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VERSLAGEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE ZITTING VAN DE SUBCOMMISSIE VOOR ALGEMENE 
VRAAGSTUKKEN EN DE DERDE ZITTING VAN HET COMITÉ INTERIMAIRE. 

I De zittingen van de Subcommissie voor Algemene Vraagstukken, 
1. Van 22-24 October 1953 vond de eerste bijeenkomst plaats van de Subcommissie 

voor Algemene Vraagstukken. Reeds in de tweede z i t t i n g van het Comité Intérim-
airs in J u l i j . 1 . werd na de eerste behandeling der rapporten van de producten-
commissies besloten tot de oprichting van evenbedoelde subcommissie en haar 

A voorlopig mandaat aldus geformuleerd: 
"Examen de tous les problèmes qui dépassent le cadre des travaux d'un seul 

' ' groupe d'experts par produit". 
De subcommissie zou d i t voorlopig mandaat b i j haar eerste bijeenkomst móeten 
uitwerken en het resultaat ter beoordeling aan het Comité Intérimaire voorleg
gen (zie II). 
Voor de agenda z i j verwezen naar bijlage 1. 
De Nederlandse delegatie was als volgt samengesteld:. 
D.J.A.M.van Arcken, Administrateur b i j het Ministerie L.V.V., 

voorzitter; 
Drs W.Le Mair, Administrateur bij het Ministerie L.V.V., ••• 

vice-voorzitter; 
Mr H.E.R.E.A.Frank,. Landbouwattaché; b i j H.M.'s Ambassade te Parijs; .. 
Mr F.Goud, Referendaris b i j het Directoraat-Generaal voor de 

... • Buitenlandse Economische Betrekkingen, 
2. In de eerste plaats moet de goede verstandhouding worden gesignaleerd welke 

'er nog steeds tussen de Franse en de Duitse delegatie bleek te bestaan. De 
Italianen gaven verschillende malen b l i j k van een wat onafhankelijker houding, 

x De Frano/Duitse entente bleek ó.m, met betrekking tot de verkiezing van de 
voorzitter. Op voorstel van Frankrijk werd met Italiaanse steun Dr Itschner 
(Duitsland) tot president verkozen. De Nederlandse delegatie werd in de lobby 

\$ x I* 'hierover eerst op het laatste moment benaderd. Ook tijdens de besprekingen 
nam de Heer Itschner een zeer welwillende houding aan ten opzichte van Franse 

^ § f acties, 
s£ ̂  ^ \ discussies z i j n vnl. gevoerd tussen dè drie genoemde delegaties en 
s§ > ^ heb Verenigd Koninkrijk, Zwitserland eh Nederland, waarbij de laatstgenoemde 
'^.^^ landen herhaaldelijk een ander standpunt innamen. Aan deze tegenstelling lag 
-vN^ * uiteraard het meningsverschil nopens de verhouding Landbouwçonferentie -
f § O.E..E.Ç. ten grondslag. Deze is evenwel door niemand openlijk genoemd - ook 

"5 |^f>> . niet door de Heer Kirschen, welke als vertegenwoordiger van de .O.E.E.Ç, op 
^ • ' f ^ ^ e e e r s ^ e middag ter. vergadering aanwezig was. 

De overige delegaties - dus ook België, Luxemburg en Denemarken - hebben 
betrekkelijk weinig of niet aan de discussies deelgenomen, Turkije, Zweden, 
Ierland, CM Portugal waren niet vertegenwoordigd, 

Voorts z i j in dit verband nog opgemerkt, dat aan de door het Nederlandse 
l i d van het Secretariaat gedane pogingen om een secretariaatsstuk voor te 
bereiden, door de overige (vnl. Franse) leden van het Secretariaat geen mede-
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werking werd verleend. Dit stuk is derhalve achterwege gebleven. 
Opgemerkt z i j , dat Nederland aan deze subcommissie bizonder groot belang 

hecht, In de eerste plaats opent deze subcommissie de mogelijkheid, dat de 
vele en nauwe banden tussen de landbouw-en de algemene economie sterk op de 
voorgrond worden geplaatst en de gelegenheid bieden om de onmogelijkheid van het 
zoeken naar oplossingen in eng agrarisch verband aan te. tonen. In de tweede 
plaats komen in deze subcommissie vraagstukken aan de orde die de nauwe re l a 
ties tussen de verschillende agrarische sectoren aantonen en derhalve de vele 
bezwaren, die-men tegen de productsgewijze benadering kan aanvoeren, onderstre
pen. 

