
NEDERLANDSE DELEGATIE BIJ DE INTERIMCOMMISSIE VOOR DE 

GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN EURATOM &/fS*/l 

Weekverslag no. 12 

25 en 26 november 1957 

De Interimcommissie vergaderde op 25 en 26 november te 
Genève vooral teneinde haar in staat te stellen in nauw contact 
met de delegaties der Zes bij het GATT haar standpunt te be
palen ten aanzien van een aantal problemen, welke bij de ver
dediging van het E.L.G.-verdrag in het GATT, waren gerezen. 

Tevens hield zij een voorbereidende bespreking van de 
VHZ-vraagstukken, welke op de bijeenkomst van het ministerieel 
comité voor de vrijhandelszone op 28 en 29 november te Parijs 
aan de orde zouden kornen. 

Tenslotte werden ook enige atoomvraagstukken besproken. 

De notulen van de vergaderingen der Interimcommissie van 
7 en 13 november werden ongewijzigd goedgekeurd, 

GATT-vraag stukken 

Zoals uit de rapportage van de GATT-delegatie bekend is, 
had het GATT een speciale commissie ingesteld voor de bestude
ring van het EZG-verdrag, welke commissie zich weer onderver
deeld had in vier sub-groepen, die resp. de tarieven, de quan-
titatieve restricties, de landbouw en de associatie der over
zeese gebiedsdelen bestudeerden. 

Op basis van een overzicht van het Secretariaat besprak 
de Interimcommis:ie de problemen ten aanzien waarvan een stel-
lingname van de Zes noodzakelijk werd geacht. De discussies 
hierover kunnen als volgt worden samengevat % 

Sub-groep A (tarieven) 

a. § 6 van art. XXIV eist dat, indien bij de vorming van een 
douane-unie de betrokken staten overgaan tot verhoging van 
door hen in het GATT geconsolideerde rechten, zij verplicht 
zijn met derde landen te onderhandelen over compensatie. 

De Interimcommissie ging ermede accoord, dat de Zes zich 
in principe tot het voeren van dergelijke onderhandelingen 
bereid zouden verklaren, mits deze onderhandelingen vooraf 
zouden worden gegaan door consultaties met de Contracting 
Parties over de wijze van toepassing van bedoelde § 6. 

De Fransen wensten hieraan bovendien te verbinden een 
interne afspraak tussen de Zes, dat deze onderhandelingen 
nooit zouden mogen leiden tot verlaging van de individuele 
posten van het gemeenschappelijke buitentarief, doch hoog
stens tot een consolidatie hiervan. Deze eis werd door' de 
andere delegaties unaniem afgewezen, omdat een beslissing 
hierover door het Verdrag was voorbehouden aan de Raad van 
Ministers. Men wees er bovendien op, dat een dergelijke 
alspraak ook volstrekt niet noodzakelijk was omdat het 
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Verdrag voor wijziging van het buitentarief gedurende 
de twee eerste et-appes unaniem beslissing van de Raad 
van Ministers voorschrijft. 

Na een enigszins moeilijke discussie ging de Franse 
delegatie er tenslotte mede accoord, dat in de notulen 
zou worden vastgelegd, dat het feit dat de Zes zich in 
principe bereid hebben verklaard tot onderhandelingen 
ex § 6 van art. XXIV later niet door een der lid-Staten 
zal kunnen worden aangevoerd als argument, dat men het 
dus ook eens was, dat deze onderhandelingen eventueel 
zouden kunnen leiden tot verlaging van bepaalde posten van 
het buitentarief. 

Men was het er derhalve over eens, dat deze'kwestie 
als behorende tot de bevoegdheid van de Gemeenschaps
instellingen, thans geheel open moest blijven. 

b. In de sub-groep had de Engelse delegatie gevraagd cf de 
Zes zich wilden verbinden tot prealabele consultaties in -
het GATT in het geval de overgang van de eerste naar de 
tweede etappe in de EEG niet normaal na de 4 jaar zouden 
plaatsvinden. 

