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Betreft : Vergadering 5 - 6 Jali 1954 

Het zij mij veroorloofd, namens de Nederlandse vertegen
woordigers in de Economische Commissie E.P.G, aan U.E. versla 
uit te brengen der op 5 - 6 dezer te Parijs gehouden bespre
kingen. 

Be agenda der besprekingen behelsde een voortzetting der 
op 3 en 4 Juni gehouden discussies over de problematiek der 
invoerrechten in het onderlinge verkeer en in het verkeer met 
derde landen aan de hand der hieronder genoemde Belgische en 
Nederlandse stukken, voorts, zo er tijd zou overschieten, een 
bespreking van het recente werk der Institutionele Commissie 
betreffende het budget der Gemeenschap en betreffende de Con-
seil Economique et Social; en tenslotte de vaststelling-van 
een overzicht. 

D e Isj-Aijj^ berustte ditmaal bij de Belgen. 
D e Ije^derlandss afvaardiging bestond naast mij als woord

voerder uit de heren van Tienhoven en van Alphen (tariefdeskun 
digen van resp. B„ E. B. en Financiën), Kupers (Buitenlandse 
Zaken), v.d. Gaarden (Financiën), Verberne (Handel en Nijver
heid), Ie Mair (landbouw) en Wemelsfelder (B.E.B.). 

De stukken voor deze vergadering bestonden uit een nota 
van de Belgen over de Benelux-methodiek betreffende de handels 
belemmeringen, en uit een nota van de Nederlandse verte ge nv/oor 
digers over het doorstromingsgevaar bij speling in het stelsel 
van inwendige en uitwendige tarieven der Gemeenschap. Het Be 1-
gische stuk was tevoren in Nederland door Benelux-dcskundigen 
van de B.E,B. bestudeerd; zij hadden ons enkele amendementen 
gesuggereerd. Net Nederlandse stuk was in Den Haag interdepar
tementaal besproken voordat het uitging, en voorts hadden de 
Nederlandse vertegenwoordigers met andere deskundigen hun hou
ding in de Parijse discussies hierover tevoren vastgesteld; 
zoals ik U reeds eerder uit Den Haag mocht melden was m het 
stuk zelf niet op de oplossing der uit de cijfers blijkende 
moeilijkheden ingegaan, ten eerste omdat liet ons niet was ge
vraagd en voorts omdat wij ons in dit stadium met scnrilte-
lijk aan een bepaalde oplossing wilden binden. 
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In een voorbespreking met de Belgische woordvoerder-en-
Voorzitter heb ik deze de Nederlandse amendementen op het Bel
gische stuk overhandigd, voorzoverre zij mij opportuun voor
kwamen; een voorstel om enige conclusies aan het stuk te 
verbinden, meende ik niet te kunnen overnemen, omdat dat niet 
zou stroken met het karakter van het stuk, dat een historisch 
overzicht beoogde te zijn. Ik behield het recht op latere 
wijzigingen voor, omdat mijn Nederlandse collega's door de 
late ontvangst van het stuk in Den Kaag nog niet allen hun 
opmerkingen hadden kunnen geven, De Belgische afgevaardigde 
was het met mij eens, dat Belgisch-Nederlandse discussies in 
de vergadering zo mogelijk moesten worden voorkomen, en hij 
verklaarde zich bereid onze amendementen te lat-n bestuderen 
en een modus voor het vlot bereiken van een eind-redactie te 
vinden. Wij vonden dit doordat aan de vergadering machtiging 
werd gevraagd, het stuk nog een nadere redactie te geven, waar 
na het in Belgisch-Nederlands overleg In bijgaande tekst werd 
vastge steld.' 

o o 
O 

Eenzelfde procedure aanvaardde de vergadering voor ons 
Nederlandse stuk, waaraan en petit comité bijgaande redactie-
werd gegeven, welke door de vergadering werd goedgekeurd. 

o o 
o 

De vergadering begon met de bespreking van het Belgische 
stuk over de geschiedenis van Benelux. 

De Voorzitter legde in zijn toelichting de nadruk op het 
verschil tussen Benelux, Y/aar men in de na-oorlogse jaren tus
sen drie bijeenliggende landen een Unie bereikte en een Econo
mische Unie voorbereidde zonder dat men de beschikking had ove 
supra-nationale organen - en het- werk der "Zes", waar gezien d 
omvang der problemen en de structuur van de verdere verdragen ' 
boven-nationaal werken onvermijdelijk zal zijn. Organen^met 
Europees karakter zijn hier nodig als ;moteurs et organisa -' 
teurs". 