De besprekingen hebben zich in de eerste z i t t i n g geheel geconcentreerd op het 
tweede agendapunt'. ; De Franse delegatie had hiervoor een ontwerp opgesteld, dat 
ter vergadering werd uitgereikt. In dit document waren de te bestuderen proble
men verdeeld in.vier groepen: 
a. de distributie en de consumptie 
b, de.productie , '• 
c. het handelsverkeer ^ 
d, de financiële vraagstukken. , 

In deze hoofdindeling i s maar weinig verandering meer aangebracht - slechts 
de .categorie d werd gewijzigd i n "statistische methoden" (zie bijlage 2 ) . De 
discussies z i j n derhalve geheel gericht geweest op de aan elk hoofd te geven 
inhoud. 
Tijdens de besprekingen konden b i j de verschillende landen de volgende tenden
ties worden gesignaleerd. 
Frankrijk (woordvoerders Malécot, Hallé) 

De Franse delegatie heeft herhaaldelijk b l i j k gegeven van haar voornemen 
de betekenis van deze subcommissie zo beperkt mogelijk te houden, een opzet 
waarvan de verdediging goed samenviel met het wegblijven van Dr Heimes (Duits
land) en die ten nauwste verband houdt met de reeds in vorige verslagen ge
signaleerde Franse haast bi'j de voorbereiding van een Europees tarweaccoord. 

De subgroep zou naar de mening der Fransen beslist geen coördinerende taak 
mogen vervullen tegenover andere subcommissies (dus de productengroepen). La- -
ter bleek, dat de Fransen terzake sterk de voorkeur gaven aan een "snellere" 
regeling, waarbij de voorzitters der productengroepen onderling overleg zou
den plegen en het resultaat hiervan aan het Comité Interimaire voorleggen. f*\ 
De taak van de subcommissie zou daardoor zeer z i j n beperkt. 

Tenslotte z i j opgemerkt, dat - en dit .paste geheel in de Nederlandse be
doelingen- de Fransen aan de vele relaties tussen de agrarische en de algeme
ne economie zeker niet Trilden voorbijgaan. Verschillende malen spraken z i j zich 
u i t vóór de opsomming van a l die terreinen waar landbouw en algemene economie 
elkaar raken, onder vermelding van de voorwaarden welke op het gebied van de 
algemene economie vervuld moeten worden, teneinde tot een volledige "organi-
sation des marchés agricoles" te kunnen komen. 
Duitsland (woordvoerder Dr 'Gareis) 

Van deze zijde i s in betrekkelijk geringe mate aan de discussies deelge
nomen. Veelal werd een zekere steun verleend aan dë vermelde Franse a c t i v i t e i t . 
Daarbij werden vooral de agrarisch-technische problemen inzake de productie 
als van primaire betekenis genoemd. 

Ook de Duitse woordvoerder was evenals de Fransen van mening, dat men de 
banden met de algemene economie niet moest ontgaan; men sprak bovendien de 
mening u i t , dat terzake bepaalde suggesties door de Landbouwconferentie gedaan 
konden worden. 
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Italië (woordvoerders Orlandi, Scapaccino) 
De belangrijkste bijdrage van de Italianen was wél hun voortdurend aan

dringen op het bestuderen der onderlinge relaties tussen de verschillende sec
toren van de landbouw en in het bizonder op het confronteren der voorstellen 
van de productengroepen, ten ongenoegen van de Franse delegatie. 

.De vertegenwoordiger van het V.K. (Price) en in zekere zin ook die van 
Zwitserland (Mair) . trachtten - dus in. overeenstemming met de Fransen - de be
tekenis van deze subcommissie zo gering mogelijk te houden. De Engelsman ver
leende daarbij geen steun aan het Nederlandse standpunt (zie onder) t.a.v. de 
coördinatie van het werk der productengroepen (mede dus het Italiaanse stand
punt) . De Zwitser zowel als de Heer Price drongen voorts eveneens aan op een 
"énumération" der raakvlakken tussen de agrarische en de algemene economie, 
welke - en dit is ook het Nederlandse standpunt - niet door de Landbouwconfe-
rentie behandeld kunnen worden. 

