
MEMORANDUM 

No: F 1333 V-* 
Van: Mr. C. L. W. FOCK 

Aan: de Minister-President. 

Bij het verdrag van de Europese Economische Gemeenschap, 
dat a.s. maandag in de ministerraad zal worden besproken, 
zou ik een aantal opmerkingen willen maken, waarbij ik 
niet inga op bezwaren, die ik in het verdrag zie, doch 
die in de afgelopen maanden door de Nederlandse regering 
aanvaard zijn in de vorm, zoals in het verdrag gecodificeerd: 

HET VERDRAG. 

1. Algemeen. 

a. De delegaties zijn er, naar ik verneem, na enige be
zwaren onzerzijds mede akkoord gegaan, dat in Rome 
geen veranderingen meer in het verdrag kunnen worden 
aangebracht, doch dat wel kan worden gesproken over 
de punten, waarop nog reserves rusten. Deze these van 
minister Spaak vind ik even onbevredigend als vele 
van zijn voorgaande stellingen. De punten, waarop nog 
reserves rusten zijn de volgende: 

het invoertarief op bananen, Duitse reserve, 
Belgische reserve op de convention van de overzeese 
gebiedsdelen, 
benevens nog enige kleine redactionele punten van 
Duitse en Italiaanse zijde. Verwacht wordt, dat 
slechts de kwestie van het invoertarief op bananen 
in Rome zal moeten worden besproken, hoewel het er, 
wat dit punt^betreft, ook naar uitziet, alsof een 
compromis vóórdien nog bereikbaar zal zijn. De andere 
punten schijnen alle vantevoren te zullen worden ge
regeld. 

b. Al het "haast"-werk maakt het ook praktisch onmogelijk 
overleg met het bedrijfsleven te voeren, terwijl, 
zoals U zult hebben gezien, de commissie uit de 
Sociaal Economische Raad ook geen tijd en kans meer 
ziet om te adviseren. 

c. Ik heb gehoord, dat de Italianen^ bij geruchte vernomen 
hebbende, dat de Nederlandse delegatie slechts uit 
de Minister van Buitenlandse Zaken en Linthorst Homan 
zal bestaan, daarover byzonder gebelgd zijn. De andere 
landen sturen delegaties van ongeveer 10 a 15 mensen. 
Ik kan mij deze Italiaanse teleurstelling^wel eniger
mate voorstellen. Zij zijn nu gedurende 1£ jaar met 
grote delegaties gedwongen geweest tussen Rome en 
Brussel heen en weer te reizen en nu van de Nederlandse 
delegatie gevraagd wordt om één keer deze reis te maken, 
is men in Italiaanse ogen min of meer "niet thuis". 
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d. Van het verdrag bestaan alleen Duitse en Franse 
versies. Het schijnt vrijwel onmogelijk te zijn om 
op tijd nog Italiaanse en Nederlandse vertalingen 
klaar te krijgen; ik heb gehoord, dat de Duitsers 
daar enige moeilijkheden over maken, doch mij lijkt 
dit punt niet erg belangrijk. 

de 
e_. Voorzover thans bekend zullen de Chef s7ï)élégation 

op 24 maart in Rome bij elkaar komen, teneinde even
tuele oneffenheden nog glad te strijken en punten, 
welke niet geheel zijn afgemaakt op te lossen en te 
beëindigen. 

f. Het ligt in de bedoeling om na tekening in Rome de 
Hoofden van de delegaties permanent te doen vergade
ren onder de naam Interimcommissie, welke commissie 
tot 15 mei onder leiding van Spaak zal vergaderen. 
Nadien zal een nieuwe voorzitter moeten worden geko
zen. Deze Interimcommissie heeft tot taak om tot de 
in werking treding van het verdrag alle mogelijke 
zaken voor te bereiden, o.a.: 

i. Het maken van een lijst van zaken, die de Europese 
commissie in de eerste jaren moet doen en de daar
voor reeds mogelijke voorbereiding; 

ii. Het maken van een concept-statuut voor het perso
neel, enz.; 

iii. Het coördineren van de houding van de Zes in de 
onderhandelingen betreffende de Eree Trade Área» 
en eventueel de vergaderingen van het GATT. 

(Wat ii betreft is dit wellicht wel een goed idee, 
omdat er dan tenminste nog enige nationale controle 
bij de voorbereiding van dit soort zaken kan worden 
uitgeoefend). 