Deze opmerking werd alleen door de Fransen even aange
raakt, die haar logica niet erkenden doch er nu m e t verder 
op wilden ingaan. 

Er werden in deze discussie voorts vele technische punte:. 
besproken, welke verder niet van belang waren. Slechts het 
volgende moet worden vastgelegd : 
a.- Italië besprak ook nu de noodzaak, de kwantitatieve 

restricties te doen verdwijnen voordat men de invoerden-
ten opheft, Daarop werd geantwoord, dat dit inde bijzon
dere situatie der na-oorlogse jaren niet mogelijk was, 
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mede wegens de vaak pricaire (Nederlandse)situatie op 
het gebied van de betalings-balans : men wilde geen stap 
doen waarop later misschien zou moeten worden terugge
komen. 

b.- Op een Duitse vraag welke de voordelen van Benelux zijn 
geweest, werd geantwoord dat de cijfers die uitwezen : 
het aandeel van de onderlinge handel in de totale handel 
schommelt tegen het dubbele van 1938, en dat nog wel met 
een zeer liberaal tarief tegenover derde landen. 

c- Op een Duitse critische vraag over de nieuwe OrE.E.C-
lijst gaven de Belgen een bevredigend antwoord.' 

d.- Op een eveneens Duitse vraag of de landbouw-uitzonderin
gen om principiële redenen dan wel uit noodzaak waren aa 
vaard, antwoordden de Belgen dat het landbouw-protocol 
niet onaantastbaar is. 

e.- Op een vraag waarom men de taricvenzaak ineens en niet 
(als in het plan-Beye-n) in etappes had opgelost, ant
woordden de Belgen dat zulks uit de omstandigheden voort
kwam en bij de "zes" niet wel doenlijk zou zijn. 
Tenslotte hebben zowel wij als de Luxemburgers de Belgen 

bedankt voor hun stuk en antwoorden en erop gewezen dat de 
geest van Benelux prima is en dat wij dankbaar zijn, dat dit 
positieve element bestaat. 

o o 
O 

Vervolgens besprak men het Nederlandse stuk over het 
doorstromingsgevaar. 

Op de basis van het in Den Haag tevoren gepleegde over
leg heb ik het stuk uitvoerig toegelicht. Daarbij heb ik doen 
uitkomen, dat het probleem door Nederland per saldo alleen 
samen met België en Luxemburg zal kunnen worden gesteld, daar 
deze zaken thans Benelux-zaken zijn. 

Het einddoel is duidelijk : geen binnentaricf, en een 
gemeenschappelijk buitentarief. In dat stadium is er geen 
doorstromings-gevaar. Dat is er immers alleen wanneer het 
onderlinge verschil in de buitentarieven der landen van de 
Gemeenschap zo groot is dat omleiding van het transport lonen 
wordt. De cijfers van de verhouding van de handel der "Zes 
met hun partners der E.P.G. tot hun totale handel wijzen op 
het belang der zaak : voor elk land is de "buitenhandel' 
groter dan 70f/Ó van zijn totale handel. Er zijn m de over-
gangstijd twee soorten moeilijkheden : de "hoge" landen moete; 
tijd hebben voor verlaging van hun buitentarief en vooral vooi 
de daarvoor nodige aanpassing hunner productie, en de 
landen zouden bij een optrekken naar een hoog gc-meonschappc-
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lijk tarief niet alleen hun handelspatroon en hun levens- . 
niveau in gevaar brengen, maar ook moeilijkheden krijgen in 
een deal van hun veredelings-industrie. 

Er zijn ter opvanging der moeilijkheden in theorie drie-
oplossingen : 
l».- certificaten van oorsprong, wat wij afwijzen; 
2.- tariefcontingentering, wat lelijk is doch wellicht in 

bepaalde noodgevallen aanvaardbaar; 
3.~ aanpassing van het buitentarief aan het (steeds lagere) 

binnentarief, wat de ideale oplossing is, 
In elk geval moet men tijdig weten wat men als eindtarie: 

tegenover derde landen wil hebben. Hen kan zulks literair 
uitdrukken ("zo laag mogelijk" of zo iets), doch het is beter 
dat men van de aanvang weet waar de percentages voor de hoofd
groepen liggen. Dan kan men in een "période de demarrage" 
dadelijk na de ratificatie van het Verdrag, dit tot in fines
ses uitwerken. 