De Interimcommissie was unaniem van oordeel, dat dit 
verzoek moest worden afgewezen. 

Sub-groep B (kwantitatieve restricties) 
a. Een aantal Contracting Parties betwistte het recht van de 

E^G-landen om kwantitatieve restricties te handhaven, c.q. 
in te voeren ingeval een van de EEG-partners betalingsba
lansmoe ilijkhuden heeft. 

De Amerikanen hadden zich in beginsel bereid verklaard 
het standpunt der Zes te accepteren mits deze bereid waren 
over deze problemen met Contracting Parties consultaties 
te plegen onder de bepalingen van art. XII van het GATT. 
Hiertegen hadden de Zes echter overwegende bezwaren omdat 
zulks zou kunnen impliceren, dat het uiteindelijke oordeel 
van het GATT over de geoorloofdheid van bedoelde kwantita-

, ; tieve restricties toch gefundeerd zou worden op de beta
lingsbalanspositie der individuele landen. 

De Interimcommissie kwam tenslotte tot de conclusie, 
dat de Zes zich wel in het algemeen bereid konden verkla
ren ten aanzien van kwantitatieve restricties Contracting 
Parties te consulteren, daar zulks gezien de GATT-bepalin-
gen moeilijk geweigerd kon worden, doch dat hierbij niet 
zou moeten worden gespecificeerd onder welk artikel van 
het GATT deze consultaties zouden vallen. 

b. Haar aanleiding van de discussie over bovenvermeld onder
werp besprak de Interincommissie tevens het standpunt in 
te nemen bij de discussie in het GATT over de Duitse posi
tie met betrekking tot de handhaving van kwantitatieve 
restricties door de Bondsrepubliek (zie verslag no. 49/A.K. 
d.d. 25 november van de GATT-delegatie). Na een uitvoerige 
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discussie hierover tijdens welke de Duitse delegatie zich 
bereid verklaarde ie in het GATT aangevoerde bezwaren aan haar 
regering over te brengen teneinde haar in staat te stellen 
haar houding opnieuw te overwegen, besloot de Interimcommis-
sie, dat de vijf andere delegaties de Duitsers zoveel mogelijk 
zouden steunen in hun streven tot uitstel van een beslissing 
der Contracting Parties tot de volgende zitting of althans te 
bevorderen dat deze kwestie verwezen werd naar het Inter-
sessional Committee• In ieder geval zou vermeden moeten voor
den, dat thans een uitspraak zou worden gedaan over de merites 
van het Duitse standpunt daar duidelijk bleek, dat de opvat
tingen der Zes hierover verdeeld waren. Als voornaamste 
argument zou hierbij moeten worden aangevoerd, dat het in 
het GATT hoogst ongebruikelijk was dat op zo een korte ter
mijn een beslissing over een dergelijke kwestie werd genomen. 

Sub-groep G (landbouw) 
In deze sub-groep waren geen problemen gerezen ten aanzien 

waarvan een nader standpunt der Interimcommissie vereist was. 
Sub-groep D (associatie O.G.) 
a. De Interimcommissie ging accoord met de definitie, welke de 

woordvoerders der Zes in deze sub-groep hadden gegeven van 
de term "substantially all the trade", welke volgens art. 
XXIV § 8 sub b in een VHZ moet worden geliberaliseerd, en 
welke zij hadden geconcretiseerd op 80$. Het praktische voor
deel hiervan was vooral geweest, dat de tegenpartij niet in 
staat was gebleken hiertegenover een eigen definitie van dit 
essentiële element van een VHZ te plaatsen, zodat ook niet 
had kunnen worden aangetoond, dat de associatie der O.G. 