De Nederlandse delegatie heeft voortdurend aangedrongen op het bestu.derp'." 
van die problemen die verband-houden met de relaties tussen de landbouw-en de 
algemene economie alsmede die welke voortvloeien u i t de nauwe relaties tussen 
de agrarische sectoren onderling. 

• Bij het beklemtonen der nauwe relaties tussen de agrarische en de alge
mene economie vond men vooral steun van Engelse en Zwitserse zijde. Nederland 
maakte daarbij onderscheid tussen: 
a„ de invloeden welke van de algemene economie uitgaan op de landbouw; 
b. de consequenties van de voorstellen (in de productengroepen) op de alge:re:ie 

economie. , % r f . „ „ r 

Daarbij i s gesteld, dat de sub a bedoelde ̂ vraagstukken zo uitvoerig mogelijk 
moeten worden genoemd en bestudeerd, evenwel in andere organisaties met ec:i 
wijder arbeidsterrein (O.E.E.C.). 

In de, tweede plaats i s krachtig steun verleend aan het Italiaanse dèsüdr;-
ratum ten gunste van het confronteren der producten-voorstellen en het "oerou
deren der onderlinge samenhang der agrarische sectoren. 

Voorts i s met Engelse steun met succes bezwaar gemaakt tegen de zeer cngo 
formulering inzake de bestudering van het preferentievraagstuk, terwijl het 
Italiaanse verzoek om ook het vraagstuk der compensaties op te nemen, werc. 
onderschreven. 
Over het door de subgroep ontworpen, evenwel nog niet door het Interim Comité 
beoordeelde,mandaat kan het volgende worden opgemerkt: • • 
(l) Dé inleiding vermeldde uitdrukkelijk nog eens de vereiste nauwe samenwer

king met de 0.E.E.C.'->en de F.A.O4 
(.2) Voorts ds tot u i t i n g gebracht, dat 

a. de landbouw niet.'geïsoleerd,kan worden behandeld en de t a l r i j k e banden 
met de algemene economie niet kunnen worden verwaarloosd; 

h. de consequenties der voorstellen voor de algemene economie moeten wor
den bestudeerd; . , „ 

c. men ;de problemen betreffende de organisatie der agrarische markten niet 
uitsluitend próductsgewijze kan behandelen. 

(3) Het Interim Comité zou moeten beslissen of ook een confrontatie der voor
stellen in de productenrapporten en een studie over de verhoudingen tus
sen de verschillende sectoren in de landbouw tot haar taak zouden behoren. 

(4) Ook zou het Interim Comité een rangorde der problemen moeten vaststellen, 
6, Het Interim Comité heeft i n haar derde z i t t i n g (zie l i ) dit mandaat goedge-
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keurd met dien verstande, dat het Nederlandse streven om de subgroep een zeke
re coördinerende taak te geven t.a.v, hot werk der productengroepen met succes 
is bekroond - vide ad. 5(3); ' ' . 
en dat het geen rangorde der. problemen heeft voorgesteld - vide ad 5(4) . 

fa' 

Na afloop van de z i t t i n g van het Interi::r Comité i s de Subgroep voor Algemene 
Vraagstukken bijeen geweest om zich over haar werkmethode te beraden. Besloten 
i s dat, teneinde het werk te versnellen, een tweetal voorbereidende werkgroe
pen elk een deel.der punten van het mandaat voor haar rekening zullen nemen
de eerste groep de punten vermeld onder C, de tweede die vermeld onder A,. 
B en D. Deze groepen komen voor de eerste maal bijeen op 5 November. De resul
taten zullen door de subgroep in plono worden besproken op 12, 13 en 14 Novem
ber a,s. 

DE DERDE ZITTING VAN HET COMITÉ INTERIMAIRE '". : ~ ' ~ \ T 

(26-30 Oo'tüber '1953) 

De Nederlandse delegatie was als vólgt samengesteld: 
Mr.J.J.vah der Lee Directeur, Chef der Directie Internationale 

Organisaties van het Ministerie L.V.V. 
" . . . - Voorzitter der delegatie • • 

D.J.A.M.van Arcken ""Administrateur b i j het Ministerie L.V.V. 
D r s L ë Mair Administrateur b i j het Ministerie L.V.V. 
Mr M.C.v.d.Burcht van Referendaris b i j het Ministerie van Buiten-

Lichtenbergh landse Zaken 
Mr H.E.R.E.A. Frank Landbouwattaché b i j H.M.'s Ambassade te Parijs 
Mr F.Goud Referendaris b i j het Directoraat-Generaal voor 

; de Buitenlandse Economische Betrekkingen 
Het secretariaat werd waargenomen door Drs W.Le Mair. 

