
KORT VERSLAG MINISTERSCONFERENTIE GEMEEHSCHAEPELIJ] 
BRUSSEL 4 Februari 1 957. 

1 • Landbouw. ^ v*7' 

De Italiaanse reserves op de artikelen 38 en 3&ter werden 
opgeheven. 

Ten aanzien van de Nederlandse reserve op artikel 39 sub 
2 en artikel 39bis (beslissingen van de Raad van Ministers 
bij gekwalificeerde meerderheid eerst vanaf de derde etapce ) 
verklaarde Minister Luns zich bereid opheffing hiervan te' 
overwegen indien een tweetal Nederlandse amendementen zal 
worden aanvaard cn Nederland tevens een bevredigende regeling 
zou krijgen voor het buitentarief. 

Het Nederlandse amendement op artikel 39bis, waarbij c.m. 
werd vastgelegd, dat de vaststelling der minimum-prijzen niet 
zou mogen leiden tot een vermindering van de bestaande omvang 
van het onderlinge handelsverkeer noch aan een uitbreiding 
hiervan in de weg mocht staan, werd aanvaard. 

Eveneens werd aangenomen een Nederlands amendement cp 
artikel 39iuater, waarbij de mogelijkheid tot compensatoire 
invoerheffingen wordt beperkt in die gevallen, waarin compen
satoire uitvoerheffingen worden toegepast. 

Minister Luns deelde hierna mede, dat, indien ook het 
landbouwbuitentarief bevredigend zou worden geregeld, de boven
bedoelde Nederlandse reserves op de artikelen 39 sub 2 en 39 
bis automatisch zouden worden opgeheven. 

2. Buit ent ar i e_f. 

De algemene begirs elen voor de berekening van het buiten
tarief, zoals neerderlegd in artikel 20 sub 1, werden aan-

. vaard. 

Op Nederlands voorstel werd besloten geen afzonderlijke 
lijst op te stellen v an posten, waarvoor de opgeschorte 
rechten als basis van berekening zouden worden genomen, maar 
de hiervoor in aanmerking komende posten over te brengen naar 
de onderhandelingslijst (lijst VI). 

Over de vraag, op welk niveau het Benelux-tarief zou moe
ten worden gesteld voor de berekening van diè posten van hoofd
stuk XXIX (organische chemie) waar het Benelux-tarief in feite 
3% of minder bedraagt^feeen definitieve overeenstemming worden 
bereikt. 

Nederlandwenste aanvankelijk niet hoger te gaan dan 8$, 
daar het gemiddelde van de beschermende tariefeen in dit hoofd
stuk ongeveer 6,5$ bedroeg, doch .Frankrijk eiste tenminste 
15$. Na een uitvoerige discussie verklaarde Minister Luns zich 
bereid 12% te accepteren teneinde met de belangen van de 
Franse chemische industrie rekening te houden, mits hieraan 
gekoppeld zou zijn een garantie van tariefcontingenten voor 
die posten, waar het hogere-.buitentarief een schadelijk effect 
op de verwerkende industrie zou hebben. De andere delegaties 
en Minister Spaak konden zich hiermede in beginsel wel ver
enigen, doch wilden een beslissing over het al of niet ver 
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lenen dezer tariefcontingenten overlaten aan de Europea3 
Commissie, waardoor derhalve geen zekerheid zou bestaan,, of 
zij in de practijk ook zouden worden toegekend. 

Toen overeenstemming mogelijk bleek, werd besloten, dat 
de omstreden posten van hoofdstuk XXIX op lijst VI zouden wor
den geplaatst en het resultaat van de besprekingen hierover 
zou worden afgewacht. Eerst daarna zal over de hierbedoelde 
kwestie een beslissing worden genomen. Minister Luns zegde 
toe in Den Haag te zullen pleiten voor het compromis-voorstel 
Spaak (Benelux-tarief op 12% met door de Commissie te verle
nen tariefcontingent). 

Met betrekking tot de vraag, of de Raad van i-iinisxers 
na de eerste etappe met gekwalificeerde meerderheid dan wel 
bij unanimiteit zou kunnen beslissen over de hoogte van het 
buitentarief voor die posten waar de onderhandelingen geen 
resultaat zouden hebben gevoerd, stelde MinisteJ Luns voer 
ook hier de beslissing op te schorten tot een nader inzicht 
zou zijn verkregen in de omvang van lijst VI, waarover de be
sprekingen donderdag, 7 februari aanvangen. Hiervan zal af
hangen, of Nederland aan de eis van unanimiteit zal blijven 
vasthouden. 

Met dit voorstel ging men accoord. 
Wat betreft de procedure voor autonome wijzig: 

het buitentarief werd aanvaard, dat deze in beginsi 
unanimiteit zullen geschieden, doch dat de Raad in 
tieve periode met gekwalificeerde meerderheid zal ] 
sluiten tot tijdelijke wijzigingen, hoogstens 20% 
voor de duur van 6 maanden, welke periode slechts i 
kunnen worden verlengd. 

Transport. 
Voor artikel 49 werd de volgende tekst aanvaard : 

! ,Les objectifs du présent Traité seront poursuivis dans Ie 
cadre d'une politique commune des transports'!. 

