
NEDERLANDSS DELEGATIE B I J DE IITIERGOuTERNEMENIELE 
CONFERENTIE VOOR DE OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 

MARKT EN VAN EURATOM 

Weekbericht no. 10 
Periode 1 t/m 4 oktober 1956 

A Comité' van Hoofden van Delegaties 
Algeiqeen 

Wegens afwezigheid van Minister Spaak nam baron Snoy het 
voorzitterschap waar» 

Bij het aan de orde stellen van de agenda (Ch.Del.46) 
deelde de Franse gedelegeerde (Marjolin) mede, dat het toegezeg
de Franse memorandum over de inschakeling der overzeese ge
bieden pas volgende week zou kunnen worden ingediend. De 
Franse Ministerraad was nl. niet in de mogelijkheid zich v<5c*r 
begin a.s. week daarover uit te spreken. 

Besloten werd het Franse memorandum als agendapunt te 
plaatsen Op de volgende vergadering van Hoofden van Delegaties. 

De notulen van de vorige bijeenkomst werden ongewijzigd 
go edgekeurd. 
Exposé Voorzitter Werkgroep van de Gemeenschap-gelijke Markt 

De heer von der Groeben .deelde mede, dat'de Werkgroep 
Iilarché 3cmmun vanaf de hervatting in begin september de eerste 
lezing had voortgezet en voor de komende week de clauses de 
sauvegarde, vrij personenverkeer en landbouw (waarmee men deze 
week niet is gereed gekomen) OP de agenda had staan. Enkele 
andere, nog te behandelen, vraagstukken t.w. distorsies, wissel
koers en harmonisatie van de wetgevingen, zouden worden bespro
ken in de v/eek na de Ministersconferentie omdat deze conferen
tie wellicht tot bepaalde verduidelijkingen aanleiding zou 
geven, die de discussies in de werkgroep zouden vergemakkelij-. 
ken. Inmiddels is het secretariaat doende een algemene synopsis 
van de eerste lezing te vervaardigen, die aan het eind van deze 
lezing'gereed zal zijn. De heer von der Groeben had zich voor
gesteld met de wooiövoerder "Ier verschillende delegaties gedu
rende een week in retraite te gaan teneinde de synopsis te 
perfectionneren, op kleinere geschilpunten indien mogelijk tot 
overeenstemming te komen en het reeds eens te worden over be
paalde redactievoorstellen opdat de basis voor de tweede 
lezing méér zij dan een mozaiek van geisoleerde problemen en 
afwijkende standpunten, 

De tweede lezing zou dan moeten zijn gewijd aan bespre
king van de meer nrincipië'le problemen waarover men in eerste 
lezing geen overeenstemming heeft kunnen bereiken. In die fase 
zou nauwe samenwerking met de Hoofden van Delegaties wel nodig 
zijn.- Spreker achtte het niet doelmatig reeds een opsomming 
te geven van' de nroblemen, niet alleen omdat zulks nu te ver 
zou voeren, maar ook omdat wellicht-heter eerst nog binnen de 
werkgroep verder kon worden.beraadslaagd. 

De voorzitter merkte op, dat Minister Spaak een snelle 
voortgang der werkzaamheden essentieel achtte en vroeg of het 
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toch"niet nuttig zou zijn nu reeds Tan de heer von der Groeben 
een precisering te ontvangen van een aantal belangrijke pun-
ten, hetgeen de heer von der Groeben echter, althans in mon
delinge vorm, meende te moeten ontraden. 

Pr. Linthorst Homan informeerde of het de bedoeling was, 
dat na de a.s. Ministersconferentie er nog meer zouden volgen, 
elk ter behandeling van een aantal moeilijke punten, óf dat 
Minister Snaak de bedoeling had, n& St.Cloud, verdere geschil
punten, waarover men het op commissie-niveau niet eens kon 
worden" "op te sparen" teneinde deze in een keer en gezamen
lijk o-D één Ministersconferentie af te doen. 

. Voorzitter Snoy deelde mede, de mogelijkheid van méér 
Ministersconferenties niet uitgesloten te achten. 

"Vervolgens ontwikkelde zich een discussie over de pauze 
tussen de eerste en de tweede lezing. Pr. linthorst Homan 
kwam het noodzakelijk voor 10-15 dagen sneling te nimen, na 
de week waarin de synopsis zou worden besproken. Pie termijn 
leek hem zeker nodig om gedegen standpunten voor de tweede 
lezing voor te bereiden, bovendien zou door zo een betere 
voorbereiding de tweede lezing sneller kunnen verlopen, 
waarmede de schijnbare vertraging ruimschoots kon worden in
gelopen. Aangezien een voorbereidingspauze, behalve misschien 
de Fransen, toch eigenlijk geen der delegaties (al of niet 
uitgesproken) onwelgevallig was, 'werd" besloten in de bijeen
komst der Hoofden van Pelegaties op 25 oktober een eerste 
gedachtenwisseling"te houden over de belangrijkste problemen 
waarbij een, nog op te stellen, notitie van de heer ven der 
Groeben als basis zal dienen. Pan zal tevens kunnen worden 
beoordeeld hoe groot de termijn tussen eerste en tweede 
lezing zal moeten zijn, 

Pe heer von der Groeben stelde vervolgens voor de juris
ten uit de Redactiecommissie alvast te laten bestuderen hoe in 
het verdrag"zou moeten worden opgenomen een eventuele bepaling 
krachtens welke de organen verdere uitvoering aan het verdrag 
zouden kunnen geven. Hij achtte het nuttig - het probleem 
rijst O P verschillende plaatsen in het verdrag - voor de 
tweede lezing een standpunt daarover te hebben. 

Pe Italiaanse woordvoerder vond het een bezwaar dat de 
Redactiecommissie op die wijze materiele problemen ter han
tering kreeg. 

Pe Franse gedelegeerde onderscheidde bij deze vraag twee 
soorten van gevallen % 
a. de gevallen waarin het ging om verdere (administratieve) 

uitwerking van verdragsregels, 
b. de gevallen waar het verdrag alleen doelstellingen en 

beginselen geeft; hier zouden de verdere uitwerkingen 
alleen door de Conseil met unanimiteit kunnen worden goed
gekeurd, omdat additionele verplichtingen worden geschapen. 
Besloten werd, dat over het door de "heer von der Groeben 

opgewor-nen punt eerst nog in de werkgroep Marché Commun 
(eventueel in beperkt verband) materieel zal worden gediscus
sieerd. 
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Subwerkgroep Investerin:;sfonds 

De heer von der Groeoen lichtte vervolgens zijn notitie 
over het lnvesteringsfonds toe (Ch.Del. 47). Behalve een 
aantal punten waarover in de werkgroep reeds overeenstemming 
was bereikt, stond eveneens nog een aantal vragen onen. 
Bovendien waren er nog vele technische vragen die in de vol
tallige werkgroep de discussies te lang"zouden doen duren. 
Het leek .derhalve beter een subwerkgroep in te stellen. 

Spreker had zich voorgesteld de subv/erkgroep a.s. maan
dag reeds bijeen te doen konen, haar een termijn van uiter
lijk 14 dagen te stellen en nauw contact te doen onderhouden 
met de werkgroep Marché Commun. Haar taak zou zijn een ont-
werp-statuut op te stellen en als dat niet mogelijk bleek 
in ieder geval goede alternatieven. Een aantal richtlijnen 
had de heer von der Groeben reeds in zijn vorengenoemd docu
ment opgenomen onder II. In III waren opgenomen de belang-r 
rijkste punten waarover nog onenigheid bestaat. 

, ,De vergadering ging accoord met de instelling van een 
subwerkgroep alsmede met het voorstel doe. Ch.Del.47 als 
basis voor hun werkzaamheden te nemen. De voorzitter onder
streepte echter nog eens, dat de subwerkgroep uiterlijk 
20 oktober gereed diende te zijn; hij"verzocht de aanwezige 
Chefs van Delegatie dit hun ex-nerts op het hart te willen 
drukken. 

Besloten werd dat de subwerkgroep zelf tijdens haar 
eerste zitting een voorzitter zal kie zen. 

Rapport over Douaneproblemen 

De heer von der Groeben gaf vervolgens een korte samen
vatting van het ra-nport, dat de voorzitter van de subgroep 
voor Douanevraagstukken had uitgebracht over de werkzaamheden 
betreffende een voorlopige berekening van een buitentarief 
over 2000 posten. 

Besloten werd, dat de werkgroep voor de Geneenscha-n-ne-
lijke Markt dit ra-n-nort zal bestuderen en vervolgens zal be
slissen of opdracht zal worden gegeven tot berekening van een 
volledig buitentarief.' 

Op Nederlands verzoek zullen de delegaties over een vol-
doenè aantal exemnlaren van dit document kunnen beschikken. 
Uitdrukkelijk werd echter vastgesteld, dat het ra-nport en 
zijn bijlagen niet aan vertegenwoordigers van het bedrijfs
leven zal worden ter beschikking gesteld. 

