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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 10 juli 1973

houdende afwijking van Aanbeveling nr. 1-64 van de Hoge Autoriteit betreffende een
verhoging van de bescherming van ijzer- en staalprodukten aan de buitengrenzen
van de Gemeenschap
(Vierenvijftigste uitzonderingsbeschikking)
( 73 /246/EGKS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, en in het bijzon
der de artikelen 2 tot en met 5 , 8 , 71 en 74,

Gelet op Aanbeveling nr. 1-64 van de Hoge Autoriteit
van 15 januari 1964 aan de Regeringen der deelne
mende Staten betreffende een verhoging van de be
scherming van ijzer- en staalprodukten aan de buiten
grenzen van de Gemeenschap ( 1 ), met name op artikel
3 van deze Aanbeveling ;

Gelet op de op 25 juni 1973 tussen de Vertegenwoor
digers van de Regeringen der deelnemende Staten in
het kader van de Raad gesloten overeenkomst inzake
de voor het tweede halfjaar 1973 te nemen douane
maatregelen ,

Overwegende dat de Vertegenwoordigers van de
Regeringen der deelnemende Staten in het kader van
de Raad sedert jaren met algemene stemmen overeen
komen inzake voor de duur van zes maanden gel

dende uitzonderingen op de in de Gemeenschap van
kracht zijnde geharmoniseerde douanerechten voor
staal ; dat deze uitzonderingen , al naar gelang het ge
val , bestaan in een tijdelijke verlaging of in de
opschorting van bepaalde douanerechten of in de toe

kenning van invoercontingenten tegen verlaagde of

nemaatregelen der deelnemende Staten, onder de
thans heersende omstandigheden op de gemeenschap
pelijke markt voor staal de toepassing van bedoelde
maatregelen ook in het kader van Aanbeveling nr.
1-64 van 15 januari 1964 rechtvaardigen ; dat de tarief
opschortingen en invoercontingenten geen belemme
ring kunnen vormen voor het met Aanbeveling nr.
1-64 betreffende de verhoging van de bescherming
aan de buitengrenzen van de Gemeenschap beoogde
doel ; dat voorts deze douanemaatregelen een gun
stige invloed hebben op het in stand houden van het
tot nu toe bestaande goederenverkeer tussen de deel
nemende Staten van de Gemeenschap en derde lan
den ;

Overwegende dat er derhalve sprake is van bijzon
dere gevallen van handelspolitieke aard, welke het
toestaan van uitzonderingen overeenkomstig artikel 3
van Aanbeveling nr. 1-64 rechtvaardigen ;
Overwegende dat waarborgen dienen te worden ge
schapen dat de tariefcontingenten , voor de vaststel
ling waarvan toestemming wordt verleend, uitsluitend
worden aangewend ter dekking van de eigen behoef
ten der industrieën van het land van invoer en dat

wordt voorkomen dat de ingevoerde ijzer- en staal
produkten naar andere deelnemende Staten van de
Gemeenschap worden heruitgevoerd in de staat waar
in zijn verkeerden op het ogenblik van invoer;

opgeschorte tarieven ; dat de jongste douanemaatrege
len van deze aard door de Vertegenwoordigers van de
Regeringen der deelnemende Staten op 25 juni 1973
voor het tweede halfjaar 1973 werden genomen ;

Overwegende dat de Regeringen der deelnemende
Staten over de in deze beschikking vastgestelde tarief
contingenten werden geraadpleegd,

Overwegende dat de grond voor het nemen van deze
maatregelen is gelegen in het feit dat de bewuste pro

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

dukten niet of in onvoldoende hoeveelheden binnen

de Gemeenschap worden vervaardigd en dat voorts
de begunstigde invoer van dergelijke produkten geen
nadelige gevolgen kan hebben voor de ijzer- en staal
ondernemingen van de Gemeenschap , welke onmid
dellijk concurrerende produkten vervaardigen ;
Overwegende dat deze redenen en omstandigheden ,
welke ten grondslag liggen aan de halfjaarlijkse doua
( 1 ) PB nr. 8 van 22 . 1 . 1964, blz . 99/64.