Het voornaamste doel van deze derde bijeenkomst was de beoordeling en goed
keuring 'van het mandaat van de Subcommissie voor dè Algemene' Vraagstukken 
(Agenda, punt 1 - bijlage 3)« Daarnaast vermeldde de Agenda één tweede bespre- ^ 
king der rapporten van de subgroepen voor granen, zuivel, groente- én f r u i t , 
alsmde eon tweetal punten, welke c~> tijdens de tweede z i t t i n g in J u l i reeds, 
aan de orde waren gesteld: 
de studie der andere producten, goedgekeurd door de Ministersconferentie; 
de additionele l i j s t van producten welke verschillende landen alsnog konden 
indienen. 
Het instellen van een subcommissie voer de institutionele "vraagstukken wordt 
niet vermeld. ';• 
De onder I b i j de Algemene Subgroep gesignaleerde houding der verschillende . 
delegaties deed zich in de z i t t i n g van het Interim Comité onverminderd gelden. 
Opnieu.v tekende zich t.a.v. vrijwel a l l e discussiepunten de scheiding af tus
sen enerzijds Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, anderzijds 
Frankrijk én Duitsland; beide laatste thans evenwel sterker ondersteund door 
België (Bléro). Terzake van de positie der verschillende landen z i j in aanvul
li n g op het sub I vermelde met betrekking tot het voortbestaan van de Landbouw-
conferentie nog het volgende genoteerd» 
Is het enerzijds duidelijk, dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk om bekende 
- z i j het verschillende - redenen ten zeeryte gekant z i j n jegens de vorming 



yan een ad hoe organisatie voor de landbouw naast de O.E.E.C, minder duide
l i j k z i j n anderzijds dë idieën terzake hij. een aantal landen, die, hoewel 
aarzelend óf (in de lobby zelfs afwijzend) staan tegenover de voorstellen 
der productehrapporten, belangen kunnen hebben b i j een voortbestaan van de 
Landbouwconférentie als zodanig. Deze mogelijkheid is met name van belang 
voor landen als Zwitserland en Denemarken. Het is niet onmogelijk, dat het 
eerstve'rmelde land in het voortbestaan mogelijkheden ziet het l i b e r a l i s a t i e -
streven b i j de O.E.E.C. af te remmen, terwijl het waarschijnlijk i s , dat Dene. 
marken dat b i j dit liberalisatiestreven uiterst zwak staat de hoop koestert 
z i j n positie te kunnen versterken b i j het continueren van een ten dele met de 
0.E.E.C.-activiteit concurrerende actie b i j de Landbouwconferentie. 
De Italiaanse delegatie, vertrouwelijk te kennen gevende grote, waarde te 
hechten aan de ontwikkeling b i j de zes, zet b i j de landbouwbesprekingen onge
twijfeld haar pogingen voort bepaalde f a c i l i t e i t e n te bereiken voor de groen
te- en fruitexport. 
De Belgische delegatie, in de lobby een tarweovereenkomst afwijzende, heeft 
in de vergadering de Fransen verschillende malen gesteund, waarschijnlijk 
om overeenkomstige reden als de Zwitsers. 
Wat tenslotte de nauwe Frans/Duitse samenwerking betreft kan worden opgemerkt 
dat de Fransen met grote hardnekkigheid de productsgewijze aanpak blijven 
verdedigen en in het bizor.der een Europese tarweregeling. De Duitsers . 
(Dr Hermes) verlenen hieraan nog steeds, hun steun, hoewel is komen vast te 
staan, dat enkele der Duitse delegatieleden een "nieuwe koers" willen volgen, 
die de Nederlandse dicht benadert. De "toekomst moet leren of de nieuwe land
bouwminister Lübke, die zich vóór zijn ambtsaanvaarding verschillende malen 
in positieve.zin vóór de integratie der zes heeft uitgelaten, evenbedoelde 
koers tot de officiële zal verheffen. 