De weging der stemmen in de Raad van Ministers 

Luxemburg verklaarde zowel het principe der stemmenweging 
als de methode, voorgesteld in doe. Ch.Del. 32 te kunnen 
accepteren. Het behield echter zijn nositie voor ten aanzien 
van de definitieve vaststelling der gevallen waarin unanimi
teit dan wel gekwalificeerde- meerderheid in de Raad van 
Ministers vereist zou zijn. 
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De Franse delegatie kon nog geen officieel standpunt in
nemen. Als voorlopige opmerking stelde de Franse woordvoerder 
dat z.i. in Euratom en de gemeenschappelijke markt een ver
schillend systeem van stemmenweging zou moeten worden toe
gepast, nl. in Euratom in verhouding tot de feitelijke bij
dragen der individuele landen tot de gemeenschappelijke inspan
ning en in de gemeenschappelijke markt in verhouding tot de 
globale importantie der nationale economieën. 

De Duitse gedelegeerde, die ook alleen nog maar een 
persoonlijke visie kon geven, wenste juist geen onderscheid 
tussen het systeem van stemmenweging in Euratoia en de gemeen
schappelijke markt, daar hij anders politieke complicaties 
vreesde. 

De Nederlandse gedelegeerde was de enige, die een stem
menweging in de Raad van Ministers principieel onaanvaardbaar 
vond. Hij' herinnerde er aan, dat Nederland altijd heeft ge-
steef d naar een dominerende•positie van de Europese Commissie, 
hetgeen in het rapport-Spaak niet is geaccepteerd, terwijl de 
ontwikkeling in de huidige conferentie nog steeds meer de Raai 
van Ministers in een centrale positie plaatst. Op blz, 24 van 
het rapport wordt het totstandkomen van beslissingen bij 
gekwalificeerde meerderheid nauw verbonden met de garantie van 
objectiviteit, welke ligt in de hiervoor noodzakelijke voor
stellen der Commissie. Als men dit echter aanvaardt dan is 
een extra garantie in de vorm van ponderatie niet noodzakelijk, 
In ieder geval is het voor Nederland onaanvaardbaar, dat als 
algemene regel tegenover de kleine landen zou worden gedis
crimineerd door middel van een ponderatieregeling, waardoor 
de grote landtn altijd hun wil aan.de drie Beneluxstaten 
zouden kunnen opleggen. Wel is Nederland bereid ise onderzoeken 
of in bepaalde duidelijk omschreven uitzonderingsgevallen een 
zekere ponderatie bij de totstandkoming van beslissingen mis
schien aanvaardbaar zou zijn. 

De Belgische woordvoerder verklaarde daarentegen, evenals 
zijn Luxemburgse collega, zowel het beginsel als de voorgestel
de uitwerking der stemmenweging te kunnen aanvaarden. In de 
praktijk achtte hij dit vraagstuk echter van secundair belang 
daar in de EGKS wel was gebleken, dat in feite toch altijd 
naar unanimiteit wordt gestreefd. 

In de hiernavolgende discussie bleek men van verschillende 
zijden een mogelijkheid tot compromis te zien in de Nederlandse 
bereidheid om te onderzoeken of in bepaalde gevallen, als 
uitzonderingen op de algemene regel, toch een ponderatie zou 
kunnen worden aanvaard. Men was er echter over eens, dat het 
hier in de eerste plaats een politiek vraagstuk betreft, waar
over de Ministers zich zullen moeten uitspreken, Het werd dan 
ook wenselijk geacht, dat'dit punt op de eerstkomende Minis
tersconferentie officieel of officieus zou worden besproken. 
Ter voorbereiding hiervan zullen de Delegatiechefs evenwel 
in de vergadering van de volgende week het probleem opnieuw 
onder ogen zien, waarbij met name de Franse en Duitse verte
genwoordigers een meer officieel "standpunt zullen kunnen 
uiteen zetten. Ten behoeve"van deze bespreking zal het secre
tariaat een lijst opstellen van de .gevallen waarin volgens 
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het rapport unanimiteit dan wel gekwalificeerde meerderheid 
noodzakelijk zou zijn. 

Inmiddels zal de werkgroep van de Gemeenschappelijke 
Markt haar werkzaamheden voort zetten op basis van de werk
hypothese, dat de beslissingen met gekwalificeerde meerder
heid een ponderatie impliceren. 

Rol van de Assemblee 

De voorzitter van de werkgroep van. de Gemeenschappe
lijke Markt verzocht de ^elegatiechefs op ko,rte termijn te 
willen bespreken, wat de rol van de Assemblee zou moeten 
zijn, met name ten aanzien van de voorstellen van de Euro
pese Commissie aan de Raad met betrekking tot de vrijmaking 
van het diensten- en kapitaalverkeer en de organisatie 
der landbouwmarkten, alsook met betrekking tot de vast
stelling der uitvoeringsreglementen betreffende de con
currentieregels en de voorwaarden, waaronder het readapta-
tiefons kan optreden (doe. Ch.Del. 24, blz. 12). 

De Franse .delegatie gaf als haar voorlopige mening, 
dat de Assemblee wel zou kunnen optreden bij de laatst
genoemde uitvoeringsreglementen, doch dat wanneer de uit
eindelijke beslissing aan de Raad van Ministers was voor
behouden, een prealabele goedkeuring door de Assemblee 
nooit als v .'Orwaarde zou kunnen worden aanvaard. 

De heer ïïri lichtte toe, dat volgens de bedoeling 
van het rapport in de eerstgenoemde gevallen (vrijmaking 
diensten- en kapitaalverkeer en organisatie der landbouw
markten) de Europese Commissie voorstellen zou uitwerken 
welke vervolgens aan een votum van de Assemblee zouien worden 
onderworpen en tenslotte door de Raad van Ministers zouden 
moeten worden goedgekeurd. Indien de uitspraak der Assem
blee negatief zou zijn, zouden de voorstellen teruggaan 
naar de Europese Commissie. Bij een positieve uitspraak 
zou de Raad dc voorstellen alsnog kunnen verwerpen. In 
dat geval zouden zij teruggaan naar de Assemblee, welke 
ze overeenkomstig de wensen van de Raad zou kunnen amen
deren. 

Op voorstel van de voorzitter werd besloten, dat 
de delegaties zich zullen beraden over de volgende twee 
vragen, welke vervolgens door de Delegatiehoofden zullen 
worden besproken : 

a,- moet aan de Assemblee in beginsel een bepaalde 
functie worden toegekend bij het totstandkomen van 
bepaalde beslissingen van de Raad van Ministers ? 

b.- zo ja, in welke gevallen moet zulks dan gescnieden ? 
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Besprekingen in hot GA TT over de S . A . C A . 

Het secretariaat had een notitie gedistribueerd 
waarin de aandacht werd gevestigd op de betekenis van 
de komende besprekingen in het GATT met betrekking tot 
het SACA-project voor de gemeenschappelijke markt. 
Dit punt zal in de volgende vergadering der Delegatie-
chefs worden besproken . 

Klassieke Energie 
Op voorstel van de Nederlandse delegatie werd 

besloten, dat dinsdag 9 oktober deskundigen uit de zes 
delegaties zullen spreken over de ontwerp-resolutie 
betreffende de klassieke energie, welke Minister Spaak 
op 13 juni j.1. had rondgezonden. Getracht zal worden 
overeenstemming te bereiken over een tekst, welke aan 
de komende Ministersconferentie kan worden voorgelegd. 

Datum Ministersconferentie 
"Van Duitse zijde werd medegedeeld, dat in verband 

met de ziekte van Minister von Brentano en een reis 
van Staatssecretaris Hallstein de data tussen 12 en 
2 2 oktober niet in aanmerking kunnen komen. 

Minister Spaak is zijnerzijds tussen 19 en 30 ok
tober niet beschikbaar in verband met zijn reis naar 
Moskou. Het zoeken naar een geschikte datum zal niettemin 
worden voortgezet. 

De volgende vergadering der Delegatiechefs zal 
worden gehouden op donderdag 11 oktober om 9 u 30. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2852



Werkgroep Marché Commun 

Aanvullende 1e lezing inzake tarieven (art. 11-25) 

Door Nederland w a s ter vergadering e e n -aantal amendemen
ten ingediend o p de ontwerp-artikelen, die deels v a n redac
tionele deels van principiële aard waren. Afgesproken werd 
in het algemeen geen redactiokwesties t e Des-oreken. 

Art. 11 en 12 -

Op voorstel van de voorzitter werden deze artikelen nu 
niet uitgebreid besproken, aangezien zij toch n o g door de 
Ministers moeten worden behandeld. 

Door Italië werd opgemerkt, dat in art. 11 nog een 
période de demarrage zou moeten worden oogenomen. 

Art. 13 

mk De Nederlandse "/oordvoerder (Drs. Schmelzer) stelde, dat 
ergens in het verdrag de inhoud van de marché commun zou 
moeten worden opgenomen, dus de vier vrijheden en het voeren 
van een gemeenschappelijke politiek. Nu de onderdelen 
(douane-unie, diensten etc.) afzonderlijk in het verdrag 
staan, is het gewenst de eenheid nog ergens tot uitdrukking 
te brengen. Het is natuurlijk niet noodzakelijk dit in art.13 
te doen. België en Frankrijk achtten voorts het tweede lid 
. overbodig omdat liet vanzelf spreekt. 

Besloten werd het lid voorlopig te laten staan en later 
vast te stellen of het e e n andere plaats zou moeten krijgen. 