Hierop volgde een langdurige discussie, waaruit het 
volgende van belang kan zijn : 
a.- de Fransen stelden voor, dat men voor diverse producten 

nagaat waarom er zo grote verschillen in tarieven tussen 
de landen bestaan. Men heeft voor een laag tarief gewoon
lijk een der twee volgende redenen : 
1.- men voelt zich safe door goede productiemogelijk

heden; 
2.- men produceert het betrokken goed niet zelf. 
Doorstromingsgevaar bestaat zodra het binnentarief gelij! 
is aan het verschil tussen de buitentarieven der partner-
landen. Nederland gaf inderdaad de mogelijkheden van 
bestrijding van dat gevaar go^d aan. Frankrijk deelt het 
Nederlandse bezwaar tegen certificaten van oorsprong, 
gevoelt ook meer voor tariefcontingenten, welke ook de 
K.S.G-. kent, doch acht eveneens de aanpassing de ideale 
oplossing. 

b.- De Duitsers wezen op het nut van een oplossing door aan
passing boven administratieve maatregelen, menen echter 
dat tariefcontingenten niet te vermijden zijn, en zelfs 
certificaten van oorsprong niet. Ieder heeft belang bij 
een snel bereiken van het gemeenschappelijk buitentarief, 
ook al mogen de buitenposten nooit lager zijn dan wat mer. 
in het inwendige verkeer nog heeft, omdat in zo een geva^ 
de partners het buitenland boven hun Gemeenschaps-genoten 
zouden voortrekken, 

c - De Italianen achten vóór alles geliberaliseerd inwendig 
verkeer nodig, willen gaarne mede streven naar een laag 
buitentarief, en achten tariefcontingenten wel noodza
kelijk. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2703



d.- DG Belgen wezen op de noodzaak van tijdige voorbereiding 
en opperden de wenselijkheid reeds nu een tarief-studie
groep te vormen : op dit punt zullen in de volgende 
rĵ aĵ ering ^ e c-nfo{oo.rAc.n.- -Ae-r- Ae- î gatic s worden verwa1cht. 

e.- Blijkbaar erkent ieder dat de zaak eenvoudiger is bij een 
zeker automatisme in de verlaging en opheffing der binnen-
tarievon, daar men dan tevoren zijn berekeningen kan maker 
ook al is zulks bij wederzijdse tijdige mededeling ook bij 
opheffing "per sector" niet uitgesloten. 

f,- Tijdens de discussies noemden wij als voorbeeld voor een 
aanvaardbaar tijdelijk tariefcontingent het contingent 0 
(nul) wanneer een land nu het betrokken product niet naar 
de partnerlanden uitvoert. 

g.- Wij wezen er nog eens uitdrukkelijk op. dat voor Nederland 
- Benelux ? - het maximum van artikel XXIV G.A.T.T. (ge
middelde van de bestaande tarieven) te hoog is. 
Het Nederlandse stuk wordt nu gereserveerd voor latere 

meer gedetailleerde discussie. 
o o 

O 

Bij de discussies over de in het Nederlandse stuk ver
schafte fiscale cijfers werd ten eerste opgemerkt, dat in het 
Nederlandse cijfer van de opbrengst der invoerrechten de bon-
zinebelasting is opgenomen, wat bij de andere landen niet het 
geval is; voorts werd afgesproken, dat men ook latere cijfers 
dan 1951 zal geven, vooral omdat 1950-1951 door de Korea-zaak 
bijzondere jaren zijn geweest, 

Onzerzijds onderstreepten wij nog eens, dat wij de fiscale 
cijfers uitsluitend hadden verschaft om aan te tonen, dat de 
fiscale gevolgen van de opheffing der onderlinge tarieven niet 
ingrijpend zullen zijn. 