3. De discussies over de verschillende Agendapunten kunnen aldus worden'samen
gevat. • •• • 
Mandaat van de Subcommissie voor Algemene Problemen. 
De woordvoerder van de Britse delegatie (Lloyd) drong krachtig aan op een 
spoedig afsluiten der werkzaamheden. Het f e i t , dat het Interim Comité de haar 
toegezegde t i j d had overschreden - men had vóór 31 October 1953 rapport moe
ten uitbrengen aan de Ministersconferentie - was een reden dat men zich ern
s t i g zou beraden over de te volgen werkmethode, in wélk verband het noodza
ke l i j k werd geoordeeld tot een veel nauwere samenwerking met de bestaande or
ganisaties te komen. Deze gedachtnngang welke vele malen is herhaald-en voora 
ook van Nederlandse en Zwitserse zijde naar voren is gebracht, heeft ertoe 
geleid, dat de besprekingen over hot mandaat van de Algemene Subcommissie 
al spoedig van veel wijdere strekking werden en het gehele terrein van het 
tot dusverre gevoerde beleid in hot geding brachten. Hoewel daarbij de over
dracht van hef werk aan de O.E.E.C. als zodanig nog door niemand aan de orde 
is gesteld, i s enerzijds van Engelse zijde nogmaals het Engels-Nederlandse 
standpunt,geuit op de'Ministersconferentie, herhaald, n l . dat men geen 

. behoefte gevoelt" aan een ad hoe organisatie voor de landbouw naast de O.E.E.C 
terwijl de Nederlandse woordvoerder herhaaldelijk heeft gewezen op de moge
lijkheid, van andere vormen van samenwerking met de O.E.E.C. dan door middel 

. van e : i j . , m e t name door de- vestiging van een permanente liaison met de 
- O.E.E.C. 

Nederland heeft daarenboven met succe3 haar pogingen hervat om aan dr 
Algemene Subcommissie een zekere coördinerende functie te verlenen door de 
confrontatie der voorstellen in do productenrapporten en een studie der on
derlinge afhankelijkheid tussen de verschillende sectoren mede als taak 
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van de subcommissie te doen vaststellen. 
Met betrekking, tot de rangorde der door de Algemene Subcommissie te be

studeren problemen bleken de Franse en de Duitse delegatie voorkeur te hebben 
voor de in het mandaat sub B vermelde problemen. Door Nederland is evenwel ge
steld, dat het - aangezien de problematiek nopens de organisatie der agrarische 
markten een zeer wijde i s , mede i.v.m. de t a l r i j k e relaties met de algemene 
economie - geen p r i j s stelt op het bepalen van een rangorde of het beperken der 
l i j s t , mits de studies zullen plaatsvinden in zeer nauwe samenwerking met de 
O.E.E.C. en de F.A.O. Zóu de meerderheid tot het bepalen van een rangorde willen 
overgaan, dan zou Nederland de bestudering der onder C vermelde aspecten primair 
gesteld willen zien, alsmede punt A - Consumptie. 

Het resultaat van dit deel dér discussies i s bevredigend geweest - b i j 
lage 4: 4 - a) , b) , c), d) (b'lz .2): 
de confrontatie der; voorstellen in de' productenrapporten is als taak voor de 
Algemene Subgroep erkend, alsook de noodzaak tot een nauwe samenwerking met de, 
O.E.E.C. en de F.A.O., terwijl het bepalen van een rangorde achterwege is ge
bleven. 

De besprekingen over het mandaat der subgroep hebben als eerder werd opge
merkt een veel. wijder terrein bestreken dan het punt terzake. De aandrang van 
een aantal landen - Denemarken en België sloten zich in deze b i j het Verenigd 
Koninkrijk, Nederland en Zwitserland aan - om op korte termijn de resultaten 
aan de Ministersconferentie voor te leggen hebben ertoe geleid, dat in de 
"Relevé des décisions" de datum van 31 December wordt genoemd ter bepaling van 
de termijn waarbinnen het Interim. Comité haar werk aan de Regeringen moet voor
leggen- de Ministersconferentie ?ou dan in Januari 1954 kunnen plaatsvinden. 
In d i t verband werd van Zwitserse zijde nog eens uitdrukkelijk gewezen op de 
noodzaak van het nemen van principiële beslissingen- uiteraard 

in het institutionele Vlak - door de Ministers. 
In direct verband hiermede stond de Zwitserse verklaring, dat de Ministers