Art. ~!4 

De voorzitter deelde mede', dat nog zou moeten worden 
bekeken de vraag of e e n land sneller mocht verlagen; dit kon 
nl. tot consequentie hebben dat éérder détournement optreedt 
en, O P die nunten althans, het buitentarief eerder zal moeten 
worden opgesteld. 

p De Franse woordvoerder gaf te kennen na rijp beraad tot 
de overtuiging te zijn gekomen, dat de nu in art. 14 opgenomen 
methode bijzonder gecompliceerd was. Het leek hem beter toch 
van de "droits inscrits" uit te gaan; als peil zou dan kunnen 
worden genomen de per 1 oktober jl. te Genève vastgestelde 
rechten. 

Wat het gevaar van détournement betreft, achtte hij het 
onmogelijk de goederen uit derde landen in de marché commun 
te betrekken, voordat de uitwerking van art. 23 zou hebben 
plaatsgevonden. 

De voorzitter merkte bij dit laatste op, dat het probleem 
belangrijker is bij de contingenten waar echter ook nog geen 
regeling hiervoor was. 'Verder wees hij er op, dat het complex 
van bepalingen over binnen- en buitentarief een onverbrekelijk 
compromis was s enerzijds had men het beginsel der gewogen 
rechten verlaten en de rekenkundige methode gekozen,doch 
dan zouden ook de feitelijk geheven rechten moeten gelden. 
Als men aan één element zou tornen, viel het hele bouwwerk. 
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•Bovendien wees hij er op, dat'," uitgaande van droits inscrits, 
de eerste verlagingen dikwijls in het luchtledige zouden 
liggen... Wel zouden nog moeten worden bekeken de gevallen 
waar lage rechten gelden, die echter alleen laag zijn geble
ven omdat zij toch gepaard gaan met een zeer stringente 
cont ingenteringspolit iek. 

De heer Schmelzer bracht tegen het franse voorstel naar 
voren, dat het officiels wettelijk tarief van een land toch 
eigenlijk meer een handelspolitiek: tarief is dah een bescher
mend $ voor dit laatste doel waren alleen de feitelijk geheven 
rechten relevant. De "droits inscrits" leken hem derhalve 
geen goede basis. Bovendien zouden in dat geval veel verla
gingen in de eerste etappe alleen maar formeel zijn; daar
naast wordt het buitentarief hoger, Als daar bovenop nu ook 
nog Frankrijk zijn harmonisatievoorst ellen doet, dan zou 
daaruit toch wel een zeer aanmerkelijke stijging van het 
kostenrjeil resulteren. 

De voorzitter informeerde of het verhogend effect CTJ het 
buitentarief de bedo ellng.. was van het Franse voorstel. De 
Franse woordvoerder ontweek eer antwoord en deelde alleen 
mede, dat het buitentarief.hen veel'hoofdbrekens bezorgde. 
Art. 15 

Van Duitse zij de.was.toch weer een voorkeur te kennen 
gegeven voor een lineair verlagingssysteem. De Nederlandse 
woordvoerder deelde mede, dat Nederland in principe het sys
teem van art, 15 had aanvaard en bereid was de consequenties 
daarvan te aanvaarden. Indien echter het systeem weer ter 
discussie werd gesteld, dan gaf "ook hij toe, dat een lineaire 
methode Nederland aantrekkelijker voorkwam en in ieder geval 
veel minder bewerkelijk zou zijnu 

Ook België' deelde mede liever een lineair systeem te 
hebben. 

De Franse woordvoerder gaf te kennen geen systeem te 
kunnen accenteren waardoor elite manipulatiemogelijkheid voor 
de regeringen zou verdv/ijnen; voorts achtte hij het systeem 
van art. 15 nog .niet soepel genoeg. Er zou nog een additio
nele beveiliging moeten komen in de vorm van een behaalde 
clause de sauvegarde-mogelijkheid voor moei lijke gevallen. 
Ongetwijfeld had art. 15 ook praktische bezwaren. De uitwer
king en het effect waren nu nog niet te overzien; bovendien 
is nog helemaal niet duidelijk welke maatregelen de regeringen 
eigenlijk moeten nemen. 

Besloten werd, dat Frankrijk zij.n standpunt, met name 
met betrekking tot de clause de sauvegarde, nog schriftelijk 
zal indienen. 
Art. 16 

Geen principiële opmerkingen. 
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Art. 17 
Italië wenste duidelijk te zien gesteld, dat iedere 

verandering in de vastgelegde tijdsduur der eta-rrnes alleen 
bij unanimiteit zou kunnen plaatsvinden. 

Art. 18. 
Het secretariaat zal een samenvatting o-ostellen van de 

-problemen waaromtrent in de werkgroep nog een o-nlossing moet 
worden gevonden. 

Art. 19, 20 en 21 
De discussie over het buitentarief stond in het teken 

van het aangekondigde verslag van de voorzitter van de sub
werkgroep; zij kreeg daardoor een weifelend karakter. 

De heer Sfrhmelzer merkte or>, dat o-o art.- 19 het Neder
landse amendement wel materieel was. Nederland wenste geen 
formule, doch een uitgewerkt tarief als Annexe aan het ver
drag (deze reserve zal in de notulen worden opgenomen). 

De voorzitter deelde mede, van de heer Dubois (voorzitter 
douane-subgroep) TTe hebben vernomen, dat zulk een uitwerking 
zeker 8 maanden zou duren. Verder zou zulk een tarief, gehecht 
aan het verdrag zo star zijn, dat het tot conseque-nties zou 
kunnen leiden tegengesteld aan de Nederlandse wensen. 

De heer Schmelzer nam goede nota van het eerste bezwaar, 
voor het tweede verwees hij naar de Nederlandse notitie over 
de handelspolitiek (Mar.Cöm. 53)• waarin met betrekking tot 
de hantering van het buitentarief voorstellen zijn opgenomen. 

Wat de totstandkoming van het eerste buitentarief betreft 
kon Nederland accoordgaan met het systeem voorzien in art. 20» 

De Franse woordvoerder bracht nog eens de noodzaak van 
een hoog buitentarief naar voren, vooral op strategische gron
den ten onzichte van derde landen. 

De Duitse afgevaardigde daarentegen bepleitte een laag 
tarief omdat zulks des te eerder door de GATT-partners zou 
worden geacce-nteerd. 

Ook Prof, van Tichelen bracht dit naar voren en vroeg te
vens welke procedure gold indien een land autonoom wilde ver
lagen. (Spreker doelde hier kennelijk op de recente algemene 
Duitse tariefverlaging.) 

Besloten werd, dat België voor de tweede lezing een 
nieuwe tekst voor art. 21, waarin volgens de voorzitter dit 
probleem nu onduidelijk geregeld was, zou indienen. 

De Duitse woordvoerder stelde nog voor in art. 25 te rege
len welke nrocedure moest worden gevolgd indien een van derde 
landen verkregen concessie door de Zes individueel ongelijk 
zou worden gewaardeerd. 

Voor de verdere discussies over het buitentarief werd 
besloten eerst het' rairoort- Dubois af te wachten. 
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Art. 22 
De Franse gedelegeerde achtte het automatisme van dit 

artikel gevaarlijk niet alleen voor behaalde belangrijke pro
ducten, maar ook v/egens de disharmonie* met het (keuze-)sys
teem voor de afbraak der binnentarieven; het is nl. daardoor 
mogelijk, dat de buitenrechten sneller verlaagd worden dan de 
binnenrechten. De harmonie zou moeten worden verzekerd door 
aan het eind van iedere eta^ne te doen vaststellen, dat voor 
de verschillende posten deze harmonie er is. 

De voorzitter vrees er op, dat in die gevallen waar détcur-
naii ent dreigde immers een rapprochement-procedure was voorzien. 
(Er bleek in de discussies een Frans-Duitse tegenstelling : 
Frankrijk wilde "b.ij ongelijk verlagingstempo dat het buiten
tarief zou "wachten" op het binnenrecht, terwijl Duitsland 
.wenste dat het binnenrecht zich zou aanpassen aan het buiten
tarief) . 

Art. 23 
Nog niet besnroken, in afwachting van overeenstemming over 

de -nrincipes van het buitentarief. Het secretariaat zal een 
ontwerp-tekst vervaardigen. . 

Art. 24 
De Franse woordvoerder merkte op, dat Frankrijk in dit 

artikel evenals bij het buitentarief een clause de sauvegarde-
regeling wenste. Verder was in het laatste'lid de institutio
nele vraag nog open. Besloten werd, dat Frankrijk zijn Visie 
op art. 24 nog schriftelijk zal geven. 

De Italiaanse afgevaardigde wilde in lid 1 een maximum
termijn opnemen, waarmede de Nederlandse woordvoerder instem
ming betuigde. 
Art. 25 

De Duitse woordvoerde/deelde mede, dat zijn visie op dit 
artikel afhankelijk was van de mate van autonomie die de lande: 
op het gebied der gemeenschappelijke handelspolitiek zou worden 
gelaten. Bij een nog ten dele gehandhaafde autonomie achtte 
hij art. 25 te stringent. (De tot nu toe. gebleken "Duitse visie 
met betrekking tot de gemeenschappelijke handelspolitiek is 
deze, dat de handelspolitiek alleen gemeenscha-npelijk moet zijn 
Y/aar de marché commun het eist,) Bovendien zou in het eerste 
lid moeten staan i de Europese Commissie kan voorstellen doen 
en de Conseil kan bij unanimiteit goedkeuren. 

