
Liaison tussen de voorgestelde Europese Douane 
Unie en een vrije handelszone. 

Tweede bijeenkomst van de speciale ïïerkgroep No. 17 . 

Op de tweede bijeenkomst van de Werkgroep No. 17 werden de in 
bijlage I aangegeven agendapunten behandeld. Een korte samenvatting 
van deze bijeenkomst moge hieronder volgen. 

Ad 3. 
De Hoofden van delegaties waren het erover eens, de Saad voor 

samenwerking op douanegebied (bij conventie voortgekomen uit de vroe
gere zgn. Brusselse Douane-studiegroep) bij Ie werkzaamheden van de 
Werkgroep 17 te betrekken. De "Customs Corpora.tion Council 1 1 is bijzon
der deskundig op het gebied van tariefzaken - nomenclatuur - waarde
bepaling enz. Onderwerpen, die rechtstreeks samenhangen en verband hou
den met allerlei.technische en andere vragen, die opkomen bij de be
studering van de samenhang tussen de douaneunie der zes landen en een 
eventuele vrijhandelszone met andere (0.E.E.C.)landen. 

Ad k. 

Over de methodiek der onderlinge tariefafbraak lag een rapport 
van de x^laatsvervangers ter tafel. dit rapport bevatte op de eerste 
plaats een analyse van het in het rapport Spaak neergelegde Brusselse 
systeem van eliminatie der. binnentarieven. Vervolgens enige opmer
kingen waartoe dit systeem de plaatsvervangers aanleiding gaf. 
De grote flexibiliteit die in het Brusselse rapport is vervat, vormde 
in de discussies het ;'Leit;'~motief voor critische beschouwingen, waar
bij de vertegenwoordigers der zes landen niet veel pogingen hebben 
gedaan hun geesteskind warm te verdedigen. 
Weliswaar stellen zij dat men het systeem van het Spaakse rapport moet 
zien in het licht van de schepping van een gemeenschappelijke markt in 
zijn volle omvang, en iket alle institutionele voorzieningen daaraan 
verbonden, doch anderzijds werd niet ontkend, dat men ook in het Brus
selse overleg nóg met de mogelijkheid kan rekening houden, dat de uit
eindelijke methodiek nog een ander gezicht zou kunnen krijgen, zodat 
men wellicht in dit stadiuir beter eerst het verdere verloop van het 
overleg te Brussel zou kunnen afwachten. 

Uit de discussie bleek overigens, dat met name het Verenigd 
Koninkrijk zeer voor een systeem van een liniaire afbraak is gepor
teerd, niet alleen op technische gronden, nl. een gebrek aan verge
lijkbaarheid tussen de invoerstatistiek en de tarief-nomenclatuur, 
zodat bijv. een weging zoals voorzien in het Brusselse systeem onmoge
lijk zo., zijn uit te voeren, als ook omdat in het Britse invoertarief 
voorkokende grote aantallen specifieke rechten de weging uit dezen 
hoofde bijzonder moeilijk sou maken. 

Naast deze meor technische overwegingen bepleitte de Engelse vertegen
woordiger een strakker systeem omdat dit ook het bedrijfsleven meer 
zekerheid biedt voor de overgangstijd en derhalve de publieke opinie 
©en concrete voorlichting kan krijgen die op basis van het in het 
rapport Spaak neergelegde regiem voorshands onmogelijk is. 

Bij deze discussie kwamen uit de aard van de zaak ook de ont
snappingsclausules reeds enigszins om de hoek kijken. Eenvoudig ge
steld is de problematiek, of een soepel flexibel systeem zonder ontsnap
pingsclausules ornaat men de eventuele moeilijkheden en pijnlijke plek
ken in de soepelheid en de flexibiliteit van het systeem zelf kan op
vangen óf een meer rigide bijv. iiniair systeem met enige concrete 
criteria voor afwijkingen, vertragingen e.d. binnen de overgangsfase. 

Gezien de onzekerheid met betrekking tot de methodiek zelve, 
viel over de ontsna,- _n idausules niet met bijzonder veel vrucht te 
discussicren. 
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Geconcludeerd werd dat de plaatsvervangers aan de hand van na
der nieuws uit Brussel hun studie mot betrekking tot de methodiek der 
tariefafbraak verder zouden verdiepen. 
Met betrekking tot ontsnappingsclausules die als zodanig op de agenda 
niet figureerden, werd niettemin op basis van :en "Deense interventie 
nog wel een positieve bijdrage geleverd. Voorgesteld werd al. bij de 
bestudering van het probleem dei" eventuele ontsnappingsclausules vol
ledige prioriteit te geven aan de ''escape clausus" voor specifieke 
problemen. Imm<-:rs, zo stelde de Heer Christiansen, in hot kader van de 
eliminatie der tarieven in het onderlinge verkeer kon hij niet goed 
zien, hoe algemene moeilijkheden (lees: botalingsbalansmoeilijkheden) 
gecureerd zouden kunnen worden door, hetzij de tariefafbraak te ver
tragen, dan wel gereduceerde tarieven wederom in de oorspronkelijke 
of hogere belastingen terug te brengen. 
Hoewel hier en daar met aarzeling, bleek toch voor deze stelling wel 
sympathie te bestaan. 

