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Verslag no. 9 
23 en 24 oktober 1957 

1 Goedkeuring notulen 
De notulen van de vergadering van 1 0 oktober (MAE 1 1 9 3 ) 

werden goedgekeurd, nadat op Nederlands verzoek hierin 
(blz. 2 bovenaan) was gepreciseerd, dat in geval zich tijdens 
de GATT-discussies te Geneve moeilijkheden zouden voordoen 
welke herziening van het aanvankelijke standpunt dei; Zes 
noodzakelijk zouden maken, hierover in ieder geval of te 
Geneve óf te Brussel overleg tussen de Zes zou moeten plaats
vinden. 

Voorts werd, ten aanzien van de onderhandelingen met 
Brazilië (blz. 3 sub 3 ) gepreciseerd, dat de Zes wel bereid 
waren deel te^nemen aan de consultaties, welke vanaf 18 no
vember te Geneve over het Braziliaanse tarief zullen plaats
vinden, doch dat zij zich hun standpunt over een eventuele 
deelname aan bilaterale onderhandelingen in 1958 geheel 
voorbehouden. De opmerking, op dezelfde plaats, dat de Interim
commissie terzake een beslissing zal nemen, zal op Nederlands 
verzoek soepeler worden geredigeerd. 

De notulen van de vergadering van 16 oktober te Parijs 
(MAE 1 2 0 3 ) werden ongewijzigd goedgekeurd. 

a.-

2.- Vrijhandelszone 
Gesproken werd uitsluitend over de vraag welke procedure 

de Interimcommissie nu, na de Ministersconferentie van Parijs 
behoorde te volgen. 

Men kwam hierbij tot de volgende conclusies : 
Zodra de nota-Maudling beschikbaar is, zal de wergroep 
Gemeenschappelijke Markt bijeenkomen ter bespreking van 
dit document. De heer Linthorst Homan maakte hierbij 
echter uitdrukkelijk het voorbehoud, dat er voldoende 
tijd beschikbaar zou moeten zijn om het stuk eerst 
intern rustig te bekijken. 
Vervolgens zal de Interimcommissie zelf trachten een 
gemeenschappelijk standpunt van de Zes te formuleren. 
Hierbij z< 1 ook een. vertegenwoordiger van de Hoge Auto
riteit worden uitgenodigd, daar deze laatste eveneens 
aan de^Parijse discussies zal deelnemen en derhalve 
een coördinatie van haar standpunt met dat der zes 
regeringen noodzakelijk is. 

Wanneer de ministeriële commissie te Parijs met haar 
werkzaamheden is begonnen, zal de coördinatie tussen 
de Zes zich noodzakelijkerwijze aldaar moeten afspelen. 
Een open vraag is nog welke rol de Interimcommissie 

b,-
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tot welker mandaat de coördinatie van de Zes behoort, 
hierbij zal moeten blijven spelen. Dit zal tijdens 
de volgende vergadering opnieuw worden besproken. 

d.- De Zes zullen niet alleen hun standpunt ten aanzien 
van de inhoud van de nota-Maudling moeten coördineren, 
doch ook voorzover mogelijk ten aanzien van de, door 
de ministeriële commissie te Parijs te volgen proce
dure . 

e.- Het secretariaat zal een ;-tudie maken van de vraag 
hoe t.z.t. de instellingen van de EEG bij de onderhan
delingen over de V.H.Z. zullen moeten worden betrokken. 

Behandeling van het EEG—verdrag in het G-ATT 
• \ 

1 .- Stand van Zaken te Geneve 
De heer de Schacht (Secretariaat Brussel^ gaf een 

verslag van zijn ervaringen tot nu toe in Geneve over de 
behandeling van het EEG-verdrag. Deze ervaringen had hij 
eveneens in een, ter vergadering rondgedeeld, werkdocument 
neergelegd. 

Zijn indrukken, vooral buiten de vergaderingen 
opgedaan, waren nogal alarmerend. 