conferentie het Interim Comité had opgedragen ook op dit punt tot voorstellen 
te komen. In afwijking van de tweede z i t t i n g van het Interim Comité was dit 
punt thans niet op de agenda geplaatst. De Zwitserse verklaring stichtte enige 
verwarring aangezien het oprichten van een speciale subcommissie hiervoor om 
twee redenen in het-geheel niet paste b i j de evolutie der besprekingen -ten 
eerste in verband met het accepteren van de ti j d s l i m i e t van 31 December, en .... 
in de tweede plaats omdat het gebrek aan overeenstemming in de huidige rappor
ten zo groot i s , dat een bestudering van het betreffende punt géén enkele zin zcu 
hebben. Terecht werd door het.Verenigd. Koninkrijk gesteld, dat het treffen van 
een beslissing inzake de ..institutionele zijde een • politiek vraagstuk i s ten aan
zien waarvan men in a l l e hoofdsteden reeds z i j n standpunt heeft bepaald. 
Besloten i s dat. het Interim Comité zich in het laatste stadium van haar werk 
mét d i t vraagstuk zal bezighouden. 

Voorts i s besloten dat het Interim Comité nu z i j haar oorspronkelijke ter
mijn heeft overschreden aan de leden van de Conferentie een korte nota zal 
doen toekomen waarin een schets van de-huidige stand van zaken wordt gegeven. 
De Nederlandse delegatie heeft zich hiermede verenigd onder het uitdrukkelijk 
voorbehoud dat deze nota zich slechts zou beperken tot de stand van zaken en 
hierin geen suggesties of voorstellen zouden voorkomen (bijlage 5). 

Tenslotte i s bepaald dat de Algemene Subcommissie "over een maand" , d . i . 
begin December, rapport zal uitbrengen over de vraagstukken welke z i j inmid
dels onderzocht heeft, 
Bespreking der producténrapporten 
Ter inleiding op deze bespreking i s van elk der concept-rapporten een korte 
schets gegeven van de huidige opzet, alsmede aangegeven op welke punten speciaal 
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nadero directieven van het Interim Comité noodzakelijk z i j n om het werk te kun
nen voortzetten. 

Na het aan de orde stellen der concept-prodüctenrapporten in de ochtendzit
ting van V/oensdag 2è October werd van Franse zijde.opnieuw een actie onderno
men welke het belang van de Algemene Subcommissie als rem.op de. productsgewijze 
methode ernstig dreigde aan te tasten. Mede doordat het principiële debat over 
de productenvoor'stellen niet op gang kwam en o.m. van Deense zijde gesteld werd, 
dat men de productenrapporten onvoldoende had kunnen bestuderen, bleek een aantal 
delegaties.- die van Frankrijk, Duitsland, België, Denemarken en Italië - ge
porteerd te zi j n voor de. vorming van een redactiegroep bestaande u i t de voorzit
ters der productengroepen. Deze zou de belangrijkste onopgeloste problemen in de 
productenrapporten vaststellen, welke - na goedkeuring door de Interim Commis
sie - aan de Regeringen zouden worden toegezonden. In een volgende bijeenkomst 
van het Interim Comité zouden de delegaties zich over d i t punt moeten uitspreken 
Duitsland meende, dat ook de voorzitter der Algemene Subgroep in de redactie-
groep zou moeten worden opgenomen. Tenslotte werd het Zwitserse voorstel, onder
steund door Nederland, aangenomen, waarbij de voorzitters der subgroepen onder 
de verantwoordelijkheid van het Bureau en tezamen met het Secretariaat de l i j s t 
van problemen zouden opstellen. De zi t t i n g van het Interim Comité werd hierna ve: 
daagd tot Donderdagmiddag. , • . 

De bespreking van d e " l i j s t op Donderdagmiddag gaf aanleiding tot grote ver
warring. Instede' dat deze enkele principiële kwesties vermeldde die b i j de 
Regeringen principiële uitspraken moesten uitlokken bleek de l i j s t een reeks 
"algemene vraagstukken" te bevatten die reeds in het mandaat van de Algemene 
Subcommissie waren opgenomen, De' l i j s t was hierdoor' voor de Nederlandse en de 
Britse delegatie onaanvaardbaar. Van Nederlandse zijde werd nog op de overbodig
heid der l i j s t gewezen nu enerzijds de bespreking der productenrapporten tot de 
volgende bijeenkomst van het Interim Comité was uitgesteld, anderzijds vele pun
ten tot het mandaat van de Algemene Subgroep behoorden. De meeste andere.dele
gaties wilden evénwel het stuk handhaven, event. als een "aide mémoire" van de 
voorzitter van het Interim Comité. Aangezien men niet tot een oplossing kwam 
werd besloten dat het Bureau zich over het stuk zou beraden. Dit heeft er niet 
too geleid, dat het stuk i s ingetrokken, Wel i s de betekenis ervan gereduceerd 
tot een lijs.t je'problemen, dat de voorzitters der subgroepen voor de a.s. zitting 
van het Interim Comité onder de speciale aandacht der delegaties brengen (zie 
bijlage 6 ) , Voorts is belangrijk, dat het werk der productengroepen voorlopig i s 
opgeschort. 
De studie der andere producten 
Van het zevental producten dat op de Ministersconferentie i s aanvaard - granen, 
zuivelproducten, vlees, groente en f r u i t , suiker, hout en tabak - z i j n voor de 
drie laatstvermelde producten nog geen voorstellen uitgewerkt. Gezien de gehele 
teneur der besprekingen was er weinig animo thans hiervoor nieuwe subcommissies 
in het leven te roepen. Algemeen was het gevoelen, dat men zonder principiële 
beslissingen toch niet tot concrete resultaten kan komen. De Nederlandse dele
gatie, mede gezien de ongunstige ervaringen opgedaan b i j de productenstudies en 
zich op het standpunt stellende dat een productsgewijze methode volkomen onge
wenst iSj heeft zich er niet tegen verzet, dat het betreffende agendapunt even
als dat nopens de additionele productenlijst i s verschoven tot de volgende z i t 
ting, •..:'..-. ;• 

Y/el i s door de Nederlandse delegatie in d i t verband nog eens het bekende 
standpunt herhaald, dat een'organisatie der agrarische markten betrekking moet 
hebben op de landbouw als één geheel, dooh dat deze h . i . niet productsgewijs 
dient te worden benaderd. In aansluiting hierop i s door Nederland gesteld, dat 
thans het uitgangspunt van de Nederlandse Regering terzake van het integratie-
streven geheel bepaald wordt door de ontwikking b i j de zes landen die l i d z i j n 
van desK.S.G., de E.D.G. hebben getekend en zich beraden over de vorming 



van een Europese Gemeenschap. Voorts werd opgemerkt, dat evenmin als men in de 
agrarische sector productsgewijze kan procederen, men ook de landbouw als sector 
niet geïsoleerd kan behandelen, doch de landbouwintegratie dient te zien als een 
onderdeel van- de economische integratie over het gehele terrein. 
•Gesteld werd dat de vereiste principiële beslissingen, waarvan thans meerdere 
delegaties de noodzaak beginnen in te zien, slechts kunnen worden bereikt wan
neer de landen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid aanvaarden voor hun 
gemeenschappelijke belangen. Alleen op basis van een gemeenschappelijke verant
woordelijkheid kunnen aan de deelnemende landen de garanties worden geboden 
voor de belangen welke z i j zonder neer nimmer wensen p r i j s te geven.. 
Rapport van het Comité Interimaire (bijlage 5) 
Hierin werden slechts enkele wijzigingen aangebracht. De Nederlandse delegatie 
stelde voor, dat in de vierde alinea naast de nauwe relaties met de algemene 
economie ook die tussen de verschillende agrarische sectoren worden genoemd, 
'hetgeen werd aangenomen, ; ; 

Relevé des déoisions (bijlage 4) ] " ' " 
Ook hierin werden slechts enkele veranderingen,aangebracht. De Nederlandse en de. 
Zwitserse delegatie stelden een ruimere formulering voor t.a.v.' de op blz, 2 
onder b) vermelde samenwerking met de 0.E.E.C.Terzake werd de betreffende formu
lering der besluiten in J u l i toegevoegd. 
De samenwerking met de bestaande organisaties 
In een tweede z i t t i n g van het Bureau is besloten dat de voorzitter van het 
Interim Comité, de Heer Rabot,- i n de week van R-14 November contact zal opne-
mon mot de Secretaris-Generaal van de O.E.Ei'è.,' ter voorbereiding van de ve s t i 
ging van een nauwe en permanente band met de 0.E.E.C. Gedacht wordt aan een 
bespreking hierover tussen het Bureau en de "Groep van Acht". 
Do datum van de vierde * z i t t i n g van het Interim Comité is bepaald op 16 December 
a.s. 
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