• niet aan de vereisten van het GATT voldeed. 
b. De Braziliaanse en andere delegaties hadden de Zes gevraagd 

te willen verklaren dat zij, hangende de verdere in het GATT 
te ondernemen studies, althans gedurende het eerste jaar na 
de inwerkingtreding van het Verdrag geen tariefmaatregelen 
zouden nemen, welke de belangen van derde landen zouden kun
nen schaden. Het voordeel van een dergelijke verklaring zou 
zijn, dat het hierdoor voor een aantal delegaties gemakke
lijker zou vallen er mede in te stemmen, dat tijdens de 
huidige GATT-zitting geen uitspraak over het EEG-verdrag 
zou worden gedaan, doch alleen tot een voortzetting van het 
aangevangen onderzoek zou worden besloten. 

De Interimcommissie bleek in beginsel wel bereid een 
dergelijke verklaring door de delegaties der Zes te doen af
leggen mits duidelijk vast zou staan, dat zulks niet impli
ceerde een juridische verplichting van de zes regeringen om 
gedurende het eerste jaar niet gebruik te maken van de 
rechten, welke het EEG-verdrag hun geeft. 

Men werd het tenslotte eens over de tekst van een 
verklaring welke zou inhouden dat de zes regeringen, zonder 
de Gemeenschapsinstellingen te kunnen binden, van oordeel 
zijn dat het m de huidige situatie niet waarschijnlijk 
lijkt, dat in het eerste jaar na de inwerkingtreding van 
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het verdrag zij art. XV zouden toepassen tot versnelling van 
de afbraak der interne douane-tarieven ten aanzien van pro
ducten, waarvan de export van essentieel belang is voor 
bepaalde leden van het GATT. 

De Interimcommissie besloot echter tevens, dat deze 
verklaring alleen zou dienen te worden afgelegd indien zulks 
nuttig of noodzakelijk zou blijken te zijn om de instemming 
van bepaalde delegaties te verkrijgen voor het uitstellen 
van een uitspraak over het EEG-verdrag tijdens de huidige 
GATT-zitting. 

Op het einde van de vergadering bleek de Franse delega
tie ten aanzien van de overeengekomen procedure toch nog 
enige aarzeling te koesteren. Zij vroeg dan ook, dat de 
verklaring niet zou worden afgelegd alvorens zij in de gele
genheid zou zijn geweest ruggespraak met Parijs te houden» 

Verdere procedure 

De Interimcommissie kwam tot de conclusie, dat ten aanzien 
van de verdere in het GATT te volgen procedure, de Zes er mede 
accoord zouden kunnen gaan, dat het EEG-verdrag voor verdere be
studering zou worden verwezen naar het Intersessional Gommittee 
op basis van hetzelfde mandaat als thans geldend voor de, tijdens 
deze zitting ingestelde bijzondere commissie. Niet zou kunnen 
worden geaccepteerd een veroordeling of aanbeveling ten aanzien 
van bepaalde onderdelen van het verdrag, noch bijzondere consul
tatieprocedures met betrekking tot afzonderlijke onderwerpen. 

3 Vrijhandelszone 

Voor de vragen 19 tot 48 van de nota-Maudling (MAE 1,227) had 
de- werkgroep voor de Gemeenschappelijke Markt een aide-memoire 
gereedgemaakt (MAE 1271, 26 november) waarin hetzelfde systeem 
was gevolgd, dat ook de vorige maal in acht was genomen ! bij- elk 
• vraagstuk was dus etn interventie van een der Ministers uit de 
kring der EEG voorgesteld. Over dit stuk werd nu in de Interim
commissie zeer uitvoerig gediscussieerd, waarbij de Interimcommis
sie hier en daar enige wijzigingen aanbracht welke leidden tot 
een nieuwe tekst (MAE 1283). 

Aangezien dit stuk voor zich zelf spreekt en bovendien deze 
gehele zaak achterhaald zal worden door de Ministers-besprekingen 
te Parijs op 28 en 29 november a.s., worden in onderstaand verslag 
slechts de allervoornaamste punten weergegeven. Daarbij is de 
nummering van de. nota-Maudling gevolgd. 