De U.S.A., het VK, de andere OEEC-landen en een aantal 
Gemenebest-landen waren van mening, dat de behandeling van 
het EEG-verdrag niet reeds tijdens de 12e zitting van het 
GATT zou kunnen aflopen. Alvorens positie te kiezen wensten 
deze landen af te wachten hoe de instellingen van de EEG de 
hun verleende bevoegdheden op het gebied der economische-, 
landbouw- en handelspolitiek zouden hanteren. Sommigen waren 
zelfs van mening, dat het definitieve oordeel over de con
formiteit van het EEG-verdrag met art. XXIV GATT zou moeten 
worden opgeschort tot aan het eind der overgangsperiode met 
echter gedurende die tijd een controle op de activiteit der 
Gemeenschap. 

Vooral de USA had een vrij pertinent geluid laten horen. 
Zij drongen er op aan, dat de Zes ten opzichte van de 
associatie der overzeese gebieden een conciliante houding 
zouden aannemen, omdat juist op dit punt de politieke 
positie der USA in de Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en 
Aziatische gebieden zeer delicaat was. 
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Wilden de Zes rekenen op de steun van de USA, dan zouden 
zij toch wel aan een aantal problemen op de volgende wijze 
tegemoet moeten komen : 

1 . Het oordeel der Verdragsluitende Partijen over het buiten
tarief worde opgeschort totdat het gehele buitentarief 
bekend is. Blijkt het hoger dan de toegestane "incidence 
générale'1 , dan moeten de Zes hun rechten herzien. Bij deze 
beoordeling moet worden uitgegaan van de "droits appli
qués" en niet van de "droits inscrits". 

2. De Zes leggen in een intentieverklaring vast bereid te 
zijn maatregelen te treffen opdat derde landen een rede
lijk aandeel verkrijgen in de expansie, die de gemeen
schappelijke markt met zich mede zal brengen. 

3. De Zes nemen de verplichting op zich in consultatie te 
treden met ieder land, dat zich kan beklagen wegens 
"diversion of trade". 

4. De Zes moeten tijdens de overgangsperiode tariefcontin
genten verlenen aan Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en Azia
tische landen voor de producten, waarbij deze laatsten 
belang hebben. 

5- Heronderhandelingen in verband met de deconsolidaties van 
art. XXIV, § 6, moeten plaatsvinden vóór de eerste aan
passing der Zes aan het gemeenschappelijk buitentarief. 

6. De Zes geven de verzekering te allen tijde bereid te zijn 
te onderhandelen over het gemeenschappelijk buitentarief 
in het kader van de gangbare GATT-procedure. 

7. De Zes accepteren "1!institution de mécanismes", die de 
Verdragsluitende Partijen in staat stellen "d'être infor
mées de façon permanente^et automatique de la politique 
agricole de la Communauté". 

8. Voor de associatie der O.G. zouden de Zes een waiver ex 
art. XXV GATT moeten vragen. Bovendien zouden de ex art. 
133, lid 3, EEG, toegestane handhaving of instelling van 
tarieven in de O.G. voor protectionistische of fiscale 
doeleinden, non-discriminatoir moeten zijn tussen EEG-lan-
den en derde landen. 

De heer De Schacht^besloot zijn verhaal met het voor
stel, dat de Zes te Genève op zeer korte termijn een memo
randum indienen, waarin met name nogmaals de visie der Zes 
op de associatieregeling krachtig en duidelijk zou worden 
tot uitdrukking gebracht. Voorzitter Snoy steunde dit voor
stel. (Opgemerkt zij overigens, dat de USA-visie slechts 
in gesprekken buiten de vergaderingen om naar voren is ge
bracht ). & 
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In de hierop volgende discussie gaf men er overwegend 
de voorkeur aan liever geen beslissing te forceren tijdens 
de 12e zitting, dan een ongunstige beslissing te moeten 
accepteren. Daarbij wees de heer Rothschild er op, dat 
wat de kracht van ingeland betreft, het bij de VHZ-bespre-
kingen te Parijs toch bepaald in de positie van het vragende 
land verkeert. (Er zijn veronderstellingen dat Engeland de 
zaak te G eneve tracht te traineren om druk in Parijs te 
kunnen uitoefenen.) 

JJe heer Marjolin vroeg zicü af of de prijs voor uitstel 
niet sou bestaan in controle op de EEG- en waaruit die zou 
bestaan. Deze controle-mogelijkheid werd door de Italiaanse 
woordvoerder op juridische gronden betwijfeld; voorts betoog
de hij dat art. XXIV geen goedkeuring eist van een douane
unie, maar alleen de mogelijkheid geeft van een meerderheids
beslissing dat een aangemelde douane-unie niet in overeen
stemming iv met art. XXIV. Het leek hem politiek gezien 
nauwelijks mogelijk, dat b.v. de USA, het V.K. en de andere 
OEEC-landen op zo flagrante wijze tegen de Zes zouden stem
men» 

Een geruststellende mening verkondigde de heer Eorthomme, 
die de. geprononceerde houding van met name de Amerikanen 
niet zo ongebruikelijk vond, gezien de heersende gewoontes 
in het GATT bij het begin van plenaire zittingen. De eigen
lijke zaken werden volgens spreker pas na verloop van tijd 
in een werkgroep of zelfs in een sub-werkgroep afgedaan. 
De ervaring was, dat men in het GATT uiteindelijk voor iedere 
kwestie tot een andere oplossing kwam. De Zes zouden in 
plenaire vergadering rustig een gedecideerd standpunt kunnen 
innemen, een discriminatoire behandeling afwijzen, doch niet 
de indruk moeten wekken, dat zij volkomen intransigent waren. 

Met betrekking tot het in te dienen memorandum waren 
de delegaties het er over eens, dat het geen kwaad kon nog
maals de positie der Zes duidelijk uiteen te zetten. Beslo-
ten^werd, dat een en ander in overleg met de delegaties te 
Geneve zal worden opgesteld , waarbij men alle hoofdelemen
ten en niet alleen de associatie, van het standpunt der Zes 
zal releveren} dit on te doen uitkomen, dat het EEG-verdrag 
een onverbrekelijk geheel vormt. 

Van Franse zijde werd voorts aanvankelijk voorgesteld, 
bij het Uoo. State Department een demarche te ondernemen om 
er op te wijden, dat de houding van de U.S.-delegatie te 
Genjve (Department of Commerce) de door het State Depart
ment politiek zo belangrijk geachte Europese integratie in 
gevaar dreigde te brengen. Na enige voorlopige gedachten-
wisseling werd deze zaak tot de volgende dag uitgesteld. 

De volgende dag waren de gemoederen aanmerkelijk tot 
rust gebracht aangezien alle delegaties inmiddels contact 
met hun vertegenwoordigers te ^eneve hadden opgenomen en 
daarbij een veel geruststellender lezing van de Geneefse 
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situatie hadden ontvangen. Van Nederlandse zijde, gesteund 
door België, werd derhalve betwijfeld of er inderdaad al 
reden was voor een dergelijke demarche. Ook bij de andere 
delegaties daalde daarop de animo. 

'Intussen had echter een werkgroep reeds een ontwerp
tekst opgesteld. Besloten werd, op Frans voorstel, de 
ontwerp-tekst om te werken tot een aide-memoire voor de 
Ministers der Zes die volgende week te ^eneve met de 
Ministers vanNde USA zullen praten en dat verder de dele
gaties te Geneve zullen beoordelen wanneer er reden zou 
zijn om alsnog een demarche te Washington te ondernemen. 

Van Belgische zijde werd nog gesuggereerd de tekst 
van het aide-memoire ter informatie aan de diplomatieke 
posten der Zes in Washington te zenden, 

2.- Aanvullende vragen der Verdragsluitende Partijen 

Ter vergadering werden nog enige documenten rond
gedeeld (MAE ^lO^en 1 2 1 4 ) bevattende enkele aanvullende 
vragen die te Geneve door enkele GATT-partners waren 
gesteld. 

In het algemeen werd besloten, dat dit soort vrager, 
in principe in G-eneve tussen de Zes zal worden behandeld 
en dat, mét name bij verzoeken om cijfermateriaal, beter 
ter plaatse zou kunnen worden geoordeeld over de opportuni
teit en de vorm van een eventuele verstrekking. 

3.- Qntwerp-mandaat vour werkgroep belast met het opstellen 
van een inventaris der geconsolideerde rechten in ver
band met de toepassing van art. XXIV J 6 van het GATT 

Besloten werd de definitieve goedkeuring van dit man
daat tï&US 1206) uit te stellen tot de volgende vergadering 
o.m. omdat van Nederlandse zijde nog bepaalde aanvullingen 
werden gewenst. Wel zullen de regeringen zo snel mogelijk 
reeds aan het secretariaat de gegevens betreffende de ge
consolideerde rechten verstrekken, welke in het concept
mandaat worden bedoeld. 

4 • A»s» Ministersconferentie te Geneve 

^ Boor voorzitter Snoy werd voorgesteld, dat 28 oktober 
s ochtends om 10.30u te Geneve een bijeenkomst zou plaats 

vinden van de delegaties der Zes, met hun Ministers (Palais 
des Uations, zaal A 399 , 3e verdieping). Alle niet-Nederlandse 
delegaties stemden daarmede onmiddellijk in. De heer lint-
i?rnr H o m a n m e r k $ e op, dat Minister Zijlstra pas tegen 
14.00 uur te Geneve aanwezig zal kunnen zijn. In verband 
daarmede werd besloten, dat, in afwachting van Minister 
Zij]s tra, de andere Ministers zich na de ochtendvergadering 
naar een gemeenschappelijk dejeuner zouden begeven, dat voor 
S f m ï l n i ; ; e r s d e r Z e s z a l wordon gearrangeerd. (De plenaire 
GATT-zittmg begint om 14.30 uur.) 
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Additioneel protocol bij dc conventie inzake sociale zeker-
heidT~ 

De Nederlandse delegatie had een nota ingediend, waar
in er bezwaar tegen werd gemaakt, dat de voorgestelde tekst 
van het additioneel protocol, vooral in verband met de 
voorziene wijzigingsprocedure door middel van beslissingen 
van de Raad van Ministers van de EEG-, in feite de toetre
ding van derde landen tot de sociale conventie onmogelijk 
maakte, 

Aanvankelijk was afgesproken, dat de Nederlandse 
nota eerst zou worden besproken door een commissie van 
juristen, doch het secretariaat was van oordeel geweest, 
dat het hier vooral een politieke kwestie etrof en had 
daarom de zaak rechtstreeks aan de Interimcommissie voor
gelegd. Als geVolg hiervan ontstond een zeer verwarde 
discussie, waarbij vooral werd gesproken over de vraag 
of het inderdaad de bedoeling is, dat deze sociale conven
tie, die op 18 november door de Ministers van Sociale 
Zaken moet worden ondertekend, in de zes landen aan de 
normc.lt. parlementaire goedkeuringsprocedure te onderwerpen, 
dan wel of men, zodra het EEG—verdrag in werking zou zijn 
getreden, de gehele door de conventie bestreken materie 
zou regelen door een, aan de conventie gelijkluidende 
beslissing van de Raad van Ministers ex art. 51 EEG. 

De Nederlandse delegatie stelde, dat indien ait 
de bedoeling was, men noch een ondertekende con

ventie noch een daarbij behorend additioneel protocol 
nodig had, doch dat volstaan kon worden met het registre
ren van de overeenstemming tussen regeringen om t.z'.t. 
een besluit van de Raad van Ministers als bovenbedoeld, tot 
stand te doen brengen- Deze opvatting werd echter door de 
andere delegaties niet gedeeld. Vooral de Italianen vonden 
het, blijkbaar liit psychologische overwegingen noodzake
lijk, dat in ieder geval op korte termijn tot ondertekening 
van de conventie zou worden overgegaan, ongeacht de vraag, 
wat hiermee later zou gebeuren. 

Toen de discussies geheel vast dreigden te lopen 
werd tenslotte/aan de juristen verzocht te trachten een 
oplossing t</formuleren. Dit resulteerde in een amendement 
op meergenoemd aanvullend protocol, waarin uitdrukkelijk 
verklaard wordt, dat dc rechten van derde staten zullen 
worden gerespecteerd indien de Raad van Ministers beslis
singen neemt ex. art. 51 en dat zij met name de volledige 
mogelijkheid zullen behouden om d.el te nemen aan het tus-
sende Zes ingevoerde systeem met betrekking tot de 
sociale zekerheid van migrerende arbeiders. 

Dit voorstel werd door alle delegaties aanvaard. 
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5.- Antwoord op Deense nota 
Zoals bekend had de Deense regering op 18 september in 

de zes hoofdsteden een nota doen overhandigen, waarin zij 
vroeg om toegelaten te worden tot de landbouwconferentie 
van de iJEG-leden, bedoeld in art. 43 van het verdrag, welke 
de uitwerking van een gemeenschappelijke landbouwpolitiek 
moet voorbereiden. 

De Belgische delegatie had een concept-antwoord opge
steld (MAE 1 2 1 3 ) , doch de heer Rothschild deelde nu mede, 
van de Denen te hebben gehoord, dat zij voorlopig toch 
liever geen antwoord wilden hebben daar dit toch zeker nega
tief zou uitvallen. 

-̂ e heer Linthorst Homan verklaarde, dat Nederland er de 
voorkeur aan gaf nu de Denen duidelijk te doen weten, dat 
zij aan deze landbouwconferentie niet zullen kunnen deel
nemen, daar deze uitdrukkelijk alleen bedoeld is voor de leden 
van de EEG. 

Een voorstel om niet te antwoorden zou hij eerst met 
Den Haag moeten bespreken daar de Denen hieruit de conclusie 
zouden kunnen trekken, dat een mogelijkheid tot deelname 
toch niet geheel uitgesloten was. 

De Duitse delegatie had tegen een formeel negatief 
antwoord echter bezwaren, omdat blijkbaar Llinister von 
Brentano tegenover de Denen had verklaard, dat hij hun deel
name zeer wel mogelijk achtte. 

i'enslotte werd besloten, dat de voorzitter van de 
Interimcommissie namens de Zes mondeling aan de Deense 
Ambassadeur in Brussel zal mededelen, dat de zes regeringen 
niet formeel op de Deense nota zullen antwoorden, doch dat 
naar het algemeen gevoel' der Interimcommissie een deelname 
van de Denen aan de landbouwconferentie van art. 43 uitge
sloten moet worden geacht. 

6•- Benoeming functionarissen der instellingen 
Dit onderwerp werd behandeld in Comité restreint 

waaraan alleen de delegatieleiders met een medewerker deel
namen. 

De voorzitter had een tweetal nota's voorbereid, 
welke respectievelijk betrekking hadden op bepaalde aspec
ten van de, in de artt. 24-6 EEG en 214 Euratom bedoelde 
contracten van beperkte duur, en op de typen van contrac
ten welke in andere internationale organisaties gebruike
lijk zijn (MAE 1 1 9 7 en 1 2 0 7 restr.) 

Daar de tijd tot bestudering had ontbroken, zullen 
deze stukken de volgende maal opnieuw aan de orde worden 
gesteld. 
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Do heer Rothschild herinnerde er aan, dat de Interim-
commissie voor de EDG destijds eon uitvoerige studie had 
gemerkt van de contracten van beperkte duur, waarvan kennis 
name' ongetwijfeld nuttig zou zijn. De heer Linthorst Homan 
merkte op, dat in Nederland de gedachte was geopperd, dat 
gedurende de allereerste periode de regeringen wellicht 
een aantal ambtenaren tijdelijk ter beschikking van'de 
gemeenschaps-instellingen zouden kunnen plaatsen teneinde 
een vacuüm gedurende de eerste periode te voorkomen. Deze 
ambtenaren zouden dan na b.v. enige maanden weer in hun 
nationale administraties kunnen terugkeren. 

De heer Snoy achtte het noodzakelijk in ieder geval 
de autonomie der instellingen bij hun benoemingsbeleid 
volledig te respecteren. Indien de instellingen de roe
ringen om tijdelijke hulp zouden vragen kan hieraan uiter-
P nxd g«volg worden ^geven, doch hierover kan niet a 
priori een bepT- i d si ng worden genomen. 

Qm een overzicht te krijgen van hetgeen onmiddellijk 
na de inwerkingtreding der verdragen moet geschieden zal 
het secretariaat een lijst van deze meest urgente taken 
opstellen. 

Tevens zal het secretariaat een model-formulier 
ontwerpen, dat aan alle sollicitanten, die zich reeds heb
ben gemeld, zal worden toegezonden teneinde te bereiken, 
dat zoveel mogelijk over uniforme gegevens wordt beschikt. 

Op een vraag van de heer linthorst Homan, met het oog 
op de beperkte mogelijkheid van de Nederlandse deskundige 
naar Brussel te komen, werd bevestigd, dat de werkgroep,^ 
die zich met het statuut van de functionarissen zal bezig 
houden zich in eerste aanleg kan beperken tot een of twee 
vergaderingen, waarna het technische werk aan het secre
tariaat kan worden overgedragen. 

7»- Diversen 

a#r Zetel van de instellingen 
Op een Nederlandse vraag naar de strekking van een in 

de bladen genoemde brief van Minister von Brentano aan de 
burgemeester van Straatsburg, deelden de Duitsers mede, 
dat deze uitsluitend beleefdheidsfrases bevatte en zich 
geenszins reeds ten gunste van Straatsburg uitsprak. 
b « ~ Beantwoording Indonesische nota 
_ De_Nederlandse delegatie deelde mee, dat blijkens 
inlichtingen uit Djakarta er een misverstand was ontstaan 
over de, bij de beantwoording der Indonesische protestnota 
te volgen procedure. Zij drong aan hierover in de toekomst 
duidelijke afspraken te maken, waardoor verwarring wordt 
uitgesloten. e 

1) Leze werkgroep vergadert op <ér november a.s. 

} 
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c - Correctie op Euratom-verdrag 
Het secretariaat had geconstateerd, dat in art. 33 

Euratom-verdrag een, overigens materieel onbelangrijke 
fout was geslopen, die niet in het proces-verbaal van 
correcties was gerectifieerd. Voorgesteld werd dit alsnog 
te herstellen in de "copie certifiee conforme", die bin
nenkort aan de regeringen zal worden toegezonden. 

Hiertegen rezen echter juridische bezwaren omdat 
de huidige tekst reeds door eun aantal parlementen is 
goedgekeurd. Bovendien bleek, 'dat behalve het gesigna
leerde geval er nog een aantal fouten zijn blijven staan, 
die dan ook zouden moeten worden herzien. 

In verband hiermee besloot men de teksten ongewijzigd 
te laten, teneinde juridische complicaties te vermijden 
en gezien het feit, dat de gesignaleerde gevallen in de 
praktijk tot geen enkele moeilijkheid aanleiding zouden 
kunnen geven. 

d.- Portugese nota over associatie O.G. (MAE 1196) 
De Portugese regering had aan de voorzitter van de 

Interimcommissie een nota doen overhandigen over de asso
ciatie van de O.G. , van gelijke strekking als de desbe
treffende Britse nota. 

Besloten werd, dpt het antwoord op beiden zal worden 
opgesteld door een werkgroep, welke hiertoe op 6 november 
bijeen zal komen. 

e.- Werkzaamheden sociale commissie V/EU 
De Belgische delegatie vestigde er de aa.ndacht op, 

dat binnenkort de sociale commissie van de V/EU in Den Ha 
bijeen zal komen en dat otj haar agenda een aantal onder
werken staan, die tot de competentie van de EEG behoren. 
Zij vroeg zich af of hiertegen iets gedaan moest worden. 

Besloten werd hierover nadere informaties in te winnen 
waarbij men het echter in het algemeen wens was met een 
Franse opmerking, dat de schijn vermeden moest worden, 
als zouden wij, door een verzwakking van de WEU, de band 
met Engeland, losser willen maken. 

f I n t e r p r e t a t i e Nederlandse goedkeuringswet 
Op verzoek van verschillende delegaties zegde de Neder

landse delegatie toe een schriftelijke uiteenzetting te zul
len verstrekken van de juridische betekenis van de door de 
Tweede Kamer in de Goedkeuringswet opgenomen amendementen, met 
name wat betreft de verplichting tot parlementaire goedkeu
ring der uitvoeringsovereenkomsten. 

Voli. nd :- ve rgad ering 
De Interimcommissie zal weer bijeenkomen op 7 november 
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