Ik legde voorts nog even vast, dat wij ten aanzien van de 
Italiaanse opmerking over de kwantitatieve restricties op het 
standpunt staan, dat dit stuk uitsluitend de invoerrechten-
zijde van het probleem had te behandelen en dat de discussie 
over de contingenteringen (andere dan tarief-contingenten) dus 
nog volledig open blijft. 

o o 

De discussie over het agendapunt betreffende het werk der 
Institutionele Commissie over de budgetaire vragen kon met 
veel opleveren, omdat de InstiTüTione Ie Commissie in haar 
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uitvoerige document (Compte rendu, 2.7.1954, CCP/Cl/Doc. 53 ') 
de zaak enerzijds reeds vrij vérgaand had besproken, 20 ander
zijds terecht had opgemerkt, dat nog veel afhangt van wat men 
inzake de bevoegdheden der Gemeenschap zal besluiten. 

De Voorzitter gaf een overzicht gebaseerd op dit Doe. 53. 

Hierna heb ik gevraagd, wat nu de positie is van de z.g. 
Budgétaire Commissie. (Hierover had ik naar aanleiding van 
ons laatste rapport bijgaande brief van de Thesaurier-Generaal 
ontvangen). 

Men bleek algemeen op het standpunt te staan dat die 
sub-commissie was opgegaan in de Institutionele Commissie. 
(Dit punt dient men dus in Den Haag vooral bij Financiën nog 
eens na te gaan, opdat wij kunnen besluiten wat hierover onze 
toekomstige houding zal moeten zijn ; ook de Nederlanders in 
de Economische Commissie meenden met de Thesaurier-Generaal 
dat de sub-commissie nog bestond). 

Ma enige discussie besloot nu de Economische Commissie 
haar werk op dit punt als volgt voor dc toekomst te formule
ren : 
" Ie Comité a en outre examiné le chapitre du Compte-rendu 
" des travaux du Comité Institutionnel (CCP/Cl/Doc. 53) qui est 
" consacré aux pouvoirs financiers et budgétaires du Parlement. 
Il a constaté qu'il serait opportun de se saisir, pour la 

" prochaine phase des travaux, du problème du partage des 
" compétences entre le Comité Institutionnel et le Comité 
" Economique en ce qui concerne les questions financières et 
" budgétaires. Il apparaît que le Comité Economique pourrait 
" être charge de traiter les problèmes relatifs au financement 
" des dépenses de la Communauté, tandis que le Comité Insti-
" tutionnel connaîtrait des problèmes relatifs à la procédure 
" d'établissement du budget et de contrôle des dépenses. " 

De Voorzitter stipuleerde uitdrukkelijk, dat de zaken van 
het Europese Eonds in deze toekomstige discussie der Econo
mische Commissie zullen worden betrokken. Uiteraard geldt ook 
daarvoor de opmerking over de taakverdeling tussen beide 
commissie s. 

o o 
o 

De discussie over de Conseil Economieuc et Social moest 
v/el hetzelfde lot ondergaan als die over de budgétaire vragen. 

•) Dit uitvoerige cn duidelijke document Is reeds in het bezit 
van U.E. Daar ik in principe de verspreiding der institutio
nele stukken buiten mijn bevoegdheid acht, doen de in Den Haag 
hierin geinteresseerde instanties goed, desgewenst dit stuk 
no. 53 aan Buitenlandse Zaken op te vragen. 
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Ik moge eraan herinneren, dat aan de hand van de desbe
treffende opmerking in mijn verslag van 3 Juni (vergadering 
van 3 - 4 Juni), in overleg met de Nederlandse woordvoerder in 
de Institutionele Commissie in Den Haag interdepartementaal 
overleg had plaatsgevonden, op grond waarvan Minister Zijlstra 

,/. op 23 Juni jl. bijgaande brief aan Minister Beven had geschre
ven. Zoals ik bij mijn aankomst te Parijs reeds had vernomen, 
had de Heer Riphagen deze aanduidingen gevolgd en'had hij het 
succes gehad, dat de betrokken bladzijden van Doe. 53 (zie 
hierboven) aan dit standpunt volledig recht hadden doen weder
varen. 

Ook hierover zal dus nu de Economische Commissie in haar 
volgende vergadering discussieren. 

Tenslotte besloot de Economische Commissie een overzicht 
van haar werk Mei - Juli te geven. Dit kan helaas ni 
den 

t gescnie-
ï overzichtelijke vorm als Doe, 53 der Institutio

nele Commissie verkreeg. Het overzichtje zal bestaan uit 

a.- het procés-verbal van 21 Mei met bijlage, dat ik reeds bij 
mijn verslag van 24 Mei jl. aan U.E. overlegde en dat ook 
in Den Haag is verspreid; 

b.- Het Belgische stuk over Benelux; 

C - de hierboven reeds weergegeven passage over het budgetaire 
punt. 