Op Nederlands voorstel werd echter tevens besloten het 
gehele hoofdstuk over transport onder te brengen in titel I 
bij het dienstenverkeer in de gemeenschappelijke markt, zodat 
het niet meer als een afzonderlijk probleem wordt behandeld. 

De Nederlandse reserve ten aanzien van het Comité Con-
sultatif (artikel 49bis) werd opgeheven. 

In artikel 50 sub 1 werd de door Nederland voorgestelde 
omschrijving van de door de Raad van Ministers te nemen be
slissingen op transportgebied aanvaard., In artikel 51 betref
fende de standstill op transportgebied x^erd de Franse redactie 
aanvaard. 

Behoudens enkele redactionele wijzigingen werden vervol
gens ook de overige transportartikelen goedgekeurd. 

Institutie. 
.a. Samenstelling Assemblee. 

Mede naar aanleiding van een, tijdens de conf 
nomen marche van vertegenwoordigers der verschille: 
Europese Assemblees, kwam men overeen een zo groot 
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coördinatie -op het gebied der Europese parlementaire organen 
tot stand te brengen. 

Besloten werd, dat de Assemblee voor de gemeenschappelijke 
markt en voor Euratom op den duur ook het parlementair orgaan 
van de EGKS zal zijn. Aan de Commissie van Juristen werd opge
dragen een tekst te ontwerpen voor een hiertoe strekkende 
wijziging van het KSG— Verdrag. 

Voorts werd overeengekomen, dat de 6 regeringen zullen 
bevorderen, dat ook de Assemblee van de Raad van Europa en de 
WEU zullen worden samengevoegd in die zin, dat er tenslotte 
nog slechts één Europese Assemblee zal zijn met een aantal 
"kamers" voor de onderscheidene Europese organisaties. (Assem-

Iblée a tiroirs). 
Met het oog hierop werd de samenstelling van de Assemblee 

voor de gemeenschappelijke markt en euratom als volgt vastge
steld^: Duitsland, Frankrijk en Italië ieder 36 leden, 
België en Nederland ieder 14 en Luxemburg 6, hetgeen overeen
komt met het aantal leden + plaatsvervangers in de Raadgeven
de Vergadering van de Raad van Europa. 

De Franse delegatie maakte hierbij slechts de reserve, 
dat de zetelverdeling eventueel zou kunnen worden herzien in
dien tot het hoiiden van directe verkiezingen zou worden be
sloten. 

Tevens werd op Frans voorstel aan de juristen opgedragen 
een tekst te ontwerpen, waardoor de mogelijkheid zou worden 
geopend ook vertegenwoordigers van eventueel geassocieerde 
staten in de Assemblee op te nemen. 
b. Stemmenweging. 

Nederland hief zijn reserve op, waardoor het compromis
voorstel-Spaak werd aanvaard, t.w. een stemmenweging bij ge
kwalificeerde meerderheid van 4-4-4-2-2-1, met gekwalificeer
de meerderheid 12, welke echter 4 staten moet omvatten, in
dien aan de beslissing van de Raad geen voorstel der commis
sie ten grondslag ligt. 

Fjmancjele vraagstukken • 
De Franse delegatie kwam terug op haar aanvaarding van 

uanimiteit voor het vaststellen van de 5-jaarlijkse research-
budgetten van Euratom. Zij dienden een nieuwe tekst in, welke 
practisch overeen kwam met haar oorspronkelijke voorstellen. 
Besloten werd deze kwestie aan te houden tot de volgende con-
f erenti e. 

Ten aanzien van de verdelingssleutel voor het budget van 
het readaptatiefonds werd de volgende regel aanvaard s 
Duitsland en Frankrijk 32, Italië 20, België 8,8, Nederland 7 
en Luxemburg 0,2. Op Duits voorstel werd echter tevens be
sloten, dat ten aanzien van budgetaire beslissingen bij het 
readaptatiefonds een afzonderlijke ponderatie zou gelden ge
baseerd op de hierboven genoemde verdeelsleutel. 
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De reeds aanvaarde sleutels voor de administratieve bud
getten van Euratom en gemeenschappelijke markt vierden gehand
haafd, waarbij Nederland zijn reserve ten aanzien van haar 
aandeel a. 1,9% ophief. 

6• Overzeese gebiedsdelen. 
De Duitse delegatie deelde ter vergadering een nieuw 

ontwerp rond, waarover uiteraard nog geen diepgaande dis
cussie mogelijk was. 

Besloten werd derhalve, dat een werkgroep woensdagmiddag 
6 februari bijeen zal komen teneinde het gehele vraagstuk 
op basis van de concepten der verschillende delegaties nog
maals grondig te bestuderen ten behoeve van de eerstkomende 
Minist ers c onf ere nt i e. 

7. Volgende conferentie. 
Besloten werd, dat de Ministers van Buitenlandse Zaken 

op zondag, 17 februari, te Parijs opnieuw bijeen zullen komen 
ter behandeling van de nog openstaande punten, alsmede ter 
bespreking van het vraagstuk der overzeese gebieden. 

Op dinsdag,/9 februari, zal de conferentie der Minister-
Presidenten eveneens te Parijs worden gehouden teneinde zo 
mogelijk voor het laatstgenoemd probleem een definitieve op
lossing te zoeken. 
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