2. Artikel 84-, lid 2. 

De toevoeging, dat de Raad van Ministers met & unanimiteit 
ook de zeescheepvaart en de luchtvaart in de werking van het 
verdrag t.z.t. zal kunnen betrekken, is afkomstig van het^ 
secretariaat. Ik ben hierover niet zeer gelukkig; wij hebben 
tot dusver deze beide takken van vervoer steeds buiten het 
verdrag gehouden, doch het is moeilijk zich te verzetten 
als de unanimiteitsgarantie in het artikel is opgenomen. 

3. Artikel 105. 

In dit artikel is sprake van het Comité Mone'tair. Naar mijn 
mening behoort dit comité naast de Sociaal Economische Raad 
te worden vermeld in artikel 4, 2e lid. Het Comité Monetair 
vervult n.1. een overeenkomstige rol als de Sociaal Econo
mische Raad. 
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4. Artikel 138. 

De samenstelling van de assemblee ontmoet, zoals U bekend 
in parlementaire kringen nogal wat oppositie. Het schijnt' 
niet de bedoeling verandering in de tekst van het verdrag 
aan te brengen, doch wel om eventueel, indien de andere 
landen ermede akkoord gaan, in de notulen te Rome vast te 
leggen, dat naast de vaste leden uit verschillende landen 
van de assemblee suppleants zullen worden benoemd. 
(Men denkt aan een aantal van 50 JÉ van de vaste leden). 

5. Artikel 201. 

Dit artikel opent de mogelijkheid tot het verkrijgen van 
eigen inkomsten uit douanerechten met de buitenwereld. 
Het moet worden '•bestudeerd*1 en kan slechts bij unanimiteit 
worden ingevoerd. Voor mij persoonlijk is dat, als de zaak 
enigermate slaagt, geen onaantrekkelijke gedachte. 

6. Artikel 216. 

Het is niet zeker, dat de zetelkwestie in Rome ter sprake 
zal komen. De Duitsers en Fransen schijnen koehandels te 
drijven met zetels en voorzitterschappen van de drie ge
meenschappen. De Fransen schijnen voor Parijs niet geïnteres
seerd te zijn. 

7. Artikel 233« 

De formulering voor de bescherming van Benelux is niet 
overeenkomstig de wensen van de ministerraad; ik geloof 
echter, dat de thans gebruikte formulering geen bezwaren 
behoeft te ontmoeten. 

DE ANNEXEN. 

8. Annex I. 
de 

De lijsten A t/m G betreffen7de douanetarieven kan ik niet 
beoordelen. Het valt mij op, dat lijst G-, waarover nog moet 
worden onderhandeld en waarop o.a. de beroemde vliegtuigen 
staan, byzonder lang is. 

9. Annex VI. 

Het protocol over het statuut van het Hof zal nog worden 
klaar gemaakt voor Rome. 

10. Annex VII. 

Het protocol over de privileges en immuniteiten der gemeen
schap zal vermoedelijk niet klaar zijn vóór Rome. 
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11. Annex XV. 

De conventie betreffende de overzeese gebiedsdelen is over
eenkomstig de daarover gemaakte afspraken. Annex C daarvan 
hetwelk nog niet is vastgesteld, zal handelen over het 
Duitse tariefcontingent voor de invoer van bananen en i3 
dus nog open. Annex D ervan behelst de regeling van het 
tariefcontingent op koffie, o.a. ten behoeve van Nederland. 

12. Protocol nr. 2. 

Er zal nog een formulering komen voor de kwestie van de 
verhouding met Berlijn. 

13« Protocol nr. 3» 

Dit protocol zal door Buitenlandse Zaken worden opgemaakt 
en zal bevatten de gebruikelijke clausule, waarbij wij ons 
voorbehouden t.z.t. te verklaren of het verdrag al dan niet 
op de Nederlandse Antillen en Suriname van toepassing zal 
zijn. Met dit protocol bestaat de mogelijkheid om, indien 
het verdrag niet op de rijksdelen in de West toepasselijk 
zal worden, de ratificatie bij gewone wet te doen geschie

den. Uiteraard zou ratificatie bij rijkswet nodig worden, 
indien het verdrag wèl op de rijksdelen van toepassing zou 
gaan worden. 

14. G-emeenschappelijke organen als assemblee en Hof^v^. 

Het protocol, waarbij de landen verklaren, dat er slechts 
één assemble'e en één Hof zal zijn voor de drie gemeenschap
pen is nog niet rondgezonden, maar mij is medegedeeld, dat 
dit in Rome ter tekening gereed zijn. ^ 2 v ^ w < ^ - ^ 

p 

14 maart 1957 
F/10 
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