Hu zowel U.E. als de economische instanties in Den Haag 
reeds over de onderdelen beschikken, acht ik ter voorkoming van 
onnodig vermenigvuldigingswcrk overlegging van het stuk als 
geheel niet noodzakelijk, 

o o 
O 

Do Commissie besloot "in.de herfst" verder te praten. Men 
kon nu niet overzien welk werk en welke data het meest oppor
tuun zullen zijn. Dit strookt dus met de instructie van u.ü. 
aan mij d. d. 6 dezer, waarbij U.E. mij opdroeg te streven naar 
een vergadering nd, Augustus. 

o o 
O 

Dit was alles. Wanneer wij het werk overzien, moet worden 
geconstateerd, dat de problemen niet opgelost doch wel weer 
duidelijker gesteld zijn geworden. De sfeer in de besprekingen 
was goed, ieder wil ook graag dieper graven, doch het onopgciosx 
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"blijven der grote politieke problematiek maakt het nodig 
gestadig verder te gaan zonder in de helaas nog steeds gevaar
lijke zones te komen. Deze zones zijn inmiddels nog steeds 
"beslissend voor het eindresultaat van de gesprekken in dc-
Economischo Commissie. 

De samenwerking in de Nederlandse groep liet ook ditmaal 
niets te wensen over. 

Ik neem aan, dat U.E. ook ditmaal, als steeds, goedvindt 
dat dit rapport in Don Haag op de gebruikelijke wijze v,rordt 
verspreidt. 

De Nederlandse Woordvoerder 
in de 

Economische Commissie E.P.G-. , 

(L- Linthorst Homan) 

BIJLAGEN:- Belgisch stuk over Benelux 
- Nederlands stuk over doorstromingsgevaar 
- brief Thesaurier-Generaal d.d. 24 Juni 1954, no. 7b 
- brief van Minister Zijlstra aan Minister Beyen d.d, 

23 Juni 1954 no. 25368 B.E.B.' 
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Binage II 

_3^edj3_rlandsrstuk oyer doorstroniings-vraagstuk 

Lors do la session des 3 et 4 juin 1954, les représentants 

néerlandais au sein du Comité Economique de la Commission pour-

la Communauté Politique Européenne furent invités à présenter 

des données sur le problème du détournement de trafic dans le 

marché commun, les données présentées ci-dessous ont un cara-

tère purement technique, voire même théorique, et laissent aux 

discussions du Comité l'élaboration des conséquences politiques 

et économiques du problème en question. 

a. Dans le présent document il n'est envisagé que les cas de 

détournement de trafic de caractère tarifaire. 

Dans ce sens, il faut entendre par danger de détournement 

de trafic dans une Communauté où les droits de douane sont 

réduits ou abolis entre les pays membres, le danger qui ré

sulte de l'écart sensible entre les droits de douane appli

cables aux importations d'un même produit en provenance de 

pays tiers. Cet écart peut inciter un importateur d'un pays 

membre à importer sa marchandise par le pays de la Communauté 

qui a le droit le plus bas applicable aux pays tiers. 

b. Il est utile de remarquer qu'en ce qui concerne le danger 

de détournement de trafic plusieurs éléments, notamment 

les frais de transport, jouent un rôle important. Comme 

l'étude de ces éléments va bien au-delà de la portée du 

présent document il en a été fait abstraction. De plus, 

ce sont à la fois, d'une part, l'écart entre les droits 

de douane des Etats membres et, d'autre part, le système 

et la période à choisir pour l'abaissement des tarifs inté

rieurs qui auront une influence sur 3c moment où surgira 

le danger de détournement de trafic. 
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- z -

c,- Seul un système automatique de réduction des tarifs inté

rieurs rendra possible de calculer, à l'avance, le moment 

exact où surgira le détournement de trafic, puisque c'est 

seulement dans un tel système que les données de base sont 

connues. En effet, on connaît le tarif extérieur du pays 

au tarif élevé, et on peut calculer les droits de douane 

sur les produits "détournés". Tout autre système, selon 

lequel les droits de douane peuvent être abaissés au libre 

choix des pays intéressés moyennant le respect de certaines 

règles, créera de l'incertitude sur le moment exact où se 

présentera le détournement de trafic. 