Artikel 1

De Regeringen der deelnemende Staten worden ge
machtigd van de uit artikel 1 van Aanbeveling nr.
1-64 van de Hoge Autoriteit van 15 januari 1964
voortvloeiende verplichtingen af te wijken , voor
zover zulks noodzakelijk is om op de invoer der
hierna genoemde ijzer- en staalprodukten uit derde
landen tariefopschortingen of invoercontingenten toe
te passen, van zodanige omvang en tegen zodanig
recht als voor elk deze produkten is vermeld :
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Tariefnummer

ex 73.15 A V b) 1

ex 73.15 A V b ) 1

Omschrijving

Deelnemende
Staten

Speciaalwalsdraad voor de autobandenindustrie (wals
draad van kwaliteitskoolstofstaal, enkel warmgewalst,

Duitsland (BR)

Nr. L 228 /45

Grootte van
het contin

Douanetarief

gent (in t)

(in % )

met een diameter van ten minste 4,5 mm doch niet meer

Frankrijk

dan 6 mm, bevattende 0,62 gewichtspercent, doch niet
meer dan 0,74 gewichtspercent koolstof)

Italië

1
8
4
8

Speciaalwalsdraad voor de autobandenindustrie (wals
draad van kwaliteitskoolstofstaal, enkel warmgewalst,

Benelux

1 500

0

Duitsland (BR)

8 500
1 350
1 200

0
0
0

600

0

44 000

0

Benelux

900
500
000
000

0
0
0
0

met een diameter van ten minste 4,5 mm doch niet meer

dan 6 mm , bevattende ten minste 0,62 gewichtspercent,
doch niet meer dan 0,85 gewichtspercent koolstof)
ex 73.15 A V b) 1

Speciaalwalsdraad ter vervaardiging van veren en zoge
naamd „pianosnaardraad" met de volgende kenmerken :
— van koolstofdraad

Benelux

Frankrijk

— enkel warmgewalst
— met een diameter van ten minste 4,5 mm doch niet
meer dan 13 mm
— bevattende :

ten minste 0,60 gewichtspercent, doch niet meer dan
1,05 gewichtspercent koolstof
in totaal 0,05 gewichtspercent of minder zwavel
en fosfor

ten minste 0,10 gewichtspercent doch niet meer dan
0,25 gewichtspercent silicium
in totaal 0,1 gewichtspercent of minder overige
bestanddelen , uitgezonderd mangaan en chroom

(De Bondsrepubliek Duitsland en Benelux worden ge
machtigd van hun contingent speciaalwalsdraad in te
voeren van gelegeerd staal , enkel warmgewalst, met een
diameter van ten minste 4,5 mm doch niet meer dan

13 mm, voor ventielveren , met de volgende kenmerken
bij analyse :
a) Chroom-vanadiumprodukten :
0,40-0,65 % C , 0,15-0,30 % Si ,
0,60-0,90 % Mn , 0,15-1,10 % Cr,
0,15-0,30 % Va , minder dan of gelijk aan 0,30 % Mo ,

met een gehalte aan P en S van minder dan
0,035 % ieder,

b) Chroom-siliciumprodukten :
0,50-0,60 % C , 1,35-1,60 % Si ,
0,60-0,80 % Mn , 0,55-0,80 % Cr,

met een gehalte aan P en S van minder dan
0,035 % ieder
ex 73.08 A

Breedband op rollen voor het walsen van plaat, in ijzer of
staal, geplateerd met gelegeerd staal (dat in gewicht niet
overwegend is), bevattende minder dan 0,6 gewichts
percent koolstof en meer dan 10 gewichtspercent
chroom, ongeacht andere legeringsbestanddelen (roest
vrij staal), gegloeid en gebeitst, met een breedte van

Benelux

meer dan 900 mm doch niet meer dan 1 300 mm en
een dikte van niet meer dan 6 mm

ex 73. 16 A II b)

Gebruikte rails voor herwalsen

Frankrijk
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Artikel 3

Artikel 2

1.
De deelnemende . Staten aan welke, overeenkom
stig artikel 1 van deze beschikking tariefcontingenten
worden toegewezen, dienen in overleg met de Com
missie zorg te dragen voor een niet-discriminerende
verdeling der tariefcontingenten over derde landen .

2.
Zij dienen alle vereiste voorzorgsmaatregelen te
nemen, ten einde het mogelijkheid uit te sluiten dat
de in het kader der tariefcontingenten ingevoerde
ijzer- en staalprodukten naar andere deelnemende
Staten worden uitgevoerd in de staat waarin zij ver
keerden op het ogenblik van invoer.
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1.

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

2.

Deze beschikking geldt tot en met 31 december

1973 .

Gedaan te Brussel, 10 juli 1973 .
Voor de Commissie
De Voorzitter
Francois-Xavier ORTOLI