De Italiaanse woordvoerder was net het principe van art. 25 
accoord. De 30fo en 5 punten in lid 2 souden echter moeten worden 
veranderd in 15$ of 3 punten. 

De heer Schmelzer verwees naar de Nederlandse notitie in
zake de gemeenschappelijke handelspolitiek waarin de Europese 
Commissie ten deze een taak was toebedeeld. Op doelmatigheids-
gronden moest de ra at er- ie van art. 25 aan de gemeenschap worden 
overgelaten; de unanimiteitseis leidt tot "unworkability". 
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Prof, van Tichelen steunde deze visie, vooral omdat snel
heid en doelmatigheid op dit wnt een belangrijk vereiste zijn. 
Hij wees ten overvloede OP da Benelux-ervaring., 

De voorzitter sloot met de mededaling, dat hij zou trach
ten ad art. 25 een samenvattende notitie te maken, terwijl het 
secretariaat een synopsis zou vervaardigen van het hedenmiddag 
besprokene. 

R E A D A P I A T I 3 F 0 1' D S 

De discussie van de vorige y/eek werd voortgezet. Inmiddels 
was ook door Frankrijk een schriftelijk voorstel ingediend 
(Mar.Com. 58)..Dit art. 68 was de week tevoren al besproken; 
de voorzitter stelde voor art. 68 alleen nog redactioneel te 
bekijken en informeerde in hoeverre de delegaties in staat 
waren hun stand-ounten van de afgelopen week, waar nodig, te 
herzien. • 

De Duitse woordvoerder handhaafde zijn mening, dat art. 
68 lid 2 en 3 dienden te worden geschra-ot. (Daarmede stond vast 
dat t.z,t. de Chefs van Delegatie hieromtrent een beslissing 
moeten nemen.) 

de heer Schmelzer deelde mede, dat indien in lid 1 de 
aanvullende eis van TÖ~ man zou vervallen en bovendien de Euro
pese Commissie in art. 73 uitvoerige maatregelen kon treffen, 
Nederland wel accoord kon gaan. 

De Italiaanse v/oordvoerder handhaafde zijn reserve op de 
50^-clausule. 

Ondanks de door de voorzitter gesuggereerde beperking tot 
redactionele wijzigingen ontstond er toch weer een -principiële 
discussie. In het Duitse document (MAE 336) was in art. 66 
lid 4a opgenomen, dat ook uitkeringen door organen voor sociale 
verzekering onder de 50^-clausule vielen; de Franse woordvoer
der had geen bezwaar maar achtte het beter dit, in verband met 
interpretatiemoeilijkheden, in de uitvoeringsbepalingen te 
regelen. De tekst voor een bepaling van zodanige strekking zal 
in Frans-Duitse samenwerking nog worden ontworpen. 

Prof, van Tichelen had uit systematische overwegingen 
bezwaar tegen de drie gevallen van lid 1. Bij "fermeture totale" 
was een bezetting van êê.n arbeider voldoende, bij "fermeture 
partielle , r zouden er minstens 2 arbeiders moeten zijn, terwijl 
bij "réduction d'emploi" van 10$ tenminste 10 arbeiders in de 
betrokken onderneming werkzaam zouden moeten zijn alvorens het 
criterium practisch uitvoerbaar was. Hij zag geen mogelijkheid 
deze"discriminatie" te motiveren en drong op een betere redac
tie aan. ... , . 

De voorzitter legde uit hoe achtereenvolgens deze criteria 
in lid 1 waren gekomen, maar hield de verdere discussie aan 
omdat dit artikel toch naar de Chefs van Delegatie moet . 

Uit een opmerking van de Duitse woordvoerder bleek, dat 
vergoeding van verplaatsingskosten alleen zou geschieden als de 
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verolaatsing binnen het geb ied van dé Zes -plaatsvond. Emigran-
ten b.v. naar Canada vielen er niet onder. Een verdere discus
sie hierover bracht hem er echter toe het volgende voorstel te 
doen : hij was bereid bij zijn regering te verdedigen, dat alle 
criteria van lid 1 zouden vervallen d.w.z. dat de staten van 
alle kosten die zij voor herscholing en verplaatsing naken 
50$.gerestitueerd krijgen; lan zouden echter lid 2 en 3 moeten 
vervallen. 

Prof, van Tichelen deed, teneinde de onvermijdelijke grote 
bureaucratie van art. 5*8 te vermijden, een ander voorstel. 
Iedere staat raamt wat hij in een bepaald jaar aan hersckolings-
en verplaatsingskosten denkt uit te geven. Van datgene wat de 
staten boven de raming hebben uitgegeven krijgen zij 50$ ge
restitueerd. Zou dit systeem in de praktijk minder goed blij
ken dan kunnen op voorstel van de Europese Commissie door de 
Conseil andere régels worden voorgesteld. 

De Eranse woordvoerder, die in dit Belgische voorstel 
gevaar voor majoreringen zag, wilde a Heen op een ander systeei 
overgaan indien dat beter zou zijn dan het huidige, dat in ieder 
geval een automatisme kende en een recht van de staten op 
uitkering, 

"De voorzitter sloot de discussie over art. 68 en stelde 
art. 66 lid 2 en 73 van hét Eranse stuk aan de orde» 

Art. 66 ':n 73 (Mar.Caii. 58) 

Nadat de voorzitter het Eranse voorstel een niet ongeslaagd 
com-nromisvoorstel had genoemd lichtte de Eranse woordvoerder 
toe, dat het niet zozeer het concrete Eranse siandpunt was, 
doch een poging tot samenvatting van wat in de afgelopen week 
was besproken. De heer Schmelzer meende in art. 73 lid 1 een 
indirecte beslissingsbevoegdheid van de Europese Commissie te 
kunnen lezen (hetgeen de voorzitter in deze vorm betwijfelde); 
in dat geval zou er sprake kunnen zijn van; toenadering tot de 
Nederlandse visie, al had Nederland zich dan nog niet uitge
sproken over het prioriteitsvoorstel en de causaliteit die 
toch wel weer in het Eranse systeem opdook. 

Eeze wederinvoering der causaliteit deed de Italiaanse 
gedelegeerde aarzelen, terwijl hij het bovendien merkwaardig 
vond., dat eventuele overschotten zonder -orioriteiten-regeling 
konden worden aangewend; dit laatste kon leiden tot meten met 
twee maten. 

De Eransman ontkende de causaliteifniet maar motiveerde 
Snaar indirecte wederinvoering met het argument, dat, zonder die 
eis, in de eerste jaren èen lawine van aanvragen zou loskomen. 
Daarom.wilde hij de Europese Commissie voorstellen laten doen 
wélke gevallen in aanmerking zouden komtn. Naarmate de marché 
commun voortschrijdt zou het verschil tussen wél en niet cau
sale gevallen afnemen m kon de procedure versoepeld worden. 

De voorzitter erkende de merites van de Eranse bedoeling 
maar vroeg zich af of dit door wederinvoering van de causaliteit 
moest worden bewerkstelligd,, Hij stelde derhalve voor, art. 68 
lid 1 volledig automatisch te laten werken; voor lid 2" en 3 
reglement öp te stellen met objectieve criteria en de procedure 
(van het Eranse art., 73 lid Ij voor gevallen die daarbuiten 
vielen de -nrocedure van het Franse art. 73 lid 3 . 
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De Duitse afgevaardigde herhaalde zijn reeds gedane voor
stel net betrekking tot art. 68, hij naakte ook bezwaar tegen 
art. 73 lid 4 omdat daar toch weer wachtgelden worden ingevoerd, 
en verder achtte hij het onjuist on het kweken van overschotten 
als nrincine na te streven en daar bovendien al een uitgewerkt 
bestedingsnatroon voor on te stellen, al werd dan ook unanimi
teit daarvoor geëist. 

De Nederlandse woordvoerder kon op lid 4 nog geen uit
spraak .doen. 

On voorstel van de Italiaanse gedelegeerde werd besloten, 
aangezien de discussie nu niet tot een oplossing leidde, dat 
de delegaties zich eerst nog eens zouden beraden op basis van 
de bestaande stukken, alsnede van enkele die nog zullen ver
schijnen (België'; von der Groeben) , voordat de besprekingen 
weer zullen worden o-ogevat. 
Art. 67 

Frankrijk stelde hier een berekening voor.op basis van de 
directe lonen. Aangezien echter on neer plaatsen in het verdrag 
een berekeningssleutel nodig zal zijn, stelde de.voorzitter voor 
die, nog te benalen, algenene sleutel ook hier on te nanen. 

De Nederlandse woordvoerder wees on enkele bezwaren van 
het Franse systeem (verhouding directe-indirecte lonen is in de 
landen ongelijk; de "indénendants" blijven buiten de'bereke
ning) en suggereerde de sleutel, in gebruik bij de UNO, over 
te nenen; deze was,gebaseerd op het inkomen per hoofd van de 
bevolking. Spreker zegde een schriftelijk voorstel toe. 
Art. 70 

Geen opmerkingen. Duitsland wilde het schrannen ondat het 
in hun voorstel voor art. 66 is verwerkt, • 
Art. 71 

Besloten werd in dit artikel on te nanen,- dat de voorgaande 
artikelen eveneens op handel, diensten en ambacht van toepas
sing v/aren en dat dit nader in de uitvoeringsregelingen noest 
worden uitgewerkt. .. • 

Duitsland ging alleen accoord indien art. 68 lid 2 en 3 
zouden worden geschrapt. 
Art. 72 

Besloten werd ook hier op te nenen, dat de algemene bepa
lingen tot deze categoriën zouden worden uitgebreid en dat uit
keringen kunnen plaatsvinden voor herscholing en verplaatsing, 
mits de staten zelf ook een regeling hebben. 
Art. 73 

Ook op dit artikel wordt een synopsis der standnunten opge
steld. In het algeneen merkte de Franse woordvoerder op, dat nog 
een regeling, wellicht ook in een nrotocol, evenals voor het 
investeringsfonds, noest komen over de inrichting, e.d. van het 
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van het fonds. Daarbij zou o.n. ook de vraag moeten worden 
bekeken of het budget van het fonds binnen het algemene budget 
zou moeten vallen of een apart budget zou zijn. In het Duitse 
voorstel is, zeer algeneen, een regeling opgenomen in hun 
art. 67 lid 3. 

I N V E S T E R I N G- 5 F 0 ÏT D S 

Dinsdagavond na afloop van de vergadering van de Commia-
sie van de Gemeenscha -onelijke Markt, vond een korte bespreking 
plaats van de verder te volgen procedure met betrekking tot 
het investeringsfonds. Bij deze bes-oreking waren alleen de 
woordvoerders, vergezeld van één lid van hun delegatie aan
wezig. 

Tevoren had de voorzitter een document verspreid waarin 
de onrichting van een subgroep voor het investeringsfonds wordt 
voorgesteld. Voorts had de voorzitter daarin een aantal princi-
pes geformuleerd, waaromtrent naar"zijn mening geen ernstig 
verschil van mening bestaat. Deze principes zouden moeten die
nen als bindende richtlijn voor het werk van de subgroep. 
Tenslotte worden in het document een aantal punten genoemd, 
waaromtrent later 'in de Commissie voor de Gemeenschappenjke 
Markt nader zal moeten worden gediscussieerd* 

Bij de aanvang deelde de voorzitter mee, dat de heer 
Spaak niet erg enthousiast is' over de instelling van een sub— 
groepj hij meende dat het beter zou zijn thans enkele artike
len in het verdrag op te nemen en later een statuut voor het 
investeringsfonds te laten uitwerken. De heer von der Groeben 
achtte persoonlijk deze -nrocedure bezwaarlijk, aai gezien het 
de vraag is of men later nog eenstemmigheid hierover bereikt. 
Alle delegaties konden zich verenigen met de opvatting van de 
voorzitter, die daarop toezegde deze opvattingen in de vergade
ring van de Hoofden van Delegaties naar voren' te brengen en 
zeide te rekenen op de steun van de delegaties. 

De heer Schmelzer vroeg of uitstel van de bespreking' van 
het onderhavige document niet mogelijk zou zijn; indien dit 
niet het geval zou zijn zou hij zich genoodzaakt zien voor te 
stellen, dat waar gezegd wordt "1'élaboration du statut du 
Bonds dlInvestissement devra s^nspifer des principes suivants" 
deze formule te vervangen door een waarin de principes slechts 
zijn "hypotheses de travail',:. Mochten ook hiertoe de overige 
delegaties niet bereid zijn, dan zou Nederland een algemene 
reserve op het gehele stuk dienen te maken. 

De voorzitter voelde niet voor uitstel en zei voorts, dat 
naar :zijn mening de subgroep vaste richtlijnen zou moeten heb
ben, om zo herhaling van reeds gevoerde discussies te voorkomen. 

Geen der delegaties bleek tot het laatste bereid te zijn. 
Na enige discussie werd vastgesteld, dat de principes zullen 
dienen als "base de travail". De heer Schmelzer heeft daarbij 
nog uitdrukkelijk gesteld, dat een en anuer dus niet zou beteke
nen, dat hiermee de -principes zouden zijn aanvaard. De heer 
von der Groeben zegde toe, dat de principes zelf in de werk
groep nog weer in discussie kunnen worden gebracht„ Gezien het 
onverbindende karakter der principes werd het niet wenselijk 
geacht, dat in de vergadering van de Hoofden van Delegatie 
hierover zou worden gediscussieerd. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2852



I A H D E O U ff t 

Bij de opening lichtte de voorzitter toe, dat bij de 
redactie van de ontwerp-artikelen (Mar,Com. 41) was uitge
gaan in hoofdzaak van vier beginselen : 

1.- in principe zullen voor de landbouw de'algemene bepalin
gen van het verdrag eveneens van toepassing zijn, 
behoudens afzonderlijke bepalingen voor bijzondere 
gevallen (neergelegd in art. 36); 

2.- de functionering en de ontwikkeling van de gemeenschap— 
• pelijke markt dient hand in hand te gaan met de ontwik
keling van een gemeenschappelijke landbouwpolitiek 
(art. 37)? •.\ 

3.- Z o g . marktordeningen zullen alleen subsidiair zijn, 
d.w.z. primair dient te worden gestreefd naar een zo 
vrij mogelijke marchê* commun (art. 38, lid "!)'• 

4.- als er marktordeningen moeten zijn dan zullen zij niet 
nationaal, doch gemeenschappelijk moeten zijn, gebaseerd 
op gemeenschappelijke bepalingen (art. 38, lid 6). 

Het leek hem nuttig bij de discussies'deze vier principes 
als uitgangspunt te nemen. 

De Franse woordvoerder merkte op, het eigenlijk een 
bezwaar te vinden, dat nu al ontwerp-artikelen, waarin 
reeds zoveel principes waren neergelegd, ter tafel lagen 
omdat het de besprekingen teveel in een bepaalde richting 
zou dringen. Spreker wees op twee onderscheiden aspecten : 

a.- het politieke, dat nl. ook de landbouw in principe 
tot de gemeenschappelijke markt behoort\ 

b.~ het juridische, dat nl. de algemene bepalingen van het 
verdrag ook op de landbouw van toepassing zouden zijn. 

Frankrijk is het eens met de politieke idee, dat de land
bouw een onderdeel is van de marchê* commun; het zou echter 
bij de verdere discussies de punten a.- en b.- gaarne 
gescheiden willen behandelen. 

De Duit se woordvoerder gaf vervolgens een exposé 
over de algemene opvattingen die Duitsland ten aanzien van 
de landbouw koesterde. Duitsland .was van oordeel; dat even
als in de ontwerp-artikelen in beginsel ook de landbouw
producten onder de algemene verdragsbepalingen 'horen te 
vallen en dat de landbouw -niet aan de beginselen van de 
marchê' commun dient te worden onttrokken; daarbij moeten 
echter de bijzondere aspecten die de landbouw met zich mee
brengt niet over het hoofd worden gezien. Er zijn in de 
landbouw nu eenmaal economische bijzonderheden, die afwijken 
van wat te dien aanzien in de industriële sector geldt; 
spreker wijdde,als voorbeeld, in het kort uit over het 
prij svormingsaspect. 

Daarnaast is in het algemeen de landbpuwpositie van de 
W.Europese landen ten opzichte van producten uit de over
zeese gebieden niet zo sterk, dat men niet in bescheiden 
mate beschermende maatregelen nodig zal blijven hebben. 
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Op de interne landbouwmarkt der Zes zou het uitgangs
punt dienen te zijn, dat een gezond concurrentieregiem in 
stand wordt gehouden en bevorderd, ook daar waar mariorde
nende maatregelen zijn getroffen. Daarnaast zouden moeten 
gelden de -principes : non-discriminatoir en zo liberaal 
mogelijk. 

Met betrekking tot de marktordeningen zou men zich 
verschillende vormen kunnen voorstellen ? 
A.- de concurrentievorm : de gemeenschappelijke politiek zou 

zodanig gevoerd moeten worden, dat onder bepaalde spel
regels een effectieve concurrentie moge lijk is; 

B.— de coördinatievorm : de nationale marktordeningen zouden 
moeten worden gecoördineerd en in deze coördinatie zou 
men tot een'gemeenschappelijke politiek trachten te komen 

C - regeling door supranationale instituten, waarbij natuur
lijk een aantal richtlijnen in het verdrag zouden moeten 
worden opgenomen; 

D.~ een systeem waarin voor bepaalde gevallen de nationale 
situaties kunnen blijven voortbestaan. 

Duitsland zelf sprak zich uit voor de eerste vorm. Het leek 
spreker onjuist om reeds voor de eindfase be-oaalde organisa
tievormen dwingend voor te schrijven. Voorzover een of meer 
landen bepaalde situaties tijdelijk zouden mogen handhaven 
zou zulks in.ieder geval geen schade aan de andere mogen 
berokkenen; hier zou een of ander clauses de sauvegarde-
systeem moeten^zijn. In ieder geval zou voor de landbouw
sector de Europese Commissie moeten worden ingeschakeld. 

Samenvattend concludeerde spreker, dat zich in de over
gangsfase een gemeenschappelijke landbouwpolitiek zou moeten 
ontwikkelen, gericht op productie- en productiviteitstijging 
alsmede op een zo redelijk mogelijke voorziening van de con
sument tegen redelijke prijzen. Tegenover derde landen zou 
geen al te protectionistische houding mogen worden aangenomen 
Aan het eind van de overgangsperiode zou de gemeenschappe
lijke landbouwpolitiek er moeten zijn. 

Vervolgens zette Pr. linthorst Horaan de Nederlandse 
visie uiteen. Hij richtte zich op de vier door de voorzitter 
genoemde principes. 
Ad 1. Het principe van art, 36 is juist; ook het rapport-
Spaak geeft dit goed weer. De haakjes in het ontwerp-artikel 
zouden dus moeten vervallen» Spreker noemde vier argumenten : 
a) het is noodzakelijk, teneinde te kunnen geraken tot specia

lisatie en productiviteitstijging, welke alleen tot stand 
kunnen komen bij een zo vrij mogelijke concurrentie; de 
Duitse woordvoerder had terecht het productiviteitsaspect 
onderstreept; 

b) het is onmisbaar voor een evenwichtige economische ontwik
keling. Ben verdrag voor een marché commun die niet tege
lijkertijd de landbouw zou omvatten zou voor Nederland 
onaanvaardbaar zijn;-. 
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c) uit demografische overwegingen is het noodzakelijk, dat 
• - „er een zekere verbinding bestaat tussen de landbouw en de 

andere economische sectoren opdat de ten gevolge van ratio
nalisatie vereiste overgang.uit de landbouw naar andere 
sectoren, zo soepel mogelijk kan. verlopen. De noodzaak"tot 
deze overgang achtte spreker voldoende bekend;-hij wees er 
alleen nog op, dat juist in die' landen waar de landbouw het 
hoogste ontwikkelingspeil heeft bereikt de agrarische 
beroepsbevolking procentueel het geringste is; 

d) als de landbouw apart behandeld zou blijven frustreert 
men het•voornaamste doel : dan komt er geen modernisering 
tot stand. 

Ad 2. Ook dit principe (gemeenschappelijke landbouwpolitiek) 
is in het rapport-Spaak terecht en duidelijk gesteld. Alle 
Zes zijn het erover eens, dat een volledig "laisser faire" 
in de landbouwsector niet mogelijk is. De gemeenschappelijke 
landbouwpolitiek is het positieve complement op de. negatieve 
zijde van de douane-unie, die immers in zijn ouderwetse defi
nitie immers slechts betoogt het afschaffen van bepaalde maat
regelen i.c. tarieven, kwantitatieve restricties e'.d. 

Ingaande op de Duitse opmerkingen vroeg spreker zich af 
welke concurrentieregels Duitsland voor ogen stonden. Een 
volkomen vrije concurrentie zou in de landbouwsector niet 
mogelijk zijn. Met betrekking tot het tweede en derde Duitse 
punt ( coördinatie en supranationale regeling) me rkte hij op, 
dat ongeacht hoe men de samenwerkingsvorm ook wilde noemen 
het in ieder geval nodig was, dat er een zekere druk bij 
komt, hetzij door verdragsregels hetzij door bepaalde bevoegd
heden van de Europese Commissie. De Europese landen hebben 
reeds voldoende ervaring om t~ weten, dat als er geen druk is 
er ook niets tot stand komt; de "Pool-vert" is daarvan een 
recent duidelijk voorbeeld. Dit sluit uiteraard niet uit, dat 
de landen zalf ook een zekere positie behouden b.v. via de 
Conseil, 

De vierde Duitse hypothese (nationale oplossingen) zou 
geen Europese oplossing kunnen brengen, doch voor zeer bij
zondere uitgangsgevallen kunnen gelden. 
Spreker zag dus de oplossing als volgt i in het verdrag 
algemene normen voor een Europees beleid, en tevens vastleg
ging van een procedure,om de realisatie te garanderen, eai 
en ander opgebouwd uit wat er nu bestaat en uit te werken door 
coördinatie onder druk van wat het verdrag aan normen en aan 
procedure geeft. 
Ad 3 en 4. Het subsidiariteitsbeginsel van punt 3 vloeide 
volgens spreker logisch voort uit 1 en 2. Ook punt 4 leek 
de heer Linthorst Homan logisch en juist. Op de institutio
nele zijde wilde hij nu niet ingaan; wel merkte, hij reeds 
op dat in de betrokken ontwerp-artikelen teveel voorkwam 
"men zou kunnen" in plaats van "er komt" of "er moet". 
Nederland had-nu nog geen nieuwe teksten ingediend omdat het 
gaarne eerst dé visie van de andere deleeaties wilde' vernemen. 
Met name was spreker belangstellend naar do verdere toelich
ting op de twee door Frankrijk reeds 'genoemde principes. 
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Se tweede Franse woordvoerder (Cépède) herhaalde, dat ook 
Frankrijk de landbouw volledig in de gemeenschappelijke markt 
wil opnemen, naar zulks zou vooral realistisch moeten gebeuren, 
zodat het aanvaardbaar was voor de parlementen en de landbouw
organisaties. Op het ogenblik treden de regeringen in alle 
landen ten aanzien van de landbouw ot) velerlei wijze regelend 
op. Hieruit volgt, dat ook in de gemeenschap een geleide land
bouwpolitiek noodzakelijk zal zijn. Het is duidelijk, dat in 
de landbouw een regime van volledig vrije concurrentie niet 
mogelijk is, In het verdrag zullen de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke landbouwpolitiek en de procedure om deze te 
verwezenlijken moeten worden gedefinieerd. Een systeem van 
minimumprijzen is het aangewezen middel om catastropes te voor
komen, doch dit zal voor bepaalde producten niet voldoende 
zijn. Voor deze gevallen zullen met name contracten op lange 
termijn de oplossing moeten bieden. Toorts zullen maatregelen 
nodig zijn ter bescherming tegen dumping uit derde landen. 
Op een Nederlandse vraag hoe de minimumprijzen zouden moeten 
worden vastgesteld, antwoordde de Franse vertegenwoordiger, 
dat dit niet unilateraal zou mogen gebeuren, doch in onderling 
overleg. Het Franse standpunt werd verder gepreciseerd in een 
nota van de Franse delegatie (Mar.Com. 60). 

De Luxemburger verklaarde, dat het Luxemburgse standpunt 
.eerst zou worden gedefinieerd wanneer een duidelijker inzicht 
zou zijn verkregen in de vorm van de toekomstige Europese 
marktorganisatie. 

Naar aanleiding van een vraag van de Duitse woordvoerder 
of Nederland nu in beginsel wel of niet voorstander was van 
vrge concurrentie in de landbouw, preciseerde Pr. Linthorst 
Homan, dat naar Nederlandse opvatting de landbouw in beginsel 
beschouwd moet worden als een industrie zoals iedere andere, 
doch dat in bepaalde- sectoren regelingen noodzakelijk zullen 
zijn. Er moet inderdaad zoveel mogelijk concurrentie zijn, 
doch op basis van een algemeen zekerheidsminimum, dat aan goed 
geleide moderne bedrijven bestaanszekerheid verschaft. Het uit
vallen van achterlijke en onrendabele bedrijven moet worden 
toegejuicht mits tegelijkertijd de ontvolking van het platte- n 
land wordt tegengegaan door een doeltreffende industrialisatie-
politiek. De heer Homan herinnerde er in dit verband aan, dat 
.in Nederland onder de druk van de buitenlandse concurrentie 
in crisistijd een heilzame rationalisatie en modernisering van 
de landbouw had plaatsgevonden, waardoor deze haar huidige 
hoge peil had kunnen bereiken. 

Daar de Belgische en Italiaanse vertegenwoordigers geen 
behoefte hadden aan algemene beschouwingen werd overgegaan tot 
de artikelsgewijze behandeling. 

Art. 36 

Alle delegaties gingen accoord net het daarin vervatte 
beginsel, dat de bepalingen van het verdrag in principe ook 
.van toepassing zijn op landbouwproducten behoudens afwijkende 
bepalingen in het onderhavige hoofdstuk. De vraag rees alleen 
of dit in het verdrag uitdrukkelijk moest worden vermeld en 
zo ja of het dan niet beter in een der eerste artikelen kon 
worden opgenomen. • ' 
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De Franse delegatie diende een nieuwe tekst in, waarin er 
de nadruk op wordt gelegd, dat de bijzondere economische en 
sociale structuur van de landbouw om speciale methodes vraagt 
voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het verdrag. 
Deze tekst zal in het -nroces verbaal worden opgenomen en bij 
de tweede lezing aan de orde komen. 

Art, 37 

Tegen de eerste alinea, waarin de noodzakelijkheid van een 
gemeenschappelijke landbouwpolitiek wordt vastgelegd, bestond 
bij nienand bezwaar. 

Op alinea 2, dat de doelstellingen van deze gemeenschap
pelijke politiek bevat, dienden de Duitsers een uitvoerig amen
dement in, waarin ook de voedselvoorziening tegen redelijke 
prijzen^en de verhoging der productiviteit als doelstellingen 
waren opgenomen, terwijl daarnaast werd gesteld, dat de land
bouwpolitiek o.m. rekening moest houden met de bijzondere 
situatie van de landbouw in de totale economie, alsook met de 
uit de natuur voortvloeiende verschillen tussen de verschil
lende landbouwondernemingen. 

Ook de Italiaan stelde een aantal aanvullingen voor o.m. 
de verhoging van het hoofdelijk inkomen in de landbouw en een 
maximale werkgelegenheid. Nederland had een aantal redactionele 
wijzigingsvoorstellen , welke tezamen met de voorgaande in 
tweede lezing zullen worden bezien; aanvaarding van natuurlijke 
verschillen tussen bedrijven als basis voor verschil in prijzen 
zoals de Duitsers stelden, zou in principe onjuist zijn. 

Alinea 3 (mogelijkheid van beroep op investerings—- en 
readaptatiefonds) wenste de Duitser te schrappen daar de land
bouw vanzelfsprekend op dezelfde wijze door deze fondsen zou 
worden bestreken als de andere industrieën. De Italiac.nse dele
gatie vond handhaving daarentegen bijzonder belangrijk en 
wilde bovendien zien vastgelegd, dat de fondsen vanaf het begin 
der overgangsperiode ten behoeve van landbouwbedrijven zouden 
kunnen optreden. De Fransman wees er Op, dat in het kader van 
de marktorganisatie waarschijnlijk bepaalde stabilisatiefondsen 
nodig zullen zijn. De relatie tussen deze fondsen en het in
vesteringsfonds zal nader moeten worden geregeld daar aan be
haalde prijssubsidies de voorwaarde kan worden verbonden van 
overschakeling op andere producties, hetgeen nieuwe investe
ringen mogelijk kan maken. 

Deze gedachte wilde de Nederlandse gedelegeerde wel gunstig 
overwegen. Over de door de Iïeda ctiecommissie voorgestelde tekst 
stelde de heer Linthorst Homan voor de activiteit der fondsen 
niet te richten OP "nationale" programma's, daar het zal 
moeten gaan om Europese vragen. 

Art. 38 

De voorzitter lichtte toe, dat dit artikel beoogt een poli
tiek van subsidiariteit vast te leggen met betrekking tot de, 
op het gebied van de landbouw, te volgen politiek. Eerst 
zullen de normale middelen van een gemeenscha-npeli jke 
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economische politiek - net name een gemeenschappelijk buiten— 
tarief en een gemeenschappelijke handelspolitiek tegenover 
derde landen- moeten worden aangewend. Indien üeze niet vol
doende blijken ter verwezenlijking van de doelstellingen van " 
art. 37 zou voor behaalde landbouwproducten in een gemeenschap
pelijke marktorganisatie kunnen worden voorzien. Deae marktor
ganisatie zou dan in de eerste plaats haar heil-moeten zoeken 
in maatregelen met betrekking tot de import uit derde landen. 
Indien deze maatregelen eveneens onvoldoende zouden zijn, zou 
in tweede instantie een interne marktorganisatie, berustende 
op -nrijsgaranties en voorrraadvorming, kunnen worden verwezen
lijkt. 

De Nederlandse gedelegeerde kon wel accoord gaan met de 
eerstgenoemde prioriteit, maar had ernstige bezwaren tegen de 
voorrang, welke aan maatregelen op het gebied van de import 
zou moeten worden gegeven boven interne maatregelen. Voorts 
achtte hij het noodzakelijk, dat met betrekking tot de gemeen
schappelijke marktorganisatie de Europese Commissie beslissende 
bevoegdheden zou krijgen en niet de Raad van Ministers, welke 
- blijkens vele ervaringen'- immers niet in staat zal zijneen 
geneenschap-nelijke/landbouv/politiek te bedrijven. 

De Franse woordvoerder achtte daarentegen het systeem van 
art. 38 principieel onaanvaardbaar. In geen geval zou er een 
vacuun mogen ontstaan tussen het tijdstip van de .-opheffing der 
nationale marktregelingen en de invoering van een Europese 
marktorganisatie voor bepaalde -nroducten. Naar Franse opvat
ting zou de'Raad van Ministers moeten beslissen over de vorm 
van de Europese marktorganisatie welke, zonder tussenperiode, 
de nationale marktregelingen zou moeten vervangen alsook over 
de producten, waarop deze Europese marktorganisatie van toe
passing zou moeten zijn. In het verdrag zou een reeks van 
maatregelen, zoals b.v. contracten op lange termijn, noeti:; 
worden opgesomd, waaruit de Raad van Ministers bij het bepalen 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid een keuze zou kunnen 
doen. Ter precisering van hun:gedachten zullen de Transen 
maandag a.s. een nieuw ontwerp voor art. 38 indienen. 

De Duitse delegatie achtte art. 38 in beginsel wel aan
vaar dbaar7~~Zi~J wilde echter de mogelijkheid openlaten om zonodig 
voor ieder product een afzonderlijke marktorganisatie in te 
voeren, waarbij een keuze zou moeten worden gedaan uit de vier 
mogelijkheden, welke de Duitse delegatie in het begin der dis
cussies reeds had aangestipt. Indien een der deelnemende lan
den het noodzakelijk zou achten in de overgangsperiode de eigen 
marktorganisatie voorlopig te handhaven, zouden de andere lan
den bevoegd moeten zijn ten aanzien van deze prodic ten de af
braak der tarieven en contingenten op te schorten. 

De heer Homan wenste de Eranse opvatting, op bas.tsvan de 
in te u ienen tekst, eerst rustig te bestuderen. Hij wilde echter 
reeds thans opmerken,'dat voor Nederland, het landbouwvraagstuk 
een structureel probleem is. De landbouwstructuur kan echter 
niet verbéterd worden door commerciële contracten op lange 
termijn, welke in feite bedoeld zouden zijn om de bestaande 
situatie te handhaven."') 

1) Zie de notitie op blz. 21 
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Besloten werd da discussie over het landbouwvraagstuk 
de volgende week dinsdag en zonodig y/oensdag voort te zetten, 

Tussen deze bedrijven door had de heer Dubois,voorzitter 
van de subgroep voor douanevraagstukken, verslag uitgebracht 

! over het- door zijn groep verrichte werk. De subgroep heeft 
een berekening van het buitentarief gemaakt over 2000 tarief
posten, welke 70$ "van de totale import der gemeenschapslanden 

i en 50$ van hun import uit derde landen omvatte. In het rap-nort 
wordt een overzicht gegeven van de moeilijkheden welke zich 

, hierbij hebben voorgedaan. De hierbij opgedane ervaring heeft 
tot de'conclusie geleid, dat de gebruikte formule in beginsel 

I wel bruikbaar is voor de opstelling van een buitentarief, I doch dat de berekening van een volledig tarief zeker nog 8 a 
10 maanden zou vragen. 

Besloten werd, dat de delegaties eerst het rapport"zullen 
bestuderen en vervolgens zullen beslissen of de subgroep tot 
een berekening van een volledig buitentarief zal moeten over
gaan. De heer Dubois zal inmiddels nog een rapport opstellen 
over de opmerkingen, waartoe de redactie van de concept-artike
len over het buitentarief de subgroep aanleiding hebben gegeven. 

Tenslotte werd het pro gramma voor de volgende week als 
volgt vastgesteld ; 
maandagmiddag s vrij personenverkeer, 
dinsdagochtend en middag : landbouw, 
woensdagochtend : landbouw c,q. clauses de sauvegarde. 
OP Duits voorstel werd besloten de "volgende week in plaats van 

- dinsdagmiddag de woensdagmiddag vrij te maken teneinde zoveel 
mogelijk experts de gelegenheid te bieden woensdag reeds te 
vertrekken. De Chefs van Delegatie zullen moeten beslissen 
of dit de definitieve praktijk zal worden. 

In de week, waarin de Ministersconferentie zal plaatsvin
den, zullen geen commissievergaderingen te Brussel worden 
gehouden. 

Tijdens de vergadering der Hoofden van Delegaties op 
4 oktober had de heer Linthorst Honan een gesprek met de heer 
Marjolin en 3ater met de heer Donnedieu de Vabres. 

De heer Marjolin gaf toe, dat Frankrijk met zijn op 3 ok
tober gedane voorstellen een bepaalde uitleg aan het ra-n-nort-
Spaak gaf, welke door anderen zou kunnen worden beschouwd als 
een afwijking van dat rapport. De heer Homan wees er nl. op, 
dat op blz. 49 de "engagements contractuels" alleen waren 
bedoeid als tijdelijke overgangsmaatregelen, en dat er van een 
preferentieregime, in de zin van aankoopverplichting of 
aankoopvoorrang geen sprake was. 

De heer Marjolin ziet het als volgt : terwijl sommige 
producten in de partnerlanden van nature een afzet zullen vin
den, omdat ieder nu eenmaal liefst op zijn eigen markt koopt 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2852



- hier dus de te vormen Europese markt, door een buitentarief 
beschermd — geldt dit voor enkele basisproducten niet (granen, 
suiker) omdat er hier en daar staats-aankoopmonopolies bestaan 
en dus de betrokken staat die producten evengoed in derde 
landen kan kopen, vooral wanneer het buitentarief voor die 
producten erg laag zou zijn. Zo zou Frankrijk dus geen 
jggSSÉ zekerheid hebben ; dat b*v« Ev.itsland Trans graan zou 
kopen, terwijl de Franse consumenten wel b.v. Italiaans"fruit 
en Nederlandse zuivel zullen kopen Voor de grote basispro
ducten zou dus wel een formele pref er entiële regeling nodig 
zijn, anders is er een "marché a sens unique". 

De heer Homan wees erop, dat men dan in Frankrijk ver
geet dat b.v. Duitsland zijn afzet van industriële producten 
in Frankrijk zal doen samengaan met aankoop van Franse agra
rische voortbrengselen, en wel ';'van nature", Bovendien is er 
groot verschil tussen enerzijds tijdelijke regelingen voor de 
overgangstijd en anderzijds blijvende contractuele regelingen -
als kennelijk OP 3 oktober door Frankrijk beoogd. 

Toen de heer Marjolin daarop kwam met het overbekende 
argument van !ionze boerenbevolking moet het verdrag kungen 
aanvaarden", antwoordde de heer Homan, dat zulks ook - c;jui3t 
andersom - voor Nederland geldt, dat niet wil worden verplicht 
tot dure aankopen waar zich de mogelijkheid tot goedkopere 
aanschaffingen voordoen. Daarop repliceerde de Fransman, dat 
over de prijzen "te praten zou vallen". 

Men sprak af, dat de heer Homan dit op 9 oktober aan een 
lunch met de heer Donnedieu de Vabres zal doorspreken, wat 
hij vervolgens met deze nader afsprak, eraan toevoegende, dat 
het Nederlandse standpunt in principe .afwijzend is en dat 
een regeling als een "office europeen du blé", gelijk recente
lijk in de Franse vakliteratuur geopperd, nddst en zelfs in 
een Europees algemeen stelsel verworpen moet worden. 

Advies van het Ministerie van Landbouw en bespreking 
in de delegatie - en waar nodig in de Ooö'rdinatie-commissie 
van der Beugel - komt de heer Homan gewenst voor. 
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Werkgroep Euratom. 

In de verslagperiode vierden drie onderwerpen behandeld: 

1. bescherming tegen bestralingsgevaar, 
2. gemeenschappelijke ondernemingen, 
3. investeringen. 

Sub 1 . 

Ten aanzien van de bescherming tegen stralingsgevaar 
bleek het niet mogelijk tot overeenstemming te geraken. j)e 
Nederlandse delegatie (versterkt door de heren Van de Bergh 
en Spaander van het Ministerie van Sociale Zaken) stelde zich 
op het standpunt, dat dit vraagstuk in Euratom-verband dient 
te worden opgelost op basis van : 

1) de vaststelling van internationale normen 
2) " " (i " regels 
3 ) " " 11 een internationale controle. 

De Duitse delegatie was bereid het vaststellen van 
internationale normen te aanvaarden, doch zij wenste zich 
het recht voor te behouden, dat de regelingen, die aan de 
hand van deze normen zouden worden vastgesteld tot de be-

I voegdheid van de nationale regeringen zouden blijven behoren. 
; Ook werd door deze delegatie een internationale controle af
gewezen. 

De ïïederlandse delegatie verkreeg steun van België en 
Luxemburg de Duitse van 1'rankrijk. Italië sprak zich op een 
onduidelijke wijze uit. 

Tijdens de discussie werd onderscheid gemaakt tussen ; 

a) de bescherming van de burgerbevolking 
b) " " " arbeiders in de bedrijven. 

, Ten aanzien van de bescherming van de arbeiders in de 
bedrijven stonden 5 delegaties op het standpunt, dat deze 
door de nationale regeringen gewaarborgd diende te worden. De 
Nederlandse delegatie is hiermede, 7jij het aarzelend, meege
gaan . 

. Onverkort bleef echter de Nederlandse delegatie vasthou-
n den aan de internationale controle voor de burgerbevolking 
1 met name een internationale controle op de radio-activiteit 
van lucht, water en land. 

I 
Ons^land heeft immers bij uitstek behoefte aan een strik

te controle op de juiste naleving van beschermingsvoorschrif
ten met betrekking tot de burgerbevolking, daar een groot deel 
van het Euratom-gebied via de Rijn, de hoesel, de Laas en de 
Schelde op Nederlands-gebied zijn afvalwater loost, waardoor 
de kans niet denkbeeldig is, dat installaties in West-Duits-
land, Frankrijk, Luxemburg, België {en ook Zwitserland) op 
zichzelf aan de gestelde normen kunnen voldoen, doch dat de 
burgerbevolking in Nederland door cumulatie van deze relatief 
kleine hoeveelheden radio-actnvitelt aan een ontoelaatbaar 
grote totaal-dosis zou worden blootgesteld. 
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Nadat gebleken was, dat een ad hoe bijeenkomst van des
kundigen de tegenstellingen niet kon overbruggen, werd de 
discussie in de plenaire zitting voortgezet. 

Tijdens deze discussie bleek, dat de Duitsers langzamer
hand in een geïsoleerde positie kwamen te staan, omdat zij 
niet bereid waren enig water in de wijn te doen. De Franse 
delegatie, wier enig doch onuitgesproken bezwaar is het aan
vaarden van een controle ten aanzien van de bescherming van 
de bevolking in hun militaire bedrijven, bleken bereid in we
zenlijke mate aan de Nederlandse wensen tegemoet te komen. 

Waarschijnlijk zullen 5 landen zich de volgende week, 
wanneer dit vraagstuk wederom aan de orde komt, kunnen ver
enigen op de volgende punten : 

a) internationale controle op de radio-activiteit van lucht, 
water en land, 

b) vaststelling van internationale normen, 
c) nationale vaststelling van regelingen op basis van de nor--

men onder toevoeging, dat deze regels aan de Commissie moe
ten worden medegedeeld, die bevoegd zal zijn veranderingen 
voor te schrijven, 

d) verplichte toestemming van de Commissie bij de bouw van in
stallaties, die op enige wijze een gevaar* kunnen opleveren 
voor omringende landen. 

Volgende week zal dit vraagstuk eerst onder ogen worden 
gezien door de Commissie van experts, daarna door de werk
groep van de Euratom Commissie. 

Sub 2. 

Over de "gemeenschappelijke ondernemingen1' had een ge-
dachtenwisseling plaats. Uitgaande van het standpunt, dat de 
industriële ontwikkeling op kerngebied zo veel mogelijk aan 
het privebedrijfsleven dient te weiden overgelaten en dat 
slechts voor noodzakelijke installaties, welke volgens het 
rapport "de draagkracht van de bedrijven of zelfs die van de 
afzonderlijke staten te boven zouden gaan" gemeenschappelijke 
ondernemingen zouden dienen te worden opgericht, bleek men be
hoefte te hebben aan : 

a. een goede definitie, vooral juridisch. Velerlei vormen 
zijn mogelijk, vanaf internationale rechtspersonen tot en 
met privaatrechtelijke combinaties tussen privé-bedrijven 
in verschillende landen; 

b. een goede afbakening van de taak, hen is het erover eens, 
dat deze gemeenschappelijke ondernemingen niet met be
staande of geprojecteerde privé-bedrijven (op oneerlijke 
wijze) mogen concurreren. Indien wij de projecten bekijken, 
• relke men op het oog heeft ; isotopenscheidingsfabriek, 
chemische regeneratie van brandstoffen en plutonium, een 
grote engineering testing reactor en een installatie ter 
winning van bruikbare isotopen uit de afval, dan blijken 
deze steeds te behoren tot het type van de "a priori niet 
rendabele", terwijl slechts het eerste project door zijn 
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omvangrijke investeringen voor kleine landen de draag
kracht te boven zou kannen gaan. Van Nederlandse zijde 
werd er dan ook de aandacht op gevestigd, dat het crite
rium van de "draagkracht" zeer betrekkelijk en daardoor 
onbruikbaar is. Wat voor Nederland te groot is, behoeft 
dat nog niet voor Frankrijk of Duitsland te zijn. Hierbij 
deden zich vragen^voor, zoals : wat doet men, indien één 
staat of een privé-bedrijf in een staat het alléén wil 
doen en de andere voor een gemeenschappelijk initiatief 
zijn ? 

Men was het erover eens, dat men, voorzover op het ogen-
blek valt te voorzien, steeds te doen zal hebben met zeld
zame gevallen-, waarvoor een incidentele behandeling door 
overleg tussen de landen het meest aangewezen lijkt. Het 
probleem van de besluitvorming met unanimiteit of gekwali
ficeerde meerderheid kwam hierbij vanzelfsprekend weer ter 
sprake. De Diitsers zullen in een document enkele concept
artikelen redigeren, welke volgende week nader zullen worden 
besproken. 

Sub 3-

Ook over de investeringen werd van gedachten gewisseld. 
De opvatting, dat Euratom zelf niet over fondsen zal beschik
ken (buiten die, nodig voor haar eigen programma) leidde tot 
de opvatting, dat de Commissie in de practijk slechts als 
technische raadgever zal optreden, zowel voor een eventueel 
investeringsfonds als voor de geïnteresseerde ondernemers. 

Een eventuele plicht tot melding aan Euratom van de in
vesteringsplannen, welke in de landen bestaan, waarop in het 
rapport wordt gezinspeeld, noopte de Duitsers tot verzet. 
Zij wensten eerst slechts projecten boven een nader te be
palen omvang verplicht te doen melden (b.v. boven de 
$ 500.000), maar liever hierover eerst thuis ruggespraak te 
houden. Van Belgische en Nederlandse zijde was men voor een 
meldingsplicht. 

Men was het er wél algemeen over eens, dat de hulp en 
bemiddeling van Euratom bij het vinden van investeringsgel-
den uitsluitend een aanvullend middel zou moeten zijn op de 
nationale middelen. 

S -11 -1 004-90-1 0-'5b 
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