alinea,
Gezien het beroep op artikel 115 , eerste alinea, dat
de Italiaanse Regering bij telex van haar Permanente
Vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschap
pen op 12 mei 1976 bij de Commissie heeft ingediend
om ertoe te worden gemachtigd bij invoer van weef
sels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding,
bad- of frotteerstof, ongebleekt, van post ex 55.09
van het gemeenschappelijk douanetarief van oor
sprong uit de Republiek Brazilië, die in Nederland in
het vrije verkeer worden gebracht, beschermende
maatregelen toe te passen,
Overwegende dat over de invoer in de Gemeenschap
van de betrokken produkten van oorsprong uit de
Republiek Brazilië tussen de Gemeenschap en de Re
publiek Brazilië is onderhandeld over een overeen
komst, die op 1 april 1976 is geparafeerd ;

Overwegende dat de Republiek Brazilië zich volgens
deze regeling heeft verplicht zijn uitvoer van bepaalde
textielprodukten naar de Gemeenschap vanaf 1 ja
nuari 1976 te beperken tot bepaalde over de Lid
Staten verdeelde maxima ;

gedeelte van het jaar reeds belangrijke hoeveelheden
van de betrokken produkten uit Brazilië in Italië
zijn ingevoerd, zonder dat deze hoeveelheden, daar
zij vóór de datum van inwerkingtreding van de bepa
lingen van de overeenkomst zijn uitgevoerd, op het
overeengekomen quotum, dat overigens reeds gro
tendeels is benut, in mindering moeten worden ge
bracht ;

Overwegende dat het ten gevolge van deze uitzonder
lijke en tijdelijke situatie zeker is dat de rechtstreekse
invoer in Italië in 1976 hoger zal zijn dan de bij de
overeenkomst vastgestelde jaarlijkse hoeveelheid ;
Overwegende dat, al deze factoren in aanmerking
genomen, de verwezenlijking van de onrechtstreekse
invoer die aan dit beroep ten grondslag ligt, hoewel
het om een afzonderlijke verrichting lijkt te gaan,
de bovenbedoelde economische moeilijkheden mo
menteel nog zou kunnen verergeren ;

Overwegende dat het momenteel niet mogelijk is de
methoden toe te passen waardoor Nederland en de
overige Lid-Staten de nodige samenwerking zouden
verlenen ;

Overwegende dat voor weefsels van katoen, onge
bleekt of gebleekt, van post ex 55.09 van het gemeen

Overwegende dat onder deze omstandigheden moet
worden toegestaan dat beschermende maatregelen op
grond van artikel 115 , eerste alinea, worden toege
past, onder de voorwaarden die in de beschikking
van de Commissie van 12 mei 1971 (1 ), inzonderheid
in artikel 1 , zijn bepaald,

schappelijk douanetarief, waarvoor de overeenkomst
is gesloten, het aan Italië toegekende quotum 3 337
ton bedraagt;

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Overwegende dat in de sector textielindustrie ernstige
economische moeilijkheden bestaan, die zich open
baren door een produktieverlaging en een hoog
werkloosheidspercentage ;
Overwegende dat volgens de door de Italiaanse Rege
ring verstrekte inlichtingen in de loop van het eerste

Artikel 1

De Italiaanse Republiek wordt gemachtigd de invoer
van de volgende produkten :
f 1 ) PB nr. L 121 van ,3 . 6. 1971 , blz . 26 .
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zijn, van de communautaire behandeling uit te slui
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Omschrijving

ten .

douanetarief

Artikel 2
ex 55.09

Weefsels van katoen , andere dan weef
sels met gaasbinding, bad- en frotteer
stof (lussendoek), ongebleekt,

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Repu
bliek .

Gedaan te Brussel, 24 mei 1976.

van oorsprong uit de Republiek Brazilië, die in Neder
land in het vrije verkeer worden gebracht, en waar
voor aanvragen om invoerdocumenten, ingediend na
4 mei 1976, op de datum van de onderhavige
beschikking bij de Italiaanse autoriteiten aanhangig

Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter

Christopher SOAMES

