
NEDERLAHDSE DELEGATIE BIJ DE INTERGOUVERF DEUTELE 
QQE&MBBMIE VOÜR DE OPitlCHTIÏÏG- VAN DEN GEME ;1TSCHAPPELIJKE 

MARKT EN VAN DURATOM 

Weekbericht 16 <*-t 

Periode 19-22 november 1956 

Comité Hoofden van Delegatie 

Bij de aanvang der vergadering diende de Nederlandse 
woordvoerder overeenkomstig de afspraak een notitie in, waarin 
de voornaamste Nederlandse bezwaren inzake het Eranse uitzonde
ringsregiem worden uiteengezet c (De inhoud hiervan berustte 
ambtelijk overleg in Den Haag op 21 november,) Hij voegde 1:.er
aan toe, dat hij met concrete amendementen zal komen, zodra 
deze notie zal zijn besproken. Besloten werd de notitie aan 
het eind der vergadering te bespreken nadat de andere delegaties 
van de inhoud kennis hadden kunnen nemen, 

Preliminaire discussie over verhouding overzeese gebiedsdelen 
tot gemeenschappelijke markt 

Dr. Linthorst Homan wenste in dit stadium, zolang nog geen 
Nederlands regeringsstandpunt was vastgesteld, zich te beperken 
tot enige algemene opmerkingen, Nederland begrijpt, dat de vor
ming van een douane-unie tussen zes landen, waarvan sommige 
bijzondere relaties hebben met overzeese gebiedsdelen, een 
economisch probleem schept< Dit zou in een speciale werkgroep 
nader bestudeerd moeten worden. Uit het Frans-Belgische docu
ment (Oh.Del. 56) blijkt, dat er een discrepantie zal bestaan 
tussen enerzijds de importen uit de 0.G-. naar de gemeenschappe
lijke markt, welke geheel vrij zullen zijn, en anderzijds de 
exporten uit de landen van de wan do gemeenschappelijke markt 
naar de O.G., welke alleen zullen worden toegelaten op dezelfde 
basis als die uit het moederland. Voorts is er het probleem van 
het investeringsfonds en de politieke en institutioneel-politie-
ke problematiek. Bij het investeringsfonds rijst de vraag of 
de vereiste geldmiddelen inderdaad uit de publieke middelen 
moeten komen en of niet liever een beroep op de particuliere 
kapitaalmarkt zou moeten worden gedaan. Wat betreft de poli
tieke problematiek valt het te betwijfelen of de Nederlandse 
regering er mede aceoord zal kunnen gaan, dat vraagstukken met 
zo ver gaande politieke consequenties geregeld zouden worden 
in een verdrag, dat toch reeds zo een politiek moeilijk te ver
werken inhoud dreigt te krijgen» De Nederlandse delegatie sou 
er dan ook de voorkeur aan geven indien in het verdrag alleen 
zou worden verklaard, dat de verhouding van de gemeenschappelijke 
markt tot de O.G. bestudeerd zal moeten worden door de organen 
van de gemeenschap welke binnen afzienbare tijd aan de zes 
regeringen concrete voorstellen zouden moeten doen, op basis 
waarvan deze nadere beslissingen zouden moeten kunnen nemen» 

Hieraan voegde de heer Linthorst Homan toe, dat het toch 
wel zeer vreemd is, dat men hier nu een institutioneel uiterst 
zwak verdrag voorbereidt en daaraan een politiek zo zware taak 
toedenkt % hier klopt iets niet. 
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Dit Nederlandse standpunt werd in het algemeen bijgevallen 
door de Italiaanse en Duitse gedelegeerden. De laatste wees er 
hierbij op, dat het om politieke redenen van groot belang was, 
dat de verdragen tegen half-januari klaar zouden zijn. Desnoods 
zou men zich dan maar moeten beperken tot ondertekening van een 
tweetal algemene verdragen waarvan de nadere uitvoering door 
latere protocollen zou kunnen worden geregeld. Ten aanzien van 
de O.G. zou men dan met enige algemene beginselen kunnen vol-

De Ital iaanse en Luxemburgse gedelegeerden stelden vervol
gens een aantal concrete vragen ; 

- r Zal het investeringsfonds voor.de O.G. aan dezelfde insti
tutionele regels onderworpen zijn als het Europees inves
teringsfonds of zullen hier speciale procedures gelden ? 

r-v Hoe kaï voorkomen worden, dat regeringen, die zelf de 
importregiems voor de afhankelijke O.G. vaststellen 
hierbij arbitrair te werk gaan ? 

Hoe zullen de autonome gebieden worden ingeschakeld ? 

In antwoord op bovenstaande opmerkingen verklaarde de 
Franse vertegenwoordiger het volgende t de door Nederland ge
signaleerde discrepantie tussen im- en exportregiem volgt uit 
het principiële verschil tussen de economische situatie van de 
O.G., welke economie nog in het begin van ontwikkeling is en 
daarom een-zekere bescherming nodig heeft, en de Europese landen, 
welke reeds volledig ontwikkeld zijn. Ditzelfde principe is 
trouwens erkend bij de toepassing van de liberalisatiemaatrege
len in de OEES. Voor de,ontwikkeling van de 0 oG. zijn uitge
breide infrastructuur-investeringen nodig, welke echter een 
niet rendabel karakter hebben en dus alleen uit publieke midde
len kunnen worden gefinancierd» Frankrijk is echter wel bereid 
het investeringsfonds het recht te geven de ingediende investe
ringsprogramma's te wijzigen en derhalve aan dit gemeenschaps 
orgaan hierover een medebeslissingsrecht te geven. Voorts zal 
zeker een procedure kunnen worden gevonden om arbitraire beslis
singen van het moederland ten opzichte van de import uit de 
gemeenschappelijke markt te voorkomen, 

— Frankrijk is echter verplicht de volgende drie voorwaarden 
te stellen : 

a,- Frankrijk kan niet aan een gemeenschappelijke markt deel
nemen zonder associatie van de O.G.5 

b.- de O.G. kunnen alleen geleidelijk open gesteld worden voor 
de partnerlanden als deze deelnemen in de financiering van 
de infrastructuur; 

c - deze financiering is alleen verzekerd als zij geschiedt 
uit de publieke middelen<= 

Wat betreft de procedure achtte de Franse gedelegeerde het 
noodzakelijk eerst overeenstemming te bereiken over de algemene 
beginselen voordat men aan een speciale werkgroep opdracht zou 
geven de modaliteiten der associatie uit te werken. 

Tijdens de hierop volgende discussie bleek, dat het niet 
mogelijk was in dit stadium overeenstemming over een aantal 
algemene beginselen te bereiken. 
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De Nederlandse gedelegeerde wees hierbij nog eens met na
druk op de uiterst belangrijke politieke consequenties van de 
Frans-Belgische voorstellen, waarover z.i. alleen in een 
Ministersconferentie beslist zou kunnen worden. 

Tenslotte werd besloten, dat de verschillende delegaties 
voor dinsdag 27 november een lijst zouden indienen van punten, 
waaromtrent zij een nadere verduidelijking noodzakelijk achtten. 
Op basis hiervan zal de discussie op donderdag 29 november wor
den voortgeaet, waarbij eventueel beslist zal kunnen worden of 
tot instelling van een speciale werkgroep zal kunnen worden 
overgegaan. 

Ontwerp-verklaring inzake de Italiaanse positie 

De ontwerp-verklaring inzake de Italiaanse,positie, welke 
bij de ondertekening van het verdrag zal worden ondertekend en 
waarover tijdens de Ministersconferentie in beginsel overeen
stemming werd bereikt, werd goedgekeurd. 

De Nederlandse gedelegeerde wees er op, dat de feitelijke 
betekenis van de nogal vage formulering van deze verklaring 
eerst duidelijker zou blijken bij de bespreking van de Italiaan
se nota (Ch.Delo42) betreffende de punten, waarop de Italiaanse 
regering afwijking van het rapport-Spaak wenselijk acht. 

Institutionele problemen (Ch.Del. 50) 

Over de institutionele problematiek ontwikkelde•zich een 
uitvoerige discussie, waaruit hier de voornaamste punten volgens 

a , ~ ëêËliËËiïïëe2- Y52-_̂ S_?i:£̂ -_yŜ _Mi2-is"':;ËïË* Algemeen was men 
het ermede eens, dat de Raad met gekwalificeerde meerder

heid beslissingen zou nemen conform een voorstel van de Europese 
Commissie. Bij unanimiteit zou de Raad daarentegen alleen beslis
singen kunnen nemen, eventueel ook tegen het voorstel der Com
missie in. De Franse delegatie wenste de Raad bovendien in min
der belangrijke gevallen de bevoegdheid te geven tot het nemen 
van beslissingen bij enkelvoudige of gekwalificeerde meerderheid 
zonder aan het voorstel der Commissie gebonden te zijn. 

b.- ^£sitie_Europ_ese_Commlssie. Nederland drong met kracht aan 
op een versterking van de positie der Europese Commissie, 

welke tezamen met de Assemblee de Europese "line of authority" 
van de gemeenschap zou moeten realiseren, waarnaast de nationale 
lijn van de regeringen en nationale parlementen naar de Raad van 
Ministers loopt. 

Men was het erover eens, dat de Europese Commissie in ieder 
geval op een aantal, nader aan te geven, gebieden eigen beslis
singsbevoegdheden zou moeten hebben^ dat zij voorts een algemeen 
recht van initiatief zou moeten bezitten tot het doen van voor
stellen, welke h.i. de goede werking van de gemeenschappelijke 
markt zou kunnen bevorderen en dat zij tenslotte een algemeen 
toezicht moet kunnen uitoefenen op de uitvoering van de beslis
singen der gemeenschapsorganen. 

c'~ 5.£_Assemblée. Overeenstemming bestond aan de Assemblee het _ 
recht te geven de Europese Commissie te controleren, terwijl 

zij tevens het budget der gemeenschap zou moeten goedkeuren. , 
Daarentegen was men het niet eens over de vraag of de Assemblee 
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ten aanzien van voorstellen, welke de Commissie tot de Raad van 
Ministers richt, een consultatieve dan wel een medebeslissende 
taak zou moeten hebben. Vooral de Franse delegatie wenste op dit 
punt uitsluitend een consultatieve rol van de Assemblee te aan
vaarden, al was zij bereid te accepteren, dat beslissingen, 
welke tot de uitsluitende competentie van de Commissie zouden 

behoren, in bepaalde gevallen aan de Assemblee zouden worden 
voorgelegd. 
d.- Hof. Hierover merkte alleen de Duitse gedelegeerde op, dat 

het Hof anders zou kunnen zijn samengesteld dan het Hof der 
EGKS, dat met name de instelling van economische Kamers, welke 
een arbitrale taak zouden hebben te vervullen, zou moeten worden 
voorzien. 
e.- Sociaal-Economische_Raad. De Nederlandse en Belgische dele

gaties drongen aan op de instelling van een Sociaal-Economi
sche Raad, welke een consultatieve functie zou hebben te ver
vul 1 en, 
f.- Pon&evatle. Over dit vraagstuk werd uitvoerig gediscussieerd 

op "basis van een nieuwe suggestie van de heer Uri, welke er 
•van uitging, dat zowel de eenvoudige als de gekwalificeerde 
meerderheid in de Raad 4 van de 6 landen zou moeten omvatten. 
Een gekwalificeerde meerderheid zou in ieder geval moeten zijn 
samengesteld ofwel uit 2 grote landen + Nederland en België, of
wel uit 3 grote landen + een Beneluxland, dat dus ook Luxemburg 
zou kunnen zijn. In cijfers uit "edrukt kwam deze ponderatie neer 
op 3-3-3-2-2-1 . 

'Tegen dit voorstel had de Eranse delegatie echter princi
piële bezwaren omdat hierdoor de drie -beneluxlanden gezamenlijk 
wel, doch Erankrijk met Luxemburg niet over een veto zouden be
schikken. Naar de mening van de heer Marjolin zou de ponderatie 
wel gebaseerd moeten zijn op forfaitaire cijfers en ook die zou-
ddnin grote lijnen toch een weerspiegeling moeten vormen van 
de economische betekenis der verschillende landen. Daarom was 
zelfs de oorspronkelijk voorgestelde formule 4-4-4-2-2-1, voor 
Parijs al moeilijk aanvaardbaar omdat hierbij de Beneluxlanden 
gezamenlijk reeds een grotere stemmenwaarde bezaten dan Frank
rijk, In Frankrijk beschouwde men in feite de Benelux als een 
eenheid en als zodanig zou zij dan ook eigenlijk bij de pondera
tie moeten worden gewaardeerd. Tegen deze opvatting namen de 
Nederlandse en Belgische gedelegeerden scherp stellingswaarbij 
zij er op wezen, dat de Beneluxeenheid zich alleen op tariefge-
bied voordoet, doch dat op andere terreinen de belangen vaak 
zeer verschillend liggen. 

Nadat ook een nieuwe formule van de heer u ri, welke inhield, 
dat een gekwalificeerde meerderheid niet tot stand zou kunnen 
komen indien twee staten tegen zouden stemmen, waarvai een meer 
dan 40 millioen inwoners had, het probleem niet tot oplossing 
had mogen brengen, werd besloten het vraagstuk in de volgende 
vergadering opnieuw te behandelen op basis van een door de heer 
Uri op te stellen nota. 
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Tenslotte werd besloten, dat de Redactiecommissie zich op 
korte termijn zal gaan bezighouden met de formulering van voor
stellen betreffende een aantal vraagstukken van algemeen-insti
tutionele aard. Haar eerste vergadering zal zij houden op 
dinsdag 27 november. Daarnaast zal de voorzitter van de Werk
groep gemeenschappelijke markt een overzicht opstellen van de 
institutionele problemen, welke bij de bestudering van de 
technische vraagstukken tot nu toe zijn gerezen en dat tijdens 
de eerstvolgende vergadering van de Hoofden van Delegatie zal 
worden besproken en dat eveneens aan de Redactiecommissie zou 
kunnen worden voorgelegd. 

Tenslotte vond nog een korte discussie plaats over de, 
in het begin der vergadering ingediende, Nederlandse nota over 
het Franse uitzonderingsregiem (Ch. Del. 64). 

De heer Marjolin verklaarde deze verklaring volkomen te 
kunnen accepteren en bevestigde uitdrukkelijk, dat Frankrijk 
niet voornemens was wanneer haar uitzonderingsregiem eindelijk 
zou zijn afgeschaft hierop in een later stadium een beroep te 
doen. Wanneer Frankrijk opnieuw in betalingsbalansmoeilijkheden 
zou komen te verkeren, zou het onder de normale regels van het 
verdrag vallen. Voor het overige wenste de heer Marjolin de, 
door Dr. Linthorst Homan aangekondigde, amendementen op de 
Frans-Duitse formule af te wachten, 

Dr. Homan wees er in dit verband op, dat het voor Neder
land zeer moeilijk acceptabel zou zijn indien op geen enkele 
wijze melding zou worden gemaakt van egn bepaalde datum waarop 
het speciale regiem zou moeten zijn geëindigd. Hij hoopte 
echter, dat hiervoor een bevredigende formule zou kunnen worden 
gevonden . 

Op suggestie van de voorzitter verklaarden de Nederlandse 
en ' Franse delegaties zich bereid bilateraal te trachten een 
overeenstemming te bereiken. 

Programma voor de volgende week 
In de vergadering der Hoofden van Delegatie op donderdag 

29 november a.s. zullen in de eerste plaats besproken worden 
de nog openstaande punten betreffende de hoofdstukken "Recher
ches", "Protection sanitaire" en "Entreprises communes" van 
Euratom. Vervolgens zal gesproken worden over de overzeese 
gebiedsdelen, de lijst van institutionele problemen, welke 
door de voorzitter van de werkgroep gemeenschappelijke markt 
zal worden opgesteld en over de ponderatie. 

Tenslotte werd besloten, dat de ontmoeting met de vertegen
woordigers van de OEES-werkgroep over de free-trade-area zal 
plaatsvinden op vrijdagmorgen, 7 december. 
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Tijdens eer 
plaatsvond en m 
bassadeurs van ï 
gende punten ter sprake : 

a. De Nederlandse opmerking van dien 
voor de gemeenschappelijke markt 
werd om een overzeese bovenbouw t 
Duitse gedelegeerde (ambassadeur 
meende, dat "hier veel in zat1'. D 
zei vooral geen "deal" te willen 

3jeuner, dat op 22 dezer bij de heer Snoy 
/oor de Hoofden, van Delegaties met de Ara-
ikrijk en Italië aanzaten, kwamen de vol-

dat het verdrag 
.oneel te zwak 
"dragen". De 
wierp dit op en 
.nthorst Homan 
doch de insti

tutionele zwakte op zichzelf ernstig te achten.'Er werden 
geen conclusies getrokken. 

Een ?ranse gedachte, snel een ''Traité cadre" te maken, op
dat Duitsland op tijd (lees : in het bestaande Parlement) 
zou kunnen ratifieren; enkele punten zouden dan latex kun
nen worden geregeld. Van Belgische zijde had men hiervoor 
zelfs een lijstje gereed. Van Nederlandse zijde werd ge
opperd : 

1 . dat in die opzet de ''nadere'" punten alleen onderdelen 
zouden kunnen zijn, zoals de incompatibiliteiten, de 
immuniteiten enz., doch niet wezenlijke economische of 
institutionele problemen; 

2. dat ook dan deze procedure grote moeilijkheden zou ge
ven ; 

3. dat echter de principiële vraag van een ''Traité cadrer' 
met sterke instituten een interessante vraag -zou zijn. 

Een Franse vraag over het buitentarief. Van Nederlandse 
zijde werd daarop geantwoord, dat Nederland de onderhande
lingen niet wil rekken, maar dan ook een formule 
gen, welke een laag tarief zonder ingewikkeldheden " 
borgt. Algemeen bleek men dit punt met grote -zorgen 
moet te zien. 

dci± 

Grote druk van alle kanten op Nederland, de overzeese zaak 
"groot" te zien. Men was geschrokken van de Nederlandse 
interventie van dien ochtend; met name België had op beter 
"begrip" vertrouwd. Van Nederlandse zijde wérd opgemerkt, 
dat : 

1 . de zaak nog Ministerieel moet worden behandeld, 
2. Nederland van zijn kant erg verbaasd was geweest, dat 

na een stilzwijgen van mei tot november Frankrijk nu 
ineens zo positief was in zijn eisen en België de 
enorme politieke consekwenties zo gemakkelijk had aan
vaard . 

AANTEKENING II. 

Inzake het Franse' "régime spécial" hebben de her 
horst Homan en Kymmell aan de heer Marjolin (Frankrijj 
zitting een Nederlands amendement overhandigd, waarin 
riode transitoire" als maximum-termijn wordt genoemd, 
ken werd, dat men in Den Haag nog eens zal nagaan, wa* 
doen, wanneer Frankrijk dat weigert - wat de heer Mar, 
deed - en dat deze te Parijs zal nagaan, of op andere 
Nederland genoegdoening kan worden verstrekt. Daarna sprak de 
Heer Linthorst Homan met de Duitse gedelegeerde over de merk
waardige situatie, dat alle delegaties behalve de Ned. het 
Frans-Duitse compromis aanvaarden en Ned. het nu bilateraal m< 
Frankrijk moet bespreken. De heer Ophuels had daartegen geen 
enkel bezwaar, mits de eeest van het compromis ongerept bleef 

de "pe-
Afges pre 

-jze aan 
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Y/erkgroep Marend Commun 

Maandagmiddag kwamen de woordvoerders ieder ver
gezeld van een deskundige tezamen om te trachten het 
vraagstuk van de concurrentieverhoudingen en met name 
het kartelvraagstuk wat verder te brengen. 

De Duitsers verklaarden categorisch nooit een 
misbruikwetgeving te kunnen aanvaarden omdat zi.j nog 
kortelings, na lange strijd, in Duitsland een verbods
wetgeving- hadden ingevoerd. De Fransen en Italianen 
stonden op een verbodswetgeving, terwijl Nederland 
nog steeds voorkeur had voor een misbruikwetgeving. 

Uiteindelijk heeft Nederland voorgeste ld eerst 
maar eens te praten over de criteria, die zouden 
moeten worden aangelegd om goede en nadelige kartels 
van elkaar te onderscheiden, daarbij stellendedat, 
indien deze aan de Nederlandse wensen terzake tegemoet 
zouden komen,er over een verbodsprincipe misschien 
nog wel te praten zou zijn. Deze criteria waren echter 
voor beide systemen toch noodzakelijk. Al spoedig 
bleek echter, dat ook OP dit punt de grootst mogelijke 
tegenstellingen bestonden,- terwijl bovendien deze 
materie zo gecompliceerd is, dat een oplossing op 
korte termijn niet kan worden verwacht. Men wees 
hierbij OP de lange tijd, die practisch alle landen 
nodig hebben gehad om tot een kartelWetgeving, in 
welke vorm dan ook, te komen. 

ïïit eindelijk werd als compromis voorlopig aange
nomen een regeling, die do algemene beginselen in 
het verdrag vastlegt. Deze algemene beginselen zouden 
echter uitgebreid moeten worden in uitvoeringsregle
menten, die in eerste instantie met unanimiteit en 
later met gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
zouden moeten worden vastgesteld. Eerst dan^zouden 
de kartelbepalingen rechtskracht krijgen. OP basis 
van dit compromis is door de deskundigen daarna de 
tekst uitgewerkt, die de volgende week nog weer in 
discussie zal komen. 

AFBRAAK BINNENTARIEVEN 

Door een Groune' restreint was een nieuwe tekst 
opgesteld voor de artikelen 13 - 16, die door de 
plenaire commissie nog moest worden, goedgekeurd. 
In art. 13 waren de algemene beginselen neergelegd, 
terwijl vanaf art. 14 de techniek van de afbraak was 
weergegeven. Bij art. f3 en 14 werd lang gediscussi
eerd naar aanleiding van een Italiaans voorstel co 
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de, naast douanerechten, nog bestaande "taxes d'efiet 
équivalent" te verbieden met ingang van de inwerkingtredinv 
van het verdrag; uiterlijk aan het eind van de eerste etap
pe zouden de bij inwerkingtreding nog bestaande taxes 
moeten zijn opgeheven. Dit voorstel vond echter weinig 
weerklank bij de andere delegaties, Omdat men niet inzag 
waarom voor deze taxes een snellere -nrocedure vereist was 
dan voor de douanerechten. 

Besloten werd "voor de afschaffing van deze taxes ook 
de gehele overgangsperiode te nemen en de Europese Commis
sie te laten beslissen hoe dit zou moeten geschieden, waar
bij deze zich zou laten inspireren door rythme en techniek 
in de afbraak der douanerechten. (Ook Frankrijk ging er 
mee accoord dit door de Europese Commissie zónder tussen
komst van de Conseil te laten beslissen, mits de afschaffing 
over de gehele overgangsperiode gespreid zou zijn.) 

Voorts werden nog enkele redactionele wijzigingen aan
gebracht. Ook -tegen art. 15 bestonden in het algemeen geen 
bezwaren. In nar. 1 werd als peildatum voorlopig 1 oktober 
1956 ingevoerd.. Besloten werd in par. 4, waarin de bereke
ning van de totale douane-ontvangsten wordt geregeld, één 
basisjaar nl. 1955?. te kiezen. Met par; 3 laatste lid, 
waarin geëist werd, dat de verlaging OP iedere post aan 
het eind van de eerste (tweede) etappe tenminste 25(50)$ 
zou moeten bedragen, ging de Franse woordvoerder niet 
accoord, omdat deze* eis veel te star was en o.lle soepelheid 
uit het systeem haalde. Er ontwikkelde zlcfy een discussie 
over de gehele systematiek tussen de Franse en Belgische 
woordvoerder waarbij de Fransman de soepelheid der systemen 
enerzijds en de claus es de sauvegarde-stelsels anderzijds 
gescheiden wilde houden, terwijl de Belg hier verband 
tussen wilde leggen in dier voege, dat, nu kon worden aange
nomen, dat er een redelijk vérgaand clauses de sauvegarde-
stelsel in het verdrag zou komen, de afbraaksystemen rigide 
konden worden geformuleerd. OP deze kwestie zal later 
worden teruggekomen. 

Met art. 16, dat aan ieder stat.enlid de mogeli jkhei d 
geeft gedurende de"overgangsperiode geheel of gedeeltelijk 
de invoerrechten OP bepaalde producten afkomstig uit de 
partnerlanden op te schorten, ging men accoord. 

Tegen art. 16 bis, waarin de ledenstaten zich bereid 
zouden verklaren de binnentarieven sneller af te breken^dan 
in het verdrag is voorzien, wanneer hun algemene economische 
situatie en de toestand in'de betrokken sector dit zouden toe 
staan, waarbij de Commissie voorstellen sou kunnen doen, geb£ 
seerd OP door de Raad van Ministers vastgestelde criteria, 
bestonden van Nederlandse zijde bedenkingen. Be Nederlandse 
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woordvoerder vreesde nl., dat deze nrocedure nadelig zou kun
nen werken voor landen met lage tarieven, wanneer deze onder 
druk zouden worden gezet om hun toch reeds geringe protectie 
in versneld temno verder af te breken. Hij zou zich echter 
desnoods met de voorgestelde tekst kunnen verenigen wanneer 
bij de beoordeling van de mogelijkheid tot versnelde afbraak 
ook de algemene sitti&tie van de betrokken sectoren, d.w.z. 
met name hun internationale concurrentiepositie, in aanmerking 
zou kunnen worden genomen. 

Pliermede gingen de overige delegaties accoord. 
Art. 16 ter bevatte de procedure tot wijziging van het 

in het verdrag vastgelegde tarievenafbraaksysteem voor de 
tweede en derde etanne. De Franse delegatie achtte het nood
zakelijk ,~dat zowel voor wijzigingen, welke tot een versnel
ling der -nrocedure zouden leiden als voor modificatie van liet 
systeem zelve (b.v. van semi-lineair in volledig lineair) een 
unanieme beslissing van de Raad vereist zou moeten zijn. _ 

Besloten werd in dit artikel vast te leggen, dat de nro
cedure" voor de tariefafbraak alleen zou kunnen worden gewij
zigd on voorstel van de Commissie bij unanieme beslissing van 
de Raad van Ministers. 

CONTINGENTEN 
Overeenstemming werd bereikt over een, door de Italiaanse 

gedelegeerde geformuleerde tekst voor art. 26, waarin naar 
analogie van art. 13 voor de tarieven, de algemene doelstel
lingen zijn neergelegd voor dé'-geleidelijke opheffing der 
kwantitatieve restricties. Men kwam hierbij overigens overeen 
de formule betreffende de goederen afkomstig uit derde landen 
nader te redigeren wanneer"overeenstemming zou zijn bereikt 
betreffende de gemeenschan-neli jke handelspolitiek tegenover 
derde landen. 

Met betrekking tot art. 27, waarin on basis van de dis
cussies van de vorige v/eeF^ de -nrocedure voor de geleidelijke 
onheffing der contingenten was geconcretiseerd, rezen echter 
een aantal moeilijkheden, welke niet konden worden opgelost. 

Het betrof hier in de eerste plaats"de vraag hoe groot 
het verplichte verhogingspercentage per nroduct zou moeten 
Y/orden vastgesteld binnen het kader van de algemene verplich
ting de waarde der contingenten globaal jaarlijks met 20$ te 
verhogen. De Fransen wensten per nroduct hoogstens een ver
plichting van 10$ te aanvaarden terwijl de Belgen en Italianen 
15$ het minimum achtten en de Duitsers in ieder geval zo hoog 
mogelijk wilden gaan. De Nederlandse delegatie sprak zich in 
dit stadium nog niet voor een bepaald nercentage uit. 

Een tweede probleem vormde de vraag, wat als "contingents 
faibles" moest worden beschouwd, waarvoor de Commissie bijzon
dere regels zou kunnen vaststellen»- De Eranse delegatie stelde 
voor als zodanig te beschouwen de contingenten, waarvan de 
waarde 3$ of minder van de nationale nroductie van een benaald 
nroduct bedroeg"; Hiertegen werd echter- aangevoerd, dat voor 
deze nationale nroductie in vele gevallen geen betrouwbare 
cijfers beschikbaar zijn, terwijl bovendien het vastleggen van 
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een dergelijk nercentage in het verdrag het noodzals lijk maak
te voor een eventueel wenselijk gebleken wijziging hiervan, he 
het verdrag zelve te wijzigen, hetgeen alleen met unanimiteit 
zou kunnen geschieden. 

Na een vruchteloze discussie trokken de woordvoerders 
zich in bemerkte kring terug, waarbij men tot de volgende 
conclusie kwam: 

Alle delegaties gaan ermede a.ccoord, dat in het verdrag 
een benaald criterium moet worden neergelegd on basis waarvan 
de Commissie bijzondere regels voor "contingents faibles ou 
nuls" kan vaststellen. Alle delegaties behalve de Eranse 
achtten het echter noodzakelijk in het verdrag een soenele 
nrocedure te voorzien voor wijziging zowel van de grens-der 
zwakke contingenten als ten aanzien van de algemene verplicht 
ting tot verhoging met 20%. Naar de mening dezer delegatie 
zou een dergelijke wijziging met gekwalificeerde meerderheid 
moeten kunnen geschieden, terwijl de Franse delegatie vast 
bleef houden aan haar eis van unanimiteit. 

Nadat hierover in de nlenaire vergadering nogmaals uit
voerig was gedebatteerd, formuleerde de voorzitter tenslotte 
het volgende compromis-voorstel; 

Indien de Commissie constateert, dat de toepassing van 
de nrocedure voorzien in art.~27j en in het bijzonder wat be
treft de daarin vastgestelde -percentages niet zal leiden tot 
het bereiken van de doelstellingen geformuleerd in art. 26, 
of indien zij constateert dat een ge lijkmatige opheffing der 
kwantitatieve restricties niet is verzekerd, zijn de leden-
staten vernlicht ofwel zelf aanvullende liberalisatiemaatre
gelen ue nemen ofwel een wijziging te aanvaarden van de in art. 
27 vastgelegde nrocedure "en in het bijzonder een verhoging 
der vastgestelde nercentages. OP voorstel der Commissie stelt 

; de Raad bij unaniniit_eit de noodzakelijke wijzigingen in de 
regels'van art. 27 vast. 

Besloten werd, dat de delegaties de volgende week zullen 
mededelen of zij deze formulering al dan niet kunnen aanvaar
den. Indien dit niet het geval mocht zijn zal de kwestie aan 
de Hoofden van Delegatie worden voorgelegd. 

Een volgende moeilijkheid rees bij het voorstel om aan 
ledenstaten, die binnen de OSES reeds meer dan 90% hebben 
geliberaliseerd, het recht te geven, met toestemming van de 
Raad van Ministers, beslissend met gekwalificeerde meerder
heid, hun contingenten met minder dan 20% te verhogen. De 
Eranse delegatie achtte dit onlogisch omdat de -nrocedure tot 
geleidelijke opheffing der bestaande contingenten in geen 
enkel verband staat met de omvang van de nog gecontingenteer-
de sector. Zij achtte het dan ook meer voor de hand liggen, dat 
de betrokken landen desgewenst hun .liberalisatie tot 90% zou
den kunnen terugbrengen. 

De Italiaan daarentegen achtte het bovenomschreven voor
stel nog te stringent en wenste, dat"de betrokken regeringen 
autonoom zouden kunnen vastste H e n op welke wijze zij hun 
contingenten zouden willen onheffen. 
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Tenslotte werd "besloten het vraagstuk de volgende week 
o-nnieuw onder ogen te zien. 

Mët betrekking tot de restristies voortvloeiende uit 
aankoop—monopolies of fiscale monopolies nodigde de voorzit
ter de Franse en Nederlandse delegatie uit concrete teksten 
in te diénen. De Nederlandse woordvoerder verklaarde zich 
hiertoe bereid mits hierbij ook de positie dezer monopolies 
op ander gebied, met name ten aanzien van het concurrentie-
regiem zou kunnen worden betrokken. 

Tenslotte kwam aan^de orde het probleem van de bemerkin
gen uit hoofde van de openbare veiligheid, de gezondheid Mou 
autres raisons analogues". Nederland had vooral tegen deze 
laatste uitdrukking bezwaar omdat hiermede allerlei in feite 
commerciële beperkingen zouden kunnen worden gecamoufleerd. 
De Nederlandse woordvoerder stelde dan ook voor ofwel de 
hierbedoelde restricties in een, als annexe bij hst verdrag 
te voegen, lijst op te sommen, ofwel een klachtenprocedure 
in te-voeren, waarbij de Commissie bindende beslissingen zou 
kunnen nemen. Daarnaast zouden nieuwe restricties in dit ver
band, alleen, met toestemming der Commissie mogen worden inge
voerd. Zowel tegen dit voorstel als tegen een Italiaanse 
suggestie om de Commissie het recht te geven bindende aanbe
velingen- te doen, waartegen een regering eventueel bij het Hof 
in beroep zou kunnen gaan, bestonden echter bij de andere 
delegaties overwegende bezv/aren. 

Na enige discussie verklaarde de Nederlandse woordvoer
der zich bereid voor de volgende week een nieuwe tekst in 
te dienen voor het onderhavige artikel. 

+LING-SBALANS 
Als discussiestuk diende het door de voorzitter opgesteld 

document Mar.Com. 106. 
Artikel 5.6 _ _ 

De discussie was geconcentreerd op twee punten : 
a. de vraag of het voeren van een politiek van betalingsbalans 

evenwicht als principeverklaring dan wel als verplichting 
in het verdrag moet worden opgenomen (lid 1); 

b. de vraag of een lid 2 moet worden opgenomen; houdende 
dat de landen een gecoördineerde economische politiek 
zullen voeren ter vermijding van nadelige beinvloeding 
van elkanders betalingsbalans, 

ad a. Alleen de Fransman wilde het. niet als verplichting 
opnemen] hij was ook de enige, die geen binding wenste 

tussen deze bepaling en de be-nalingen omtrent "concours mu-
iuel* (art. 60). 

Besloten~werd in lid 1 voorlopig te laten staan 
s'engagent a Pratiquer (pratiquement) la politique dconomique 
nécessaire . ..." totdat art. 60 zou zijn besproken. 
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ad b. Wederom stond de Fransman alleen, doch nu als ver-
— dediger van een coö'rdinatie-vemlichting5 de aarze

ling van de anderen kwam voornamelijk voort uit da nega-cie-'o 
redactie ("les Etats membres ....( )) die de mogelijkheid 
van veel chicane inhield5. bovendien achtte men de coö'rdinati 
voldoende geregeld in art. 57 • 

Uiteindelijk kon men"zich verenigen met een Duits 
redactievoor stel, dat in plaats van het negatieve: "....en 
vue d'éviter,..," een massage wilde opnemen, waarin zou 
worden uitgedrukt, dat de staten hun economische politiek 
zullen coördineren ter vergemakkelijking van het bereiken 
der doelstellingen uit lid 1. 

De~Eranse woordvoerder deelde mede-, dit Duitse voorste 
te acce-nteren indien in lid 1 de term "pratiquent" zou wor— 
den gebezigd. 

Een voorgesteld lid 3> waarin de mogelijkheid tot 
"concours mutuel" reeds werd aangekondigd', werd zonder be
zwaren geschrapt„ 

Artikel 57_ 
Aan de bespreking van dit artikel is men nog slechts 

gedeeltelijk toegekomen. De voorzitter lichtte toe, dat 
het de bedoeling was in art, 57»~liet 1j de coördinatie van 
de gehele economische politiek OP te nemen; art. 56 had 
immers alleen-het oog o-n de betalingsbalans. -

Met het principe van deze coördinatieverplichting was 
men -het eens, over de plaatsing moet echter nog nader worde 
gesproken, aangezien het minder juist is deze algemene ver
plichting onder te brengen in het (meer beperkte) gedeelte 
over de betalingsbalans. De Nederlandse woordvoerder merkte 
daarbij op, dat die coördinatie uiteraard niet kon worden 
ondergebracht bij het Comité Monetaire; dit standpunt werd 
door alle delegaties gedeeld. Van Italiaanse zijde werd 
gesuggereerd een en ander eventueel nader, uit te werken 
in art. 2, waarin hieromtrent.. al iets is opgenomen. 

Volgende week zal de bespreking van de artikelen 
57 - 60 worden voortgezet. 

PROGRAMMA VOOR DE VOLGENDE WL'EK 
Maandag, 26 november concurrentievoorwaarden (doe.MAE 602) 

contingentering 
Dinsdag, 27 november readaptatie (doe. MAE 606) 
Dinsdag, 27 november en ) subsidies 
Woensdag 28 november ) betalingsbalans 

kapitaalverkeer • ' -
buitentarief (Gr. Restreint) 
e v t c invoermonopolies en .fisoale 
monopolies 

Landbouw-experts ; maandag, 26 november om 15 .30 uur 
(doe. MAE 556) 

Verkeersexperts t woensdag, 28 november om 10 uur 
(doe, MAE 553) 
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We r kgr o ep _Eur a t om 
De bijeenkomst van de Groupe restreint die dinsdag en 

woensdag had moeten plaatsvinden is niet doorgegaan. De 
Duitse delegatie heeft zich tegen deze vergadering verzet. 
In plaats daarvan wenste deze delegatie een bijeenkomst van 
de -nlenaire Euratom-commissie. Hiermede wilde de Franse voor
zitter echter niet ace oord gaan. Het gevolg hiervan was, dat 
geen gedelegeerde in de Groupe restreint verscheen, waarmede 
een" vergadering" onmogelijk werd, gezien het onderwerp van 
bespreking "1* approvisionnement" . 

De Franse delegatie stelde voor dat niettemin een ge
sprek zou plaatsvinden, zij het OP informele basis. Tijdens 
dit gesprek werd van Franse zijde geste ld : 
l)het gehele Franse nucleaire programma vormt een programrae 

lié*. De totale Franse splijtstofproductie is voor de uit-
j voering van dit programma noodzake lijk. Ergo 5 het Franse 
I uranium is niet beschikbaar voor het monopolie. De uiter-
' ste concessie die men wilde overwegen was een "symbolische13 

overdracht aan het mono-nolie via een systeem van "ear-
marking" °, 

2) het is van belang, dat West-Europa meer onafhankelijk 
wordt van derde landen. Het middel daartoe is o.a. uit-

1 breiding van de Franse SPlijtstofproductie. Euratom zou 
I "uiteraard" deze uitbreiding moeten betalen. On grond 
' hiervan zou in Frankrijk een surplus ontstaan, dat men 
dan gaarne ter beschikking van het monopolie wilds stellen. 

De conclusie van een en ander is, dat het monopolie 
volgens de Franse opvatting alleen betrekking zal hebben OP 
surplussen en invoer. 

Commentaar O P het Franse standpunt is overbodig* Opge
merkt zij nogmaals, dat geen Duitsers bij dit gesprek aan
wezig waren. Het onderwerp van de approvisionnement zal 
volgende week in de plenaire commissie aan de orde worden 
gesteld. 
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