12z ÏSYÉsteringsbank_en_Sociaal_P 

+

G ! e ? e n k e l e d e r delegaties wil dat de Investeringsbank der 
^b- tot de VHZ wordt uitgebreid, terwijl men bovendien niet wil 

n ï u e r V ° 0 r d e V H Z e e n a P a r t e ' investeringsbank komt aangezien 
aitnans voor de minder ontwikkelde landen het bankprincipe niet 
gescnilit zou zijn. Men meende dus algemeen, dat dit vraagstuk 
oesproken moet worden door de Parijse werkgroep no. 23 bij de 
behandeling van de vraag no. 45 der nota-Maudling. Ditzelfde geldt 
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ook voor het Sociale Fonds, met dien verstande dat de Franse dele
gatie wel voor de VHZ een sociaal fonds noodzakelijk acht. 

Aangezien de taktiek der bespreking te Parijs op dit punt 
wat moeilijk is, werd niet aan een bepaalde delegatie een inter
ventie hierover gesuggereerd. 

22z^2i_Harmonisatie 

Algemeen werd noodzakelijk geacht, dat ook in een VHZ vrij 
veel wordt geharmoniseerd, waarbij men in het algemeen meende, 
dat de principiële uiteenzettingen van het rapport-Spaak (blz. 60 
e.v.) ook hier van dienst zullen zijn. Dit komt dus neer op een 
duidelijke regeling voor de specifieke distorsie. 

Punt a van vraag 21 zal beter bij de punten 6-8 der nota-
Maudling kunnen worden besproken. 

Vraag b zal van de kant van de EEG—delegaties niet als een 
vraagstuk op zichzelf worden beantwoord, doch zal moeten opgaan 
in een algemene interventie over de vragen b-g, In het algemeen 
meende men voorts, dat de heer 'Maudling in zijn nota de vragen, 
niet geheel juist had gesteld, daar voor zover bekend b.v. punt g 
door niemand naar voren is gebracjt. 

Men zou graag zien, dat de heer van der Beugel dit gehele 
vraagstuk te Parijs zou bespreken, waarop de heer Linthorst Homan 
antwoordde, dat hij dit uiteraard niet kon beloven doch wel zal 
voorstellen. Een concept-interventie zal inmiddels door de 
Nederlandse delegatie worden gereed gemaakt. 

26-28 Kolen>_en_Staal 

De Raad van Ministers der KSG- heeft besloten dat de heer 
Spierenburg hierover te Parijs zal interveniëren. 

29-31 Nucleaire Ecoducten 

Het thans in het document van G-enève gedane voorstel berust 
op overeenstemming in een wergroep van Euratom-deskundigen. 

3_2-34 P^2ichtbare_transac^ 

Het voornemen dat Duitsland een verklaring zal afleggen, wel
ke hoofdzakelijk constateert dat het rapport van een speciale 
OEEC-werkgroep nog niet kon worden bestudeerd, vond instemming,, 
Wel zal de Duitse woordvoerder enkele opmerkingen maken over de 
uitgangspunten van deze werkgroep (zie punt 6 van doe. OEEC/PTA/ 
57/52 ) nl. ; ' 

a.- dat de in de VHZ te liberaliseren diensten "directement lies 
aux transactions de marchandises" moeten zijn en 

b,- dat speciale aandacht geschonken moet worden aan liberalisa
tie van bepaalde diensten-sectoren, die van grote betekenis 
voor de betalingsbalans van een of meer der betrokken landen 
zijn ^voorbeeld % het toerisme voor Italië). 

Wat het kapitaalverkeer betreft, bestond èr overeenstemming 
over, dat vrijheid van kapitaalverkeer niet strikt noodzakelijk 
is voor een VHZ. Uit een eerste discussie of zulks voor de Zes 
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voordelig zou kunnen zijn (positie van Londen en ZÜrich) "bleek 
wel, dat hiervan in ieder geval nadere studie zou moeten worden 
gemaakt. Algemeen werd er mede ingestemd, dat de constatering dat 
vrijheid van kapitaalverkeer binnen de VHZ wenselijk zou zijn,#-

gekoppeld moest worden aan de voorwaarde, dat een voldoende coör
dinatie van de monetaire politiek der VHZ-landen zou bestaan. • 

De werkgroep voor de Gemeenschappelijke Markt had over deze 
vragen ook ditmaal geen overeensfc emmiiig kunnen "bereiken, doch wel 
was het de heer Hijzen gelukt de Duitse delegatie aan zijn kant 
te krijgen, waarover uiteraard in het Nederlandse kamp vreugde 
bestond. Het door deze werkgroep ontworpen document stelde de 
verschillende posities der EEG-delegaties verder naast elkaar. 