d.- le danger de détournement de trafic se manifestera d'autant 

plus rapidement qu'il existe une divergence considérable 

entre les tarifs des Etats membres (tarifs très bas par 

rapport à un tarif élevé), et ce danger sera immédiat 

s'il s'agit d'une position tarifaire exempte de droits 

dans un des Etats membres. l'annexe ci-jointe donne des 

exemples, arbitrairement choisis, des différences de ni

veau entre les tarifs des six pays. 

e # - Des calculs globaux (1), se basant sur une réduction des 

tarifs intérieurs en dix étapes annuelles de 10 pour cent, 

démontrent que : 

1. pour environ 14 fa des positions tarifaires des Etats 

membres le danger de détournement du trafic pourra 

se présenter pendant la première étape de réduction; 

(1) Dans ces calculs, ou a simplement ajouté le droit de douane 
le plus élevé en vigueur à l'intérieur de la Communauté à la 
date en cause, au droit de douane en vigueur dans le pays qui 
a le tarif extérieur le plus bas. 
Pour être strictement exact, on ne devrait pas oublier que ce 
calcul n'est pas parfait, puisqu'il n'y aura pas qu'une simple 
addition des droits en question. En effet, le tarif applicable 
au trafic intérieur de la Communauté, sorr, calcule sur lava-
leur d'importation dans le pays au tarif le plusbas, majore 
du droit de douane perçu dans ce- pays et des frais exposes 
jusqu'à la frontière du pays de destination 
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2. pour environ 9$, pendant la deuxième étape; 

3.. pour environ 11$, pendant la troisième étape; 

4- pour environ 13$, pendant la quatrième étape; 

5. pour environ 53$, pendat la cinquième étape ou plus 

tard encore. 

Autrement dit, une possibilité de détournement de trafic 

pourra, au maximum, pendant les trois premières étapes de 

réduction des tarifs intérieurs, affecter succesivement 

14$ + 9$ + 11$ = 34$ des positions tarifaires. 

f.- De ce qui précède, on pourra tirer comme conclusion provi

soire qu'indépendamment de la solution finale du problème en 

question, il est nécessaire qu'une décision immédiate soit 

prise au sujet des directives et de la procédure à suivre 

pour l'établissement du tarif commun vis-à-vis des pays 

tiers. 

g.- le tableau ci-dessous montre la part prépondérante qu'oc

cupe actuellement dans le commerce extérieur global des 

pays de la Communauté, le commerce avec les pays tiers. 

En outre, à titre documentaire et sous réserve de vérifi

cation et d'informations complémentaires, est présenté un 

deuxième tableau indiquant l'importance des recettes dou

anières par rapport aux recettes fiscales totales, dans 

les pays de la Communauté. 

!• Part du commerce des pays membres do la CECA 

dans, le commerce _&lo_bal_ d.e ces, pays 

IMPORTATIONS en mio. de $ 

Année\ Benelux 
-111 

Commerce \ en $ du 
_| int erne | total 

Allemagne 

Commerce|en $ du 
interne | total 

France 

Commerce{en $ du 
interne _|_ total 

Commrce 
interne 

16 

15 

16 
j 

342 
407 
529 

on $dii 
total 

16 

18 

22 
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EXPORTATIONS en mio. de $ 

Année Benelux Allemagne Prance I ta l i e 

'Commerce 
1 interne 

1 en fo da 
t o t a l 

{Commerce j 
{interne ] 

en fo duj Commerce {en f du{ 
t o t a l {interne { t o t a l { 

Commerc 
interne 

e {en f> 
{ du 

}_ _ _ . - _ , { * * î to t a' 
1951 î 840 22 j 1..031 J 30 j 658 ; 16 347 ! 2 1 

1952 î 899 ; 24 { 1.133 { 28 ! 642 j 16 287 ! 21 
1953 J 902 

! _ - I 
25 ï i . o i o ; 

! l 
23 i 746 { 19 } 

L ! , . ... « 
297 i 20 

(1) Abs t rac t ion f a i t e du commerce in t ra -Benelux . 