Verdere discussies hebben het probleem wel aangeraakt, doch 
zoals hierboven reeds opgemerkt, hebben de deelnemers aan het overleg 
te Brussel zich terughoudend getoond met betrekking tot de afbraak-
methodiek zelve. 

Opgemerkt werd nog van Benelux-zijde, dat men zich zeker niet 
moet voorstellen dat door het hanteren van ontsnappings-clausules al
le onzekerheden in productie-voorwarden e.d. geëlimineerd kunnen wor
den. In dit verband werd o.m. gewezen op de in de Benelux opgedane 
ervaring. Zowel binnen nationale grenzen der afzonderlijke economieën 
bestaan immers ook regionale en andere verschillen, terwijl het voor 
de hand moet liggen, dat bij integratie van een veel groter econo
misch gebied specialisatie juist één der vruchten moet kunnen zijn. 

Het Secretariaat zal intussen een poging doen om een be
schrijving te geven van de in verschillende internationale vormen van 
samenwerking bestaande ontsnappingsclausules en de toepassing daar
van . 

Ad 5-
Het door de plaatsvervangers aan de vergadering overgelegde 

rapport bevat in klare taal diverse aspecten en vraagstukken die er 
op het gebied van de origine definitie van belang zijn. 

Het rapport stipt tevens verscheidene elementen aan, die tot 
een oplossing van de hieraan verbonden problematiek kunnen bijdragen. 
Na de door de Voorzitter van de plaatsvervangers, de lieer Hartogh, 
gegeven toelichting, kristalliseerde zich in de algemene discussie 
al de conclusie dat men hier niet voor onoplosbare problemen zal ko
men te staan. 

Voor de goede orde zij opgemerkt, dat behoudens wellicht in 
de overgangsperiode dit probleem uiteraard voor de gemeenschappelijke 
markt der zes landen niet speelt omdat deze zich tegenover het buiten
land straks met een gemeenschappelijk tarief presenteren, terwijl 
in de free trade area iedere participant ' tegetiover de niet deelnemen
de wereld het eigen tarief blijft hanteren. 

Uiteraard nuanceerden de opvattingen in het bijzonder ook 
met betrekking tot de vraag of gestreefd zou moeten worden naar een 
perfecte waterdichte gemeenschappelijke oorsprongsdefinitie, of dat 
men de oplossing meer moest zoeken in de opstelling en aanvaarding 
van een aantal gemeenschappelijke criteria. Interessant was bijv. de 
mededeling van Britse zijde dat men ook binnen de Commonwealth niet 
een uniforme definitie toepast, hetgeen echter voor een goed functione 
ren van hot preferentiële tariefsysteem geen beletsel is. 

Ook over het punt waar de verantwoordelijkheid dient te lig
gen voor cle beslissing met betrekking tot origine, bes to nden nuances 
in opvatting. Bepleitten sommigen, zoals Nederland en Denemarken 
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met enige- klem dat in eerste aanleg de verantwoordelijkheid zou 
dienen te liggen bij de overheid van liet exporterende land, andere 
waren meer geporteerd het importerende land het beslissende oordeel 
toe te kennen. liet Engelse preferentiële systeem legt het oordeel 
bij het importerende land. 7i j betoogden daartegen, dat een free 
trade area waar een zo intensief grensoverschrijdend goederenverkeer 
van allerlei makelij en samenstelling zal plaatsvinden als in de 
Vest-Europese wereld het gevel is, niet door administratieve on
zekerheden mag worden belemmerd of vertraagd. 

"'aar een zo groot deel van het handelsverkeer zich tussen de 
0.E.S.C.-landen afspeelt, zal een goed-functionerend systeem van 
oorsprongsdocumentatie moeten gelden, waarvan het ons voorkomt dat 
in eerste aanleg het exporterende' -land daarvoor zorg moet dragen, en 
uiteraard daarbij ook de nodige zorgvuldigheid moet toepassen. 

Ook het denkbeeld van een uniform te aanvaarden percentage 
aan toegevoegde waarde als criterium voor nationalisatie van een 
product, ontmoette geen overwegende mate van critiek. 

De iri het overgelegde rapport neergelegde suggesties voor 
oplossingen konden als voldoende constructief worden beschouwd om de 
plaatsvervangers op te dragen met hun studie van dit onderwerp 
voort te gaan. 

lenslotte werd het vraagstuk van de landbouw in discussie 
gebracht. Zoels uit mijn verslag der eerste bijeenkomst blijkt 
stelde toen de Dri-tse delegatie voor de landbouwsector bij voor
baat volledig van de gehele, operatie uit te sluiten. Roes daartegen 
in de eerste bijeenkomst reeds verzet-, thans kwaraen verschillende 
vertegenwoordigers en met name de Deense, Italiaanse en 3enelux-
vertegenwooruigors tegen-deze ook in de Britse pers en andere publi
caties voorgestane opvatting in het geweer. 

In verschillende bewoordingen werd een dergelijke uitzonde
ringspositie onhanteerbaar en onaanva-. rclbaar genoemd. Ook de Duitse, 
Zweedse en Griekse regeringsvertegenwoordigers sloten zich bij deze 
opvatting aan. Uiteraard ontkenden de voorstanders van het mede op
nemen van de landbouw in de Common Markot resp. free trade area niet, 
dat de landbouwsector speciale problemen in zich bergt, waarvoor 
getracht zal moeten worden doelmatige maar .vellicht bijzondere rege
lingen en oplossingen te vinden. 

• • • De Eranse vertegenwoordiger sprak zich terzake niet uit, 
terwijl-de Engelse vertegenwoordiger tenslotte instemde met de con
clusie dat dit probleem nog nader zal worden overwogen en besproken. 

Ik meen hieruit te mogen afleiden, dat men aan Engelse zijde, 
geconstateerd hebbende, dat de overgrote meerderheid de Britse these 
- die ten doel heeft een volledig buiten de zaak houden van de 
landbouwsector - niet volgt, wellicht toch voor een" zeker compromis 
toegankelijk zou kunnen zijn. 
Ad 6. 

Hierover werd slechts zeer summier en kort gesproken. Nadere 
bestudering door de plaatsvervangers is hiervoor nodig, terwijl ook, 
zij het zijdelings in dit kader, hot vraagstuk der fiscale rechten 
werd aangeroerd, we.rover eerst ook pas zal kunnen worden gesproken 
nadat het feiten-materiaal op zeer geordende wijze beschikbaar zal 
zijn. 

De volgende vergadering, ;ie zal plaatsvinden op 29 oktober, 
zal zich dan ook meer in het biizonde-r o.ta. met dit vraagstuk gaan 

- k -
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b e z i g h o u d e n . 

Ik moge dit v>rslag beëindigen met de slotopmerking, dat 
bij alle gedelegeerden nog een zeer positieve benadering van het 
coiuplex vragen kon worden geconstateerd en met veel ernst, doch 
ook goede wil g'etracht wordt klaarheid in de problematiek en mo
gelijke oplossingen voor verschillende vragen te verkrijgen. 

De aanvankelijke aaizeling tegenover de .intenties van het 
Britse initiatief maakt bxj een toenemend aantal deelnemers aan 
het gesprek, plaats voor de overtuiging, dat het Britse voorstel 
toch wel oprecht is bedoeld. Tenslotte is de vraag niet onge
rechtvaardigd of zelfs de Britten zich zouden kunnen permitteren 
eerst het convertibiliteitsvraagstuk voor het wereldforum te bren
gen om het dan als mislukking weer te moeten opbergen en nu een 
zo grootscheepse onderneming als een free-trade area met de zes 
deelnemers aan de gemeenschappelijke markt te lanceren, met het 
doel deze opzet met voorbedachte rade tot mislukking te brengen. 

Anderzijds moge voor de groep van zes een weldadige sti
mulans uit deze ontwikkeling worden ondervonden. Indien men ons 
te Parijs vragen stelt, moeten de zes daarop zeker niet te lang 
antwoord schuldig blijven en op diverse punten moeten aarzelingen 
en weifelingen worden weggenomen. Wat zeker duidelijk gesteld 
moet kunnen worden, is de soms bedektelijk maar soms toch wel 
duidelijk betwijfelde ernst van de zes consequent in 10 tot 12 
of 15 jaar het geheel van de opzet van de gemeenschappelijke markt 
werkelijk te voltooien. 

Ik moge hierbij tenslotte nog vermelden, dat de Engelsen 
duidelijk te kennen gaven een periode van 15 jaar beslist te lang 
te vinden vóór onderlinge tariefafbraak! 

DE VOORZIT/TER VAN DE DELEGATIE, 

17 oktober 1956. 
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B i j l a g e I 

AGENDA OF THE 2ND SESSION, TO BE HELD 
AT THE CHATEAU DE LA MUETTE ON MONDAY, 

1 5 t h OCTOBER 1956 a t 3.30 p.m. 

1 . Adoption of the Agenda. 

2 . Approval of the Minutes of the 1 s t Ses s ion (C /WP17 /W(56)6 ) 

3. L i a i s o n wi th the Customs Corpora t ion Counc i l 
- Note by the S e c r e t a n a t . 

k. Report of the Deput ies on methods of reduc ing customs dut i 
w i th in a f r ee t rade a r e a . (TFD/TD/965 (2nd r e v . ) 

5 . Report of the Deput ies on the d e f i n i t i o n of o r i g i n . 
TFD/TD/966 (2nd r e v i e w ) . 

6. Comments by the Chairman of the Deput ies on the study of 
the d i v e r s i o n of t rade which may r e s u l t i n a f ree t rade 
a rea from the e x i s t e n c e of d i f f e r e n t t a r i f f s v i s - a - v i s 
c o u n t r i e s o u t s i d e t h i s a r e a . 

7. Con t inua t ion of the s tudy of ques t ions r a i s e d by the 
e s t ab l i shmen t of a f r ee t rade a r e a . 

8. I n s t r u c t i o n s to the Depu t i e s . 

9. Other b u s i n e s s . 
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