Voorzitter Snoy zette voorop, dat interventie hierover te 
Parijs heel moeilijk zal zijn zolang men niet weet welke de alge
mene inhoud van het VHZ-verdrag zal zijn, doch hij nodigde toch 
de leden der Interimcommissie uit hun mening te geven. 

De Franse delegatie gaf de volgende vier punten s 
1 .- Frankrijk geeft de voorkeur aan een voorlopige regeling van 

een bepaalde periode. 
2.- Frankrijk wacht met belangstelling af hoe het vraagstuk der 

decalage zal worden opgelost, welk vraagstuk Frankrijk in 
Parijs voorzichtig heeft gesteld, doch waarbij het wel vast
houdt aan de autonomie van de organen der EEG. 

3.- Ook in het VHZ-verdrag moet een regeling komen voor de over
gang van de eerste naar de tweede etappe. 

4.- Een VHZ-verdrag kan niet gelijk het EEG-verdrag voor altijd 
gelden, daar het hoogstens slechts een zeer voorlopig doel 
kan realiseren. 
Tegen deze Franse opmerkingen kwam de heer linthorst Homan in 

het geweer. Hij stelde allereerst voor, dat te Parijs elke Minis
ter uit de kring der EEG desgewenst zijn eigen verhaal houdt en 
dat er in elk geval niet wordt gestreefd naar een onderling 
compromis. Ook Nederland wil de autonomie der EEG ten aanzien van 
haar termijnen volledig in stand houden, doch Nederland gevoelt 
niets voor een decalage welke zou uit 'aan boven de natuurlijke 
voorsprong, welke de EEG zal hebben doordat het EEG-verdrag be
langrijk eerder in werking treedt dan het VHZ-verdrag. De VHZ zal 
de EEG op een zeker moment moeten inhalen, uiterlijk aan het 
einde der eerste etappe. Ten aanzien van de duur dier eerste etap
pe zou de VHZ zich op de EEG moeten aansluiten. Vermoedelijk zal 
Frankrijk wel gelijk hebben in zijn opmerking over de tijdsduur 
van een VHZ-verdrag, doch de periode tot vrijmaking van de handel 
zal toch in elk geval gelijk moeten zijn aan die van de EEG. 

Hierna beschreef de Duitse delegatie waarom zij op het Neder
landse standpunt was gaan staan; haar voornaamste argument was 
zekerheid voor de handel. 
__. . Tenslotte werd op Belgisch voorstel afgesproken, dat aan de 
Ministers der EEG-delegaties zal worden gevraagd om te Parijs, 
wanneer zij onderling afwijkende standpunten aanvoeren, elkaar 
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onderling niet te heftig aan te vallen. Voorzitter Snoy zeide 
hiervan, dat de zes delegaties, niet du indruk moeten naken onder
ling "antagonisten'1 te zijn. 

46-47 Oyerzeese_yraagstukken 

Na een voorstel van de voorzitter om de Nederlandse gedach
te te volgen, uit taktische overwegingen insluiting van de over
zeese landen en gebieden te eis^n, ontspon zich een merkwaardige 
discussie tussen de Pranse en Nederlandse delegatie toen de 
Pranse woordvoerder opmerkte, dat dit wel moeilijk zou zijn omdat 
"misschien" de Ministers G-aillard en ïiacMillan er intussen te 
Parijs over zouden hebben gesproken, gelijk Prankrijk en Engeland 
er reeds eerder over hadden gesproken; dit is het enige punt 
waarop Prankrijk en Engeland het eens zijn. De heer Linthorst 
Homan sprak er zijn verbazing over uit, dat men zelfs maar met 
de gedachte zou kunnen werken alsof een der zes regeringen een 
definitieve afspraak met de Engelsen zou maken buiten de vijf 
partnerlanden om. 

Dit Nederlandse standpunt werd van verschillende kanten 
bijgevallen, waarna de Pranse delegatie haar woorden enigszins 
terugnam, doch de slechte indruk ervan bleef uiteraard bestaan. 

Eurat om 

Een uitvoerig rapport over de Euratom-besprekingen kon om 
technische redenen nu niet tijdig worden gereedgemaakt, het volgt 
ten spoedigste. Er werd gesproken over i 

a.- De tekst van art. 19 O 9a) van het statuut der "Agence"-OEEG. 

b.- De liberale verdragen tussen Italië en Engeland en tussen 
Duitsland en Canada. 

c,- De artt. 16 en 21 ven het ontwerp voor een OEEC-conventie 
over de veiligheidscontrole. 

Diversen 

De heer linthorst Homan signaleerde een uitlating van Deense 
zijde, dat de Denen uit Duitse bron vernomen zouden hebben, 
dat de in het EüG-verdrag voorziene landbouwconferentie wel 
zou kunnen worden uitgesteld. 

De Duitse delegatie verklaarde van niets te weten en achtte 
het ook zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijke verklaring 
door een bevoegde Duitse instantie zou zijn afgelegd. 

Baron Snoy herinnerde er aan, dat hij op verzoek van de In-
ter ïncoomiasie een gesprek met de Deense Ambassadeur had ge-
ftad waarbij hij deze had medegedeeld, dat de Zes op de Deense 
nota betreffende deelneming aan de landbouwconferentie lie
ver geen officieel antwoord wilde geven omdat een dergelijk 
antwoord m ieder geval negatief zou moeten zijn. 
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Volgende vergadorin Interimcommissie 

Deze zal worden gehouden op 10 en 11 december a.s. Het ligt 
in de bedoeling, big deze gelegenheid zoveel mogelijk alle 
punten af te handelen, die nog op de agenda van de Interim
commissie staan. Hiertoe behoren o.m. de rapporten van de 
verschillende Eurat om-werkgroepen,, van de werkgroep inzake 
het personeelsstatuut, de maatregelen te nemen tijdens de 
aanloopperiode etc. 

Besloten werd bij die gelegenheid tevens officieus van ge
dachten te wisselen over de inzichten van de verschillende 
regeringen ten aanzien van de instelling van een comité van 
plaatsvervangers en de wenselijkheid van het benoemen van 
permanente missies bij de instellingen van de Gemeenschap. 

De Duitse gedelegeerde achtte het wenselijk, dat de Delega
tiechefs tevens nog eent; irformeel van gedachten zouden wisse
len over de personeelspolitiek, door de instellingen te 
volgen onmiddellijk na het inwerkingtreden van het verdrag. 

c. Behandeling EEG in "Economie curvey 1957" van de ECE 

Volgens mededelingen van de Belgische Permanente Vertegen
woordiger in Geneve zou de Uitvoerend Secretaris van de ECE 
het voornemen hebben in het economisch rapport over 1957 
niet alleen een objectieve studie over het EEG-verdrag op 
te nemen, doch tevens de gelegenheid willen openen tot het 
uiten van subjectieve kritiek op het verdrag op basis van 
documenten, welke door de EGE-landen voor 15 december zouden 
moeten worden ingediend. 

De Interimcommissie was van oordeel, 
wenst moest worden geacht^en besloot 
woordigers der Zes te Genève t 
te gen bij de Secretaris van de 

dat zulks hoogst onge-
de Permanent Vertegen-

verzoeken gezamenlijk hier-
EGE bezwaar te maken. Indien 

deze gemeenschappelijke demarche geen effect zou hebben, 
zouden zij deze nog eens schriftelijk moeten bevestigen. «1̂  
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