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NEDERLANDSE DELEGATIE BIJ DE INTERGOuVERIFIMEITTELE 

CONFERENTIE VOOR DE OPTICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
MARKT EN VAN EURATOM 

Weekbericht 17 

periode 26 - 29 november 1956 

Comité Hoofden van Delegatie 

Euratom 

De heer Guillaumat bracht verslag uit over de openstaande 
punten (reserves en onbeantwoorde vragen) betreffende de arti
kelen van de hoofdstukken research, uitwisseling van kennis, 
gezondheidsbescherming, investeringen en gemeenschappelijke 
ondernemingen. Enkele hiervan zijn inmiddels reeds dcor de 
Euratomgroep geëlimineerd. Hetgeen overbleef was samengevat 
in Doe.Ch.Del 78 (MAE 6 5 9 ) . Een deel der vraagpunten kon ter 
vergadering worden beslist, de rest werd aangehouden, hetzij 
doordat de experts zich nog nader zullen moeten verstaan 
(uitwisseling van de patenten) hetzij doordat de oplossing 
moet wachten op nadere gegevens over het budget, resp. np de 
concepiëring van het institutionele gedeelte van het verdrag 
of ook doordat de juristen nog om een advies moet worden 
gevraagd• 

De voorzitter wenste de verdere afwerking van de verdrags
artikelen zoveel mogelijk te bespoedigen, d»w.z» het liefst 
voor Kerstmis klaar zijn, zulks in verband met de door Bonds
kanselier Adenauer geuite vermaning, dat het verdrag uiterlijk 
in maart 1 9 5 7 in de Bundestag behandeld zou moeten kunnen wor
den. Zo niet, dan zou door uitstel tot na de Duitse verkiezin
gen wellicht bijna eeen jaar verloren gaan. De heer Guillaumat 
achtte minstens vijf weken werk vereist voor het opstellen van 
de ontbrekende hoofdstukken bevoorrading (Agentschap), controle-, 
researchprogramma + budget, gemeenschappelijke Euratommarkt • 
en buitenlandse relaties van Euratom. Na rijp beraad bes]oot 
men in versneld tempo voort te gaan en daartoe de Euratom
groep te doen vergaderen (zonder redactiecommissie en op 
basis van Franse workingpapers) % 

4 , 5 en 6 december te Brussel 
1 0 , 11 en 12 december te Parijs 

Op 13 (en evt, H ) december zullen te Parijs 's avonds 
de Delegatiehoofden bijeenkomen om eventuele moeilijkheden op 
te lossen en nadere instructies te geven. Twee openstaande 
punten ten aanzien van de coördinatie met de OEEC (zie verslag 
Euratomgroep) werden in bevestigende zin geïnstrueerd. 

Stand van zaken Werkgroep gemeenschappelijke markt 

De voorzitter van de Werkgroep gemeenschappelijke markt 
gaf een overzicht van de, door de werkgroep tot :>p heden be-
rekte, resultaten. In aansluiting hierop werd besloten, dat 
de Hoofden van Delegatie de door de werkgroep voorbereide tek 
sten volgens het navolgende schema zullen behandelen ° 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2852
© NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2852
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00853



6 december t readaptatie, concurrentieregels, afbraak 
interne douanetarieven en contingenten 

13 december % (te Parijs) investeringsfonds, overheids
subsidies, betalingsbalans, monetaire vraag
stukken 

20 december S landbouw, buitentarief, handelspolitiek 
begin januari ; transport, dienstenverkeer, personenverkeer, 

distorsies en harmonisatie der wetgeving 
en kapitaalverkeer 

Voorts werd besloten, dat de werkgroepen zullen doorwerken 
tot 22 december en hun arbeid zullen hervatten op 3 januari. 

De voorzitter van de werkgroep zal op korte termijn een 
stuk ;opstellen met een opsomming van de vraagstukken waarvan 
regel'ing in het verdrag z.i. niet noodzakelijk is, doch die 
in later op te stellen aanvullende protocolle n zouden kunnen 
worden uitgewerkt. 
Overzeese Gebiedsdelen 

De Nederlandse delegatie was de enige, welke de belofte 
was nagekomen, schriftelijk vragen aan de Belgische en Franse 
delegaties te stellen (Doe.Ch.Del. 75). 

De Franse woordvoerder Marjolin betreurde het, dat de 
Nederlandse vragen slechts technische vragen waren en niet de 
grote lijnen raakten. 

De heer Linthorst Homan antwoordde, dat zulks expres was 
gebeurd omdat het was afgesproken. Nederland heeft echter jeen 
enkel bezwaar, nu ook de grote vragen te bespreken. Het Neder
landse document raakt de punten, welke direct door de Europese 
Douane-Unie aan de orde moeten komen, en welke Nederland wil 
behandelen. Gaat men verder, dan komt men in een zo groot 
politiek complex, dat deze gelegenheid - Conferentie over 
een Europese gemeenschappelijke markt - er niet of nauwelijks 
voor geëigend is; ook- de voorgestelde investeringspolitiek 
doet zulks reeds. 

De Duitse gedelegeerde, die in beginsel wel sympathie zei 
te voelen voor de Frans-Belgische voorstellen, moest toch er
kennen, dat te Bonn ernstige aarzelingen bestonden niet alleen 
ten aanzien van de economische consequenties van de voorge
stelde associatie, maar vooral ook in verband met de politiek* 
aspecten, verbonden aan een gemeenschappelijk optreden in de 
0.G-. De heer Ophuels was overigens van mening, dat bij een 
betere presentatie een belangrijk deel der gerezen bezwaren 
zijn vermeden. 

De heer Marjolin preciseerde nog eens het Franse voorstel 
als volgt : Frankrijk is bereid haar handelsmonopolie in haar 
0.G-. op te geven, de concurrentie der andere landen op het 
gebied der openbare aanbestedingen te aanvaarden, de overzeese 
markten open te stellen voor het particuliere kapitaal uit de 
partnerlanden en een zo vrij mogelijke vestiging van onderne
mingen uit deze landen in de gebieden overzee mogelijk te maken. 
Daartegenover vraagt Frankrijk aan zijn partners bij te dragen 
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in de ontwikkeling van deze markten. De Franse regering over
weegt niet haar souvereiniteit over deze gebieden met haar 
partners in de gemeenschappelijke markt te delen, zodat zij 
ook in de toekomst de daaruit rechtstreeks voortvloeiende 
lasten (bestuur, defensie, justitie, enz.) alleen zal dragen. 
Een deelname van de overige landen van de gemeenschap aan de 
economische ontwikkeling der 0.G-. is echter voor Frankrijk 
conditio sine qua non voor de verwezenlijking van de gemeen
schappelijke markt. 

De heer Homan herhaalde hierop, op verzoek van de voor
zitter, nog eena de Nederlandse visie.' Nederland wenst twee 
problemen duidelijk te onderscheiden n.1. : 
a. welke vraagstukken moeten geregeld worden als gevolg van de 

schepping van de gemeenschappelijke markt, 
b. het voorstel tot het aanvaarden van een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling der Ó.G-. 
Nederland wil dus de eerste groep vraagstukken graag dade

lijk bespreken. Wie weet, hoe een daarvoor gevonden goede op
lossing, later de basis kan worden voor grote politieke moge
lijkheden ? Doch Nederland wil niet nu ineens en overhaast 
in de grote politieke vragen duiden. Men kan zeggen, dat het 
voorgestelde investeringsfonds "a cheval'1 over deze beide 
punten zit. 

Ook de Italiaanse gedelegeerde legde de nadruk op de 
politieke consequenties van de instelling van een gemeenschappe
lijk investeringsfonds. Hij achtte in eeh dergelijk geval dan 
ook een "droit de regard" van de gemeenschap ten aanzien van 
de economische en politieke ontwikkeling in de O.G. onontbeer
lijk. 

Door de Belgische en Franse gedelegeerde, alsook door voor
zitter-Spaalt werd een dringend beroep op de andere delegaties 

gedaan de Frans-Belgische voorstellen vooral te zien in het 
grootste perspectief,.dat hierdoor werd geboden. Men moet 
zich afvragen of de regeringen bereid zijn de vorming van 
een gemeenschappelijke markt in Europa aan te grijpen om tege
lijkertijd een Eurafrikaans economisch geheel te vormen, waarbij 
de Afrikaanse gebieden, welke steeds rijker blijken te zijn 
aan belangrijke grondstoffen, het. natuurlijke complement zouden 
kunnen vormen voor de Europese economie. De heer Marjolin gaf 
hierbij te kennen, dat indien men het beginsel aanvaarde even
tueel ook over andere vormen van associatie zou kunnen worden 
gesproken dan in de Frans-Belgische voorstellen was geformuleerd. 

De heer Spaak was van oordeel, dat dit het juiste moment 
was om onze hele politiek ten aanzien van de hulp aan onderont
wikkelde gebieden te herzien. In plaats van deze te besteden 
aan jegens ons onverschillige of zelfs vijandige gebieden, zou 
men de beschikbare middelen veel beter kunnen concentreren op 
de gebiedsdelen, welke met ons nog zijn verbonden en welke 
daardoor wellicht voor het westen behouden kunnen blijven. 

Toen bleek, dat de discussie in dit stadium niet tot over
eenstemming kon leiden werd besloten, dat een werkgroep van 
experts belast zal worden met het opstellen van een vrijblijvend 
document ten behoeve van de eerstkomende Ministersconferentie, 
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welke een beslissing over de principiële aspecten van het 
vraagstuk zal moeten nemen. In deze werkgroep zullen de 
Franse en Belgische delegaties hun voorstellen nader preci
seren, mede op basis van door de andere delegaties te stellen 
vragen en te maken opmerkingen. l)e Nederlandse delegatie be
hield zich het recht voor in het voor de Ministers bestemde 
document een weergave van haar eigen standpunt te doen 
opnemen. 

Besloten werd, dat niet meer dan 2 experts per delegatie 
aan deze werkgroep zullen deelnemen, terwijl de eerste ver
gadering zal plaatsvinden op woensdag 5 december. 

Stemmenweging 
Hierover werd voor de zoveelste maal zeer uitvoerig, ge

discussieerd, en wederom zonder resultaat. 
Frankrijk hield vast aan het oude document Gh.Del. 32, 

waarin de heer Spaak de formule 4-4-4-2-2-1 had voorgesteld 
met gekwalificeerde meerderheid van 12. Dit was in Parijs 
nog wel niet door de Regering besproken, doch de heer Marjolin 
achtte het als uiterste concessie aanvaardbaar. 

Nederland stond hier afwijzend tegenover. Het wil, of
schoon het ponderatie principieel afwijst, als compromis wel 
voor enkele beslissingen de formule 3-3-3-2-2-1 aanvaarden met 
een meerderheid van 10 der 14 stemmen. Dan wordt een voorstel 
der Europese Commissie dus in de Raad van Ministers niej> 
aanvaard wanneer er tegen zijn i twee "grote" staten, een 
"grote" plus Nederland of België, of de drie Benelux-s-taten. 
Men kan dit ook bereiken door bij de andere formule de geëiste 
meerderheid niet te stellen op 12, doch op 13. Zou men de* 
formule-Spaak met een meerderheid van 12 aanvaarden, dan zou
den de drie "groten" de drie Beneluxlanden overheersen, v/at 
onaanvaardbaar is. De achtereenvolgende documenten-Uri (Ch.Del. 
63, 65 en 70) zijn dan ook voor Nederland niet aanvaardbaar. 
Bovendien wil Nederland niet dat ponderatie geldt voor de z.g. 
"interne regelingen" van de Raad, waarbij immers de Europese 
Commissie geen voorstel doet (Reglement van de Raadsvergade
ringen, e t c ) . En Nederland aanvaardt ook rietj,/lat voor tarief 
zaken de drie Beneluxlanden samen slechts als een land stemmen. 
Immers, ook al stelt men - en dat zal wel"juist zijn - dat 
bij de rekenkundige berekeningen van het buitentarief Benelux 
als eenheid geldt, dat is geheel iets anders dan het nu bespro
ken geval van het aantal stemmen in de Raad van Ministers. 
Want in die zaken is Benelux geen eenheid, al ware het slechts 
omdat de drie landen daar onderling uiteenlopende belangen en 
opvattingen kunnen hebben. 

De heer Spaak ging op dit laatste in, en scheen tenslotte 
op dit punt wel enigszins overtuigd, doch geheel duidelijk 
maakte hij zijn mening hierover niet. 

Over de zaak zelf der formules werd lang ge-praat , doch 
daar Nederland noch Frankrijk toegaven, kwam men er niet ui.t. 
Het is niet geheel zeker, hoe Duitsland, Italië cn Luxemburg 
denken - België volgt de heer Spaak -, doch geen van hen viel 
Nederland dan ook maar enigermate bij, zodat vermoed wordt» 
dat Nederland in deze zaak alleen staat. 
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i Tenslotte merkte Frankrijk op, dat het een grote 
had gedaan door het eerdere Nederlandse voorstel te aanvaarden, 
dat de Raad hij zijn meerderheidsbeslissingen zich moet houden 
aan de betrokken "proposition" van de Europese Commissie. 
Vraagt Nederland nu bovendien nog de formule voor Frankrijk te 
verzwakken, dan wijst Frankrijk niet alleen dat af, doch het 
trekt zijn genoemde eerdere concessie in. 

Per saldo vond de heer Spaak het het beste, gelijk Neder
land had voorgesteld, de gehele zaak nu maar naar de Ministers
conferentie te verwijzen. Hij zal daartoe dezer dagen een per
soonlijke notitie schrijven, waarin hij het probleem stelt 
en zijn visie geeft. 

AANTEKENING 
Voor de vergadering van de Hoofden van Delegatie deelde 

de Franse woordvoerder Marjolin aan de heer Linthorst Homan 
mede, dat de Franse reacties op de Nederlr.ndse voorstellen 
inzake het "regime speciale pour la France" de volgende 
waren 5 
a.- Het Nederlandse document Ch.Del. 64 wordt aanvaard, 

zodat de speciale regeling voor Frankrijk, niet verward 
kan worden met de algemene regeling inzake de betalings
balans . 

b.- Ook, wordt aanvaard een amendement, dat het Franse "regime 
special" maar eenmaal kan werken en n#afschaffing niet 
weer kan worden ingevoerd. 

c - Frankrijk houdt er echter wel aan vast, dat de afschaffing 
niet abrupt, doch geleidelijk geschiedt. 

d.- Frankrijk is bereid over zijn eis van een "niveau satis-
faisant" der monetaire reserves nog eens te praten : 
een zwakkere uitdrukking ("-raisonnable"?) is ook wel 
aanvaardbaar, of men zou dit punt dezer dagen nog eens 
door deskundigen der twee of zes delegaties kunnen laten 
bekijken. 

e.- Frankrijk blijft een maximum eindtermijn afwijzen. 
De heer Linthorst Homan beloofde, op deze tegenvoorstellen 

op 6 december te'zullem reageren; hij was dankbaar voor de 
tegemoetkoming, doch achtte de zaak qua procedure nog zwak. 
Na 6 december zal het gehele punt in elk geval naar de eerst
volgende Ministersconferentie moeten worden verwezen. 
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Werkgroen Earché Commuja 

Maandagmiddag kwamen de woordvoerders verge 
van een expert "bijeen om de laatste hand te leggen 
aan -het de vorige maal in grote lijnen overeengekomen 
compromis inzake de concurrentieregels. Dit stuk is 
thans gereed om aan de -Delegatiechefs te worden 
voorgelegd. 

Vervolgens werd een eerste algemene discussie 
gevoerd over de kwestie van het buitentarief. De 
Duitse delegatie legde een stuk over dat concludeerde 
tot een zeer laag buitentarief waartoe men zou moeten 
komen door de dëca-nitatie-nercentages te stellen Op 
15 en 20. Hierop ontwikkelde zich een vrij vruchte
loos debat over de voor- en nadelen van resnectieve-
lijk een hoog en een laag tarief. Uiteindelijk stelde 
de Franse delegatie een stuk in het voor-uitzicht 
waarin zij haar standpunt nog "eens nader zou preci
seren. Ook de Italiaanse delegatie zal een document 
produceren, waarin zij een compromis-oplossing z£l 
voorstellen. In- afwachting van deze documenten 
werden de besprekingen tot de volgende week maandag
middag verdaagd. 

CONTINGENTEN 

Bij de verdere behandeling van dit onderwerp 
werd allereerst getracht tot overeenstemming te 
komen over de percentages, welke in artikel 27 
dienen te worden opgenomen. Naast de vernlichting 
om elk individueel contingent met x ̂  te verhogen, 
moeten bovendien in het eerste jaar voor de "ecn-
tingents faibles" basiscontingenten worden vastge
steld, die gelijk"zijn aan een bepaald, percentage 
van de nationale productie. Dit laatste hadden 
de Fransen voorgesteld als compromis ten aanzien 
van Italië". Het nercentage van de nationale pro
ductie gaf echter aanleiding tot een groot menings
verschil tussen de Franse en Italiaanse woordvoer
ders. 
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Tijdens deze discussie werd van Nederlandse~zijde er o-i 
gewezen, dat, welke percentages men ook voor-de procedure van 
art. 27 aannam, de in dit artikel voorziene -nrocedure in ieder 
g=val in strijd zou zijn met de verplichtingen, welke de leden-
landen hebben aangenomen (in het GATT) in een algemeen aan
vaarde decisie, waarbij, besloten werd tegen 1 januari 1963 
alle nog bestaande contingenten af te schaffen behoudens in 
geval van betalingsbalansmoeilijkheden. Daarom stelde de 
Nederlandse woordvoerder voor, dat men uitdrukkelijk in het 
artikel zou opnemen, dat alle contingenten OP genoemde datum 
zouden zijn afgeschaft behalve die, welke krachtens een ver
leende clause de sauvegarde, in geval van betalingsbalans
moeilijkheden zouden worden toegestaan. 

Ofschoon het Nederlandse voorstel ondersteund werd door 
de Belgische en Luxemburgse woordvoerders, stonden de Frans
man en de Italiaan hier o-n zijn minst afwijzend tegenover. 
Zij betoogden, dat"men in deze kwestie geheel andere regels 
voor de gemeenschappelijke markt moest maken dan-in het GATT. 
Immers, de laatste organisatie gaat uit van het principe van 
volledige afschaffing , waarbij de vraag kan gesteld worden 
of zulks ooit in dat kader'kan worden bereikt, terwijl de 
regels voor de gemeenschappelijke markt eerder gericht zijn 
O P een geleidelijke vergroting van de bestaande contingenten, 
waardoor deze hun restrictief karakter verliezen. 

Van Nederlandse en Belgische zijde werd ondanks het 
Franse en Italiaanse verzet geïnsisteerd OP een clausule bij 
de contingenten, waardoor-voorkomen zou worden, dat de leden-
landen zich met een beroe-n O P hun in liet kader van de gemeen
schappelijke markt aangegane verplichtingen, zouden kunnen 
onttrekken aan in andere internationale organisaties aanvaarde 
decisies. Be Belgische woordvoerder stelde voor, dat de Com
missie niet alleen diende toe te zien, dat het in art. 26 
gestelde doel van afschaffing van de contingenten aan het-eind 
van de overgangsperiode werd bereikt, doch ook dat de verplich
tingen van de ledenlanden in het kader van andere internatio
nale organisaties integraal zouden worden nagekomen. Bit voor
stel kon aanvankelijk ook de goedkeuring wegdragen van de 
Buitse woordvoerder, doch later verzwakte hij de Nederlands-
Belgische stelling door te verklaren, dat hij ook accoord zou 
kunnen gaan met e e n algemene clausule in het verdrag, waarbij 
z o u worden bepaald, dat wanneer-verplichtingen die de leden-
landen in andere organisaties op zich hadden genomen, verder 
zouden gaan dan de verplichtingen van het onderhavige verdrag, 
deze eerste hierdoor niet zouden worden aangetast. Na enige 
discussie werd een voetnoot in deze geest in het document 
opgenomen. 

Met betrekking tot de vaststelling van de percentages in 
artikel 27 bleok geen overeenstemming tussen de Franse en 
Italiaanse woordvoerders mogelijk te zijn. Hetzelfde was het 
geval met het minimumpercentage waarmede ieder contingent 
z o u moeten worden vergroot. Men besloot daarom deze percen
tages open te laten ter beslissing door de Hoofden van Dele
gatie . 
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Wel werd men het eens over de redactie van -ar. 6 van 
art. 27, waarin de modaliteiten zijn vastgelegd volgens welke 
de in het artikel genoemde percentages kunnen worden sewij-
zigd. De Commissie kan volgens de nieuwe redactie vaststellen 
dat het doel van art. 26 niet zal worden bereikt"wanneer vast
gehouden wordt aan de in art. 27 voorgeschreven procedure. 
In dat geval zijn de ledenlanden vemlicht hetzij uit eigen 
beweging bijkomstige maatregelen te treffen teneinde een^ 
grotere verruiming van de contingenten te"bereiken, hetzij 
een-wijziging van genoemde procedure, resp. verhoging van 
de percentages te aanvaarden, welke vastgesteld worden door 
de Raad van Ministers, Q p voorstel van de Commissie. Het 
besluit van de Raad wordt, óf met gekwalificeerde meerderheid 
genomen (waarmede alle woordvoerders behalve de Franse zich 
konden verenigen), óf met unanimiteit tijdens de eerste twee 
etages en gekwalificeerde meerderheid tijdens de derde 
etappe (door de Franse woordvoerder voorgesteld). Ook dit 
•nunt zal moeten worden_beslist door de Hoofden van Delegatie. 

Voorts werd een oplossing gevonden voor de kwestie van 
een geringer -nrestatie van de zijde van die landen, die meer 
dan 90fo hebben geliberaliseerd. Aangezien de Franse woord
voerder betoogde, dat hét voor Frankrijk onaanvaardbaar zou 
zijn, wanneer dit laatste land gedwongen zou worden meer te 
'doen OT7 hetzelfde moment, dat andere landen toestemming zou
den verkrijgen om de jaarlijkse vergroting van 20$ te verklei
nen, stelde de Italiaan voor dat de landen, die verder waren 
gegaan dan hun verplichtingen in de QE3C, weliswaar hun con
tingenten met 20$ zouden moeten verhogen, doch dat tegelijker
tijd rekening zou worden gehouden met de boven de 90$ uit
gaande liberalisatie. doordat de Commissie contingenten kan 
fixeren on een zodanig niveau, dat met deze situatie rekening 
wordt gehouden. 

Tenslotte kwam aan de orde de kwestie van de beperkingen 
uit hoofde van non-commerciële motieven (art. 29)» Hier pleit-
'te de Nederlandse woordvoerder voor een versterking van de 
klachtenprocedure", want hoewel het desbetreffend artikel thans 
een limitatieve opsomming van deze restricties bevatte, was 
het. toch wenselijk in een procedure te voorzien, waarbij de 
Commissie in geval van overtreding van dit artikel, terzake 
bindende"beslissingen zou kunnen nemén, met mogelijkheid van 
heroën O P het Hof c Het bleek reeds spoedig, dat men hier 
volledig verzeild was geraakt in een discussie over de alge
mene institutionele problemen n.1. in hoeverre de"Commissie 
bevoegdheid had wat betