
NEDERLANDSE DELEGATIE BIJ DE INTERIMCOMMISSIE VOOR DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN EURATOM 

Weekversl - no. IQ 
5 - 7 november 1 9 5 7 b SI.ÖÖNJ: 

Goedkeuring; notulen vergadering 22 en 23 oktober (MAE 1226) 
De notulen werden goedgekeurd, waarbij de heer Linthorst 

Homan deed aantekenen, dat in Nederland de behandeling der 
verdragen van Rome in de Eerste Kamer niet - gelijk geno- . 
tuleerd was - in november, doch in de eerste helft van 
december zal plaatsvinden. Het was echter de stellige ver
wachting der Nederlandse regering, dat de Nederlandse 
ratificatie-oorkonde tijdig te Rome zou kunnen worden 
gedeponeerd om inwerkingtreding der verdragen op 1 januari 
1958 mogelijk te maken. 

In verband hiermede deelde de Belgische delegatie mede, 
dat de eindstemming in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
op 14 november en in de Senaat uiterlijk op 28 november 
zal plaatsvinden. 

In Luxemburg wordt de stemming tegen 20 november ver
wacht . 

De vraag is nu of, gezien het tijdstip van de Neder
landse ratificatie, de zes Ministers van B.Z. nog de gelegen
heid zouden hebben voor kerstmis bijeen te komen om de 
noodzakelijke beslissingen te nemen, welke voor de inwer
kingtreding der verdragen vereist zijn (zetel e t c ) . 

De voorzitter stelde voor, dat dit zou kunnen geschie
den in Parijs onmiddellijk aansluitend op de vergadering 
van de NATO-Raad en wel op 1 9 en eventueel 20 december. 
De delegaties zullen zo spoedig mogelijk vragen of deze 
data de Ministers van B.Z. conveniëren. 

Vrijhandelszone 
Op 5 en 6 november had de werkgroep Gemeenschappelijke 

Markt vergaderd over de houding aan te nemen ten aanzien 
van de nota-Maudling, alsook over de procedure, welke het 
ministeriele comité te Parijs zou kunnen volgen. 

Hierbij was men tot de volgende voorstallen gekomen. 
a.- Hoewel de nota-Maudling, met name ten aanzien van de 

relatie EEG-VHZ bepaald onvoldoende is, verdient het 
de voorkeur, dat de Zes geen formele amendementen op 
deze nota indienen daar dit tot moeilijke en te tijd
rovende discussies zou leiden. De opmerkingen der Zes 
kunnen dan beter gemaakt worden bij de behandeling van 
de individuele punten van de nota. 

b.- Bij hun optreden moeten de Zes ermede rekening houden, 
dat zij het op bepaalde essentiële punten met betrek
king tot de VHZ onderling nog niet eens zijn. Ten 
aanzien van deze punten zouden zij er in het eerste 
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stadium vooral naar moeten streven de nauwe samenhang 
tussen de verschillende vraagstukken duidelijk te 
belichten. 

c - In hun optreden op 14-16 november a.s. zouden de Zes 
de volgende procedure kunnen volgen : 

1) over belangrijke vragen waarin de Zes reeds een 
gemeenschappelijk standpunt hebben zou ofwel één 
delegatie uit de Zes dit standpunt uiteen kunnen 
zetten, ofwel alle Zes hierover analoge verklarin
gen kunnen afleggen; 

2) in minder belangrijke kwesties zijn unanieme stand
punten der Zes vooralsnog niet nodig, en zouden de 
delegaties naar eigen goeddunken kunnen optreden; 

3) over belangrijke vraagstukken, waarover onderling 
meningsverschil bestaat, zou een der Zes een alge
mene verklaring kunnen afleggen, waarin een bepaal
de oplossing wordt gesuggereerd, waarna de andere 
EEG-partners dit als een interessante discussie
basis zouden kunnen aanmerken. 

Zou deze lijn worden gevolgd, dan zouden de delegaties, 
die zouden interveniëren op deze basis, de algemene lijn 
hiervan schriftelijk vóór woensdag 13 november ter kennis 
van de anderen moeten brengen, die hierop desgewenst nog 
wijzigingen zouden kunnen voorstellen. 

Met dit algemene voorstel van de Werkgroep gingen de 
verschillende delegaties in grote lijnen wel accoord. De 
heer Marjolin merkte echter op, dat de Franse ministeriële 
vertegenwoordiger in ieder geval ook een algemene uiteen
zetting zou geven van de specifieke Franse moeilijkheden. 
Hiertoe immers was tijdens de vorige Ministersvergadering 
geen gelegenheid geweest omdat Frankrijk toen geen regering' 
had. Uiteraard zou hij hierbij rekening houden met inmiddels 
tussen de Zes gemaakte afspraken. 

De heer Linthorst Homan wees er op, dat het slagen of 
falen van de voorgestelde werkwijze afhing van de vraag of 
de zes Ministers c.q. Staatssecretarissen vóór de vergade
ring van de 14e nog in de gelegenheid zouden zijn hierover 
op hun niveau een rustig gesprek te hebben en afspraken te 
maken. Een dergelijke prealabele bijeenkomst achtte hij dan 
ook essentieel. Doch ook dan zou het slagen der voorgestelde 
opzet nog afhangen van de wijze waarop vooral op de nog 
tussen de Zes "openliggende" punten zou worden geïnterve
nieerd. Men kan uiteraard geen zwijgplicht stellen voor hen 
die het met de interventies hunner collega's niet eens 
zouden zijn. Voorts vroeg hij de Franse delegatie om tijdige 
miormatie over de inhoud van de Franse interventie. 

De heer Marjolin zegde dit toe en verduidelijkte, dat 
ae Franse woordvoerder wel zou wijzen op de essentiële pro-
Diemen die m het bijzonder voor Frankrijk met de vorming 
van een VHZ samenhangen, maar dat hij zich zou onthouden 
van net doen van concrete voorstellen ten aanzien van pun-
t c n a i e tussen de Zes nog controversieel 
1) zie verder blz.7 

zijn. 
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Besloten werd aan de Ministers voor te stellen, dat 
op 14 november des morgens om 9 uur in het Maison-Benelux 
een voorbespreking tussen de zes Ministers zal worden ge
houden ter onderlinge bespreking van hun optreden. Deze 
bespreking zal worden voorbereid door een bijeenkomst van 
ambtelijke delegaties van de Zes op 13 november om 17 uur, 
eveneens in het Maison Benelux. Daar zouden ambtelijke 
gedachtenwisselingen kunnen plaatsvinden over de voorstel
len welke dan uit de zes hoofdsteden zouden zijn ingekomen. 

Voorzitter Snoy drong er bovendien op aan, dat tijdens 
de onderhandelingen te Parijs dagelijks bijeenkomsten van de 
Zes zullen plaatsvinden. 

Vervolgens ging men over tot een bespreking van de 
concrete voorstellen van de werkgroep Gemeenschappelijke 
Markt ten aanzien van de interventies, welke door de ver
schillende delegaties bij individuele punten van de nota-
Maudling ' zouden kunnen worden gehouden. 
1) Voorgesteld was, dat de Nederlandse delegatie ten aan

zien van de tweede alinea van de aanbiedingsbrief van 
de heer Maudling er de aandacht op zou vestigen, dat 
bij de onderhandelingen over de VHZ niet alleen rekening 
moest worden gehouden met het bestaan van de EEG, maar 
dat het in feite,ging om, door de schepping van een VHZ, 
de andere OEEC-landen bij de EEG te associersn. Met 
dit voorstel bleek iedereen zich te kunnen verenigen, 
waarbij de Nederlandse delegatie overigens het voor

behoud maakte, dat ook Staatssecretaris van der Beugel 
hiermede zou moeten instemmen. Algemeen was men van 
mening, dat de Zes van het begin af duidelijk moesten 
stellen, dat zij alleen als eenheid in de VHZ zouden 
kunnen optreden en dat deze VHZ het EEG-verdrag niet 
zou mogen aantasten. Een Italiaanse suggestie om hierbij 
nu reeds tevens te wijzen op de juridische consequenties, 
die dit standpunt voor de inhoud van het VHZ-verdrag 
met zich mee zal brengen, werd door de andere delega
ties niet opportuun geacht. Met name de Nederlandse 
woordvoerder drong aan op een voorkómen van gedetail
leerde - en dan wellicht de anderen ietwat prikkelende -
juridische beschouwingen; waar het om zou moeten gaan 
is een duidelijke opmerking zijdens de Zes, dat het 
vraagstuk van het bestaan van EEG als een eenheid niet 
in twijfel mag worden getrokken. 
Baron Snoy merkte nog op, dat naar zijn indruk het boven
geschetste standpunt der Zes door de' andere delegaties 
niet zou worden betwist; het wordt immers gedekt door 
herhaalde uitspraken sinds begin 1957. De heer Linthorst 
Homan wees in dit verband echter op uitlatingen van de 
Zwitserse Minister Petitpierre, wiens opmerkingen in 
tegengestelde zin kunnen worden uitgelegd. 
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2) Men ging accoord met het voorstel, clat de Franse delegatie, 
naar aanleiding van het gestelde sub c van de aanbiedingsbrief 
van de heer Maudling, er de aandacht op zal vestigen, dat de 
antwoorden op de vragen van de heer Maudling in ieder geval 
slechts voorlopig zullen kunnen zijn, daar definitieve antwoor
den pas mogelijk zullen zijn als een voldoende inzicht zal 
bestaan in het geheel van de bepalingen, welke het VHZ-verdrag 
zal bevatten. 

3) Ten aanzien van de 3 en 5 van de nota-Maudling was voorge
steld, dat de Duitse delegatie een verklaring zou afleggen 
waarin de volgende punten zouden voorkomen ; 
a.- de overgangsperiode voor de VHZ moet aan een vaste 

tijdslimiet worden gebonden; 
b.- zo mogelijk zou ten aanzien van de afbraak der handels

belemmeringen, de methode, de procedure en het tempo 
van de EEG moeten worden gevolgd; 

c - indien dit niet mogelijk blijkt zou. eventueel de VHZ 
enige tijd later kunnen starten ("decalage"), doch tevens 
door een sneller tempo de EEG op een gegeven ogenblik 
weer kunnen inhalen. 

JDe Fransen vonden dit voorstel echter niet juist, omdat zij 
in feite de VHZ pas na,^e eerste etappe van de EEG willen laten 
starten en bovendien geen inhaal-procedure wensen. Daar zij 
fei'waehlten, dat de discussie over deze kwestie toch al moei
lijk genoeg zou zijn, gaven zij er de voorkeur aan, dat de 
Duitsers zich tot een zeer algemene uiteenzetting zouden be
perken, waarbij zij met name niet zouden moeten treden in de 
details van de oplossing voor het geval in de VHZ de EEG-
procedure niet zou kunnen worden gevolgd. 
De andere delegaties ondersteunden in het algemeen de Franse 
gedachte, dat de Zes in dit stadium vooral de nadruk moesten 
leggen op de wenselijkheid, dat de VHZ op dit punt het systeem 
der EEG zal overnemen, e-n dat het taktisch onverstandig zou 
zijn reeds thans de mogelijke id van een "decalage 1 1 tussen 
beide afbraakprocedures met zoveel woorden te noemen. Een on
gelijk verloop dezer procedures zou immers in de praktijk juist 
leiden tot de discriminatie tussen EEG- en andere OEES-landen, 
welke de laatsten door midlel van de VHZ wilden vermijden. 
De heer linthorst Homan wees er daarbij op, dat d.e Zes tijdens 
de onderhandelingen in ieder geval moesten voorkomen, dat een 
mislukking van de VHZ aan hen zou kunnen worden verweten. Daar
om moest zelfs de indruk worden vermeden alsof de Zes de VHZ 
zouden willenuitstellen of achterstellen bij hun "eigen EEG". 
^ e z o u z ' ± ' in elk geval aan het einde der eerste etappe 
ae .̂cG moeten hebben ingehaald. 
De Franse delegatie herinnerde er intussen aan, dat een over
name van het afbraak-systeem van de EEG door de VHZ voor Frank-
r i + \ a i acceP"tafcel zou zijn indien dit gepaard zou gaan 
met het opnemen van soortgelijke garanties als in het EEG-
verdrag waren voorzien. Indien dit niet mogelijk zou blijken, 
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zou men onherroepelijk in de VHZ naar andere procedures moeten 
zoeken tot vermindeiing der handelsbelemmeringen. 
Tenslotte werd afgesproken, dat de Franse delegatie voor 13 
november een schriftelijk voorstel zal indienen betreffende 
de wijze waarop het standpunt der Zes ten aanzien van dit 
vraagstuk zou kunnen worden geformuleerd. 

4) Ten aanzien van § 5c der nota-Maudling zal de Duitse delegatie 
er op wijzen, dat, indien al bepaalde VHZ-leden een uitzonde
ringspositie zouden kunnen krijgen ten aanzien van het tempo 
van tariefafbraak, het in ieder geval uitgesloten zal zijn 
dat een of meerdere EEG—leden aan een ander regiem onderworpen 
zouden worden dan hun partners van de EEG. 
De strekking van deze verklaring is, duidelijk te maken dat 
de Zes geen uitzonderingsregiem voor Frankrijk zullen kunnen 
accepteren. 

5) Over § 4 sub a(i) en (iii) werd het niet noodzakelijk geacht 
een bepaalde delegatie een bijzondere verklaring te laten 
afleggen* 
De Franse delegatie verwachtte intussen wel, dat de anderen 
ook zouden wijzen op het verband, dat bestaat tussen de afbraak 
der kwantitatieve restricties enerzijds en de oplossingen die 
voor andere problemen gevonden zullen worden anderzijds. 
Ten aanzien van § 4 sub a(ii) zal de Italiaanse delegatie de 
aandacht vestigen op dc technische problemen met betrekking tot 
het globaliseren der contingenten, voortvloeiend uit d 
plichtingen welke de Zes terzake reeds op zich hebben genomen. 
De Franse regering heeft op dit stuk nog bijzondere moeilijk
heden in verband met een Frans-Zwitsers accoord, dat geen on
middellijke globalisatie van alle contingenten mogelijk maakt. 
De Italiaanse delegatie zal er, in verband met (iv) de aandacht 
op vestigen, dat de plicht tot het respecteren van bestaande 
verplichtingen voor het gehele VHZ-verdrag geldt. 

6) Haar aanleiding van de §§ 6 .t/m 8 (origineprobleem) ontwikkelde 
zich sen uitvoerige discussie over de vraag of het origine-
vraagstuk voornamelijk op zijn technische merites moest worden 
bestudeerd, zoals thans door de Parijse werkgroep gebeurt, dan 
wel of men dit probleem in do,eerste plaats moet stellen in 
verband met de gevaren van "detournement de trafie", de noodzaak 
van egalisatie der concurrentieverhoudingen en van coördinatie 
van het handelspolitiek^ beleid in het algemeen. 
Algemeen was men wel van mening, dat het hier geen louter tech
nisch vraagstuk betrof, doch dat hiermede zeer principiële 
vraagstukken samenhingen waarvoor eerst een oplossing gevonden 
zou moeten worden alvorens men de technische kant zou kunnen 
regelen. 
Besloten werd, dat de Franse delegatie een verklaring in deze 
zin zal afleggen, waarbij zij met name zou kunnen aandringen op 
een herziening van het mandaat van de origine-werkgroep. 
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Do heer Linthorst Homan drong er ook hier op aan, dat de Zes 
zouden vermijden een voorstel te doen, dat voor de anderen 
zeker onacceptabel zou zijn. Het leek hem beter de andere 
partners geleidelijk de wijdere implicaties van dit probleem te 
doen inzien. 

7) Met betrekking tot de § 9 sub a ) , c) en f) zal de Duitse dele
gatie namens de Zes verklaren, dat het systeem van het EEG— 
verdrag ten aanzien van regeringssubsidies, restrictieve 
commerciële praktijken in de particuliere sector en dumping in 
de VHZ-conventie zou moeten worden overgenomen. 

Wat betreft de kwantitatieve exportrestricties sub b) zou 
bevestigd moeten worden, dat deze ook in de VHZ voor het einde 
der eerste etappe zouden moeten worden afgeschaft en dat deze 
in het algemeen niet unilateraal weer zouden mogen worden in
gesteld, behoudens de uitzonderingen voorzien door clauses de 
sauvegarde. 

Eveneens zou ontkennend moeten worden geantwoord op de vraag 
of bijzondere regels zouden moeten wórden vastgesteld voor 
het verkrijgen van grondstoffen in een periode van schaarste, 
behoudens de bijzondere bepalingen met betrekking tot kolen 
en staal. 

De Duitse delegatie zou tenslotte de mening der andere delega
ties dienen te vragen ten aanzien van het regiem van toepassing 
op openbare bedrijven en staatsmonopolies (§ 9 sub d ) . 

8) De Nederlandse delegatie zal een verklaring afleggen over § 9 
. sub e (transport). Zij zal er daarbij op wijzen, dat de onder
handelingen over het EEG-verdrag hebben aangetoond, dat dit 
vraagstuk t w e e aspecten heeft nl. % 

a.- de problemen welke aan de transportsector als zodanig 
eigen zijn, 

b.- de invloed van de transportpolitiek (tarieven etc.) op het 
hand elsverke er. 

Deze twee vraagstukken zijn nauw met elkander verbonden. De 
vraag kan intussen gesteld worden of het niet beter zou zijn 
de discussies over dit probleem uit te stellen totdat meer in
zicht zrl zijn verkregen in de algemene inhoud van d e VHZ-
conventie. 

De Nederlandse delegatie zou vervolgens de mening der andere 
OEJS-landen kunnen vragen, waarna de verdere ontwikkeling der 
der discussies zou kunnen worden afgewacht. 

9 ) Ten aanzien van de $f§ 1 2 t/m H (landbouw) werd voorgesteld, dat 
de Italiaanse delegatie , namens de Zes in de eerste plaats 
zou herinneren aan de beginselen welke de Zes hebben geformu
leerd m hun gemeenschappelijke nota betreffende de VHZ. Ver
volgens zou zij de heer Maudling vragen de bedoeling te verdui
delijken van de uitdrukking "iedere discriminatie te vermijden 
tussen de landen, welke voedselproducten uitvoeren" (§ 13 (ii)). 
¿ 1 3 zou er op wijzen, dat dit in geen geval in de weg zou mogen 
sxcian aan de volledige uitvoering van de bepalingen van het 
verdrag van Rome. 
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Voorts zou de heer Maudling verzocht worden om een nadere toe
lichting op zijn verklaringen afgelegd voor de Raadgevende 
Vergadering van de Raad van Europa op 23 oktober 1957. 

Tenslotte zou de Italiaanse delegatie er de nadruk op leggen, 
dat het zeker mogelijk zou zijn praktische oplossingen te 
vinden, die rekening houden met de bijzondere belangen der 
verschillende deelnemende landen. 

Een Italiaanse suggestie om te doen blijken, dat de Zes al 
tevreden zouden zijn indien in de VHZ een regeling voor de 
afzet van landbouwproducten tot stand zou komen, werd afgewe
zen daar deze geheel in strijd was met het altijd door de Zes 
ingenomen standpunt, dat de landbouw in beginsel een integre
rend deel van de VHZ moet uitmaken. In dit verband achtte baron 
Snoy het vooral van belang de Engelsen nader aan de tand te 
voelen over hun bereidheid tot het voeren van een 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Met het oog hierop zal de 
Belgische delegatie een nadere verduidelijking vragen van 

(~ § 14 sub i) der nota-Maudling. 

10) Met betrekking tot de coördinatie van de economische politiek 
(§jj 15 t/m 18) zal de Duitse delegatie er op wijzen, dat deze 
coördinatie even belangrijk is als de handelspolitieke maatre
gelen. Voorts zal zij betogen, dat de bestaande OEES-procedures 
niet voldoende zijn voor de behandeling van de problemen die 
uit de VHZ zullen voortvloeien^ zij zal wijzen op het fundamen
teel belang, dat de Z,es met name hechten aan het invoeren van 
"mecanismes appropries",teneinde door een nauwe coördinatie 
van de monetaire, de crediet- en de conjunctuurpolitiek, een 
voldoende evenwicht tot stand te brengen en te handhaven in de 
buitenlandse economische betrekking van de VHZ-landen, rekening 
houdend met de werkgelegenheidspolitiek en de ontwikkelings-
en modernisatieplannen. De Duitse delegatie zal tenslotte een 
toespeling maken op de mogelijkheid om de overgang naar de 
tweede etappe afhankelijk te stellen van het bereiken van be
vredigende resultaten op dit terrein. 

De besprekingen in de werkgroep Gemeenschappelijke Markt waren 
met verder gevorderd dan § 18 van du nota-Maudling. Besloten werd, 
dat de Zes Ministers•te Parijs ook zouden moeten beslissen hoe de Zes 
verder zouden moeten optreden, indien het ministerieel comité ook 
de overige paragrafen zou bespreken. Eventueel zouden experts der 
Zes delegaties te Parijs nog standpunten ten aanzien van de volgende 
paragrafen kunnen voorbereiden. ; 

Wat betreft de invoeging van de kolen en staalsectoren in de 
viió deelde d^ huer von der Groeben mee, dat de Luxemburgse Coördi
natiecommissie hierover op 12 en 15 november opnieuw zal discussi
eren, terwijl de Raad van Ministers van de EGKS het vraagstuk op 
19 november zal behandelen, 

^ atloop van duze bespreking kwamen enkele delegaties terug 
vno! i / ' u f afgesprokene inzake schriftelijke voorbereiding 

b, . u r ' n u ^ c - m m e n overeen, dat de ministeriële inter-
Ïm2ï»i,?ï l n h U?J T 0 ± J 1 : L J n ü n °P 15 november te Parijs zullen 
ï i i W , li

 g C T S S O l d
 4°ch,niet in definitieve teksten,- zo moge-

" zuilen tevoren resumés worden rondgezonden. 
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3 . - Statuten Comité Monetaire 

In de werkgroep Gemeenschappenjke Markt was over deze 
kwestie nog geen overeenstemming bereikt. De Interimcommissie 
besloot behandeling hiervan uit te stellen tot de volgende 
vergadering, 

4 . - Antwoord op Britse en Portugese nota's 

De Britse en Portugese regeringen hadden in nota's, respec
tievelijk aan de Zes en aan de Interimcommissie uiting gegeven 
aan hun bezorgdheid over het effect van de associatie der O.G. 
bij de EEG, met name op de economie der met bovengenoemde 
beide landen verbonden overzeese gebieden. 

Een Werkgroep had een concept-antwoord op deze nota's voor
bereid (MAE 1 2 4 5 ) , welke de Interimcommissie na een aantal 
redactionele wijzigingen goedkeurde. 

Voor het antwoord op de Britse nota zal het secretariaat 
nog een Engelse versie opstellen, welke tijdens de eerstvol
gende vergadering van de Interimcommissie op 13 november te 
Parijs definitief zal worden vastgesteld, waarna aan de Zes 
regeringen zal worden geadviseerd in deze zin op de Britse nota 
te antwoorden. 

Daar de Portugese nota alleen aan de Interimcommissie was 
'gericht, zal het antwoord hierop door de voorzitter van de 
Interimcommissie namens deze worden verzonden. 

5.- GATT-vraagstukken 

% De voorzL tter gaf een kort overzicht van de situatie te 
Geneve. De Amerikanen hebben ons uitstekend geholpen zodat de 
pessimistische verwachtingen tijdens de vorige vergadering van 
de Interimcommissie uitgesproken, zich gelukkig niet hebben 
verwezenlijkt. Helaas kan niet hetzelfde gezegd worden van de 
Engelse houding. 

Er is nu een speciale commissie aangewezen onder voorzitter
schap van de Canadese gedelegeerde Willgress. Deze commissie 
zal zich waarschijnlijk in ondergroepen splitsen die zich resp. 
zullen bezighouden met de douane-tarieven, de kwantitatieve 
restricties, de landbouw en de O.G. De gekozen procedure geeft 
de gelegenheid de behandeling nog wat te rekken en zodoende on
tijdige ongunstige beslissingen te voorkomen. De zes delegaties 
zullen echter nog zware druk moeten weerstaan om partiële con
clusies b.v. ten aanzien van de O.G. te voorkomen. 

De heer de Schacht van het secretariaat las een verslag 
voor van de zes delegaties ter GATÏ-conferentie en legde namens 
aeze delegaties enkele vragen aan de Interimcommissie voor. 

In de eerste plaats had de Amerikaanse delegatie aange
drongen op een verklaring van de zes landen, dat het gemeen
schappelijke buitentarief in al zijn onderdelen vatbaar zou zijn 
voor onderhandelingen zonder dat men zich hiermede tot het aan
vangen van dergelijke onderhandelingen zou binden. De Commissie 
kwam tot de conclusie, dat men het beste zou kunnen verwijzen 
naar art. 18 ven het verdrag, dat geen enkel onderscheid maakt 
tussen dé tarieven. 
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Een tweede punt betrof Je door sorinige delegaties van 
derde landen verdedigde stelling, dat tijdens de overgangsperi
ode de zes landen zicli bij liet hanlhaven of instellen van 
kwantitatieve restricties ton opzichte van het GATT slechts 
zouden kunnen beroepen op de omstandigheden in eigen land. 
Indien men deze stelling zou accepteren, zou men moeilijkheden 
kunnen krijgen bij de toepassing van een eventueel "concours 
mutuel" in verband met betalingsbalansmoeilijkheden in een der 
zes landen. De voorzitter herinnerde er aan, dat deze moeilijk
heden zich ook ten aanzien van de Benelux hadden voorgedaan. 
Besloten, werd te antwoorden, dat de gemeenschap als economische 
unie meer is dan een douane-unie en een sterkere solidariteit 
tussen dc- landen in verschillende gevallen zou vragen. Hierbij 
werd aangetekend, dat men wel de indruk moet vermijden, alsof 
bij.voorbaat zou vaststaan, dat de zes landen elkaar steeds 
zouden volgen bij het instellen van kwantitatieve restricties. 

Tenslotte had de Amerikaanse delegatie nog gevraagd om 
een verklaring van de Zes, dat de douanerechten, die de O.G. 
kunnen heffen op grond van art. 1 3 3 lid 3 non-discriminatoir 
zouden worden geheven. Daar vele O.G. te dezer zake autonoom 
zijn, zou een dergelijke verklaring hoogstens kunnen omvatten, 
dat de zes Lid-Staten geen discriminatoire behandeling zouden 
verlangen. De heer Marjolin maakte bezwaar tegen het succes
sievelijk doen van afzonderlijke "concessies". Men moet hiermee 
wachten tot men een overzicht heeft van de gehele situatie. De 
andere delegaties konden zich met dit standpunt verenigen, waar
bij afgesproken werd, dat ondershands aan de Amerikanen een 
geruststellende verklaring :,ou worden afgegeven. 

Daar vooral ook in de nu ingetreden fase der GATT-procedure 
met grote zorg moet worden geprocedeerd, is een nauwe samen
werking tussen de delegaties te Brussel en te Geneve noodzake
lijk. Daarom werd besloten op 25 november te 1 5 uur n.m. een 
vergadering van de Interimcommissie te houden te Genève, ter 
bespreking van het Interim-rapport, dat de werkgroep van het 
GATT aan de plenaire vergadering moet uitbrengen. 

5.- Diversen 

I. De heer Snoy bracht verslag uit van een bespreking met een 
Oostenrijkse delegatie te ^enève. Belangrijke nieuwe ge
zichtspunten had dit gesprek niet opgeleverd. 

II. De voorzitter bracht ter kennis van de Commissie een brief 
die. hij ontvangen had van de heer Benvenuti, Secretaris-
Generaal van de Raad van Europa, waarin d,eze in verband 
met de vergadering van het Ministercomité van deze Raad 

•op 1 3 en 1 4 december a.s. vroeg of de Interimcommissie al 
resultaten te melden had over een studie met betrekkint tot 
de reorganisatie der Europese organen. Bij Ae bespreking 
van deze brief bleek, dat het Ministercomité in verband 
hiermede ook de kwestie van de zetel der Europese organen 
op haar agenda had. Waar beide punten nauw samenhangen, 
werd besloten, dat aan de gedelegeerden te Straatsburg 
opdracht zal worden gegeven alle moeite te doen dit punt 
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van do agenda af te voeren onder vermelding van de afspraak 
die de ^es,onder elkaar hebben om over éte zetel niet te 
spreken vóór het deponeren van de laatste ratificatie
oorkonde. Een dergelijke stap zal om politieke redenen 
niet kunnen worden ondernomen bij de Gemengde Commissie 
van de Raad van Europa. De Ministers zouden t.z.t. zelf 
deze kwestie bij de voorzitter dezer Commissie kunnen aan
snijden. Aan de heer Benvenuti zal worden medegedeeld, 
dat de Interimcommissie om dezelfde redenen ais boven
vermeld nog geen resultaten kan melden. 

III. In verband met de verwachting, dat de taak van de Interim-
commissie binnenkort zal eindigen vroeg de heer Linthorst 
Homan om- oen overzicht van de nog hangende vraagstukken, 
die zij krachtens haar mandaat nog moet behandelen. Het 
secretariaat zal dit overzicht opstellen. 

Euratom-vcrslag volgt. 

Aantekening I 
De heer Linthorst Homan kreeg waarschuwingen van Belgische 

en Luxemburgse zijde, dat het mogelijk is, dat nu Frankrijk 
Straatsburg als zetel voor de gemeenschappen zal gaan voorstel
len, Duitsland daarin mede zal gaan. De informaties waren nog 
niet geheel positief, doch de aanwijzingen zouden reeds vrij 
sterk zijn. Van Belgische en Luxemburgse zijde zou men tegen 
Straatsburg grote bezwaren hebben en men hoopte dat ook Neder
land daar zo over zou denken. 

Aantekening II 
De Italiaanse delegatie deelde aan de Nederlandse delegatie

voorzitter mede, dat men in Rome bijzonder teleurgesteld zou zi,jn 
wanneer Nederland pas op het laatste ogenblik de ratificatie
oorkonde zou kunnen deponeren. Men had' «zeer gehoopt, dat 
zulks m elk geval enige dagen voor 15 december had kunnen 
gebeuren, in welk geval men er enige plechtigheden aan had 
willen verbinden. In de late dagen vóór de 15e kan dat niet 
omdat de Ministers dan met de NATO bezet zijn. Men wil in Rome 
grao.g bericht hebben zodra Nederland weet op welke dag de 
deponering kan-plaatsvinden. 
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