11. Aspect f i s c a l des_.jgerjcg_ptions dojaani S _r_es 

Rece t tes des percept ions douanières en f> des revenus f i scaux totaux 

Prance B . l . E . U . Allemagne I t a l i e Pays-Bas 

1938 14 f 9 fo 7 fo 17 f 17 f 

1950 2 f A- f A f 7 f 7 f> 

1951 2 fo A f 3 f 7 f 7 f 

l e s échanges de vues intervenues à l ' o c c a s i o n de l a pré
sen ta t ion du document néer landais sur le danger des détourne--
ments de t r a f i c ont amené l e s dé léga t ions à formuler d iverses 
quest ions et observat ions résumées c i -dessous : 

I . Délégat ion nêerlandaise i : 

1. C f e s t uniquement pendant l a période t r ans i t o i r e et 
plus précisément jusqu 'au moment où sera instauré le 
t a r i f commun ex t é r i eu r , q u ' i l y aura danger de détour
nement de t r a f i c . 

2. Trois p o s s i b i l i t é s peuvent ê tre envisagées pour év i t e r 
des détournements de t r a f i c : 
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a* Certificats d'origine s 

Pour des raisons connues, propres à la nature même 

de ce système-, la délégation néerlandaise n'en est 

pas partisane. 

"b« Cô nti ng e_nt_s_ tarifa ires : 

Bien qu'il s'agisse là d'une méthode lourde et d'ap

plication difficile-, ce système pourrait être retenu 

pour certains cas spéciaux. 

c. Ajustement des tarifs vis-à-vis des pays tiers 

Pour éviter les détournements de trafic pendant la 

période transitoire mentionnée au Para 1, il sera 

nécessaire de procéder, à chaque étape de réduction 

des droits internes, à des ajustements des tarifs 

hauts et bas vis-à-vis des pays tiers, ces ajuste

ments devant se rapprocher du futur tarif commun 

extérieur. 

Dans le procossus d'ajustement des tarifs "bas, il 

devra être tenu compte des répercussions que ces mo

difications pourraient avoir sur la structure écono

mique et le niveau de vie des pays intéressés. 

3. Pour procéder aux ajustements mentionnés à l'alinéa c), 

il serait nécessaire que soiont fixées aussi tôt que 

possible les principes directeurs qui devront présider 

à la fixation des taux du tarif commun extérieur. 

Dé 1 éga t i on fr ançai s e_ : 

a. les calculs sur lesquels ont été fondées les considéra

tions contenues dans le document néerlandais subiront 

encore des modifications substantielles lorsqu'on tien

dra compte de l'incidence des frais de transport et 

d'autres éléments similaires. 
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b. Dans la classification des produite pris comme exemples, il 

faut tenir compte des motifs pour lesquels un droit peu élevé 

a été applique, soit que l'Etat intéressé ait jugé inutile 

de protéger son industrie parce que celle-ci est dans une 

position concurrentielle favorable, soit que l'Etat en 

question ne produise pas le produit envisagé. 

c. la méthode des certificats d'origine présente des inconvénients 

très sérieux : complications administratives, possibilités de 

fraude, etc.-; en conséquence, ils ne pourraient être utilisés 

que dans des cas très exceptionnels et à titre temporaire. 

la délégation française serait assez favorable à l'utilisa

tion des contingents tarifaires pendant la période de 

transition, elle considère qu'il faudrait faire tous efforts 

pour qu'un tarif commun soit élaboré dès que possible. 

[II. PAlAgation aile mande : 

a. Il paraît souhaitable de s'entendre le plus tôt possible 

sur le tarif commun extérieur. 

b. Il y a des objections de principe contre le système, de 

certificats d'origine. 

c. Il y aurait lieu d'étudier la possibilité d'appliquer des 

contingents tarifaires pour une période transitoire et dans 4 

un cadre restreint. 

IV. Délégation italienne : 

a. le document néerlandais ne présuppose-t-il pas la libération 

des échanges ? la réponse est affirmative. 

b. la délégation italienne n'est pas en faveur de l'emploi des 

certificats d'origine. Sa préférence va plutôt à l'utilisa

tion des contingents tarifaires dont l'application serait 

limitée à des cas particuliers. De manière générale, elle est 

en faveur de l'établissement d'un tarif commun extérieur le 

plus rapidement possible. 
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V. Délégation belge : 

Vu la difficulté et la longueur de l'établissement du tarif 

commun extérieur, la question de la création d'un sous-groupe 

tarifaire devrait être étudiée pour qu'au cours d'une prochaine 

session les délégations puissent se prononcer sur l'opportunité 

de la création de ce sous-groupe et sur son mandat. 

S-11-836-120-7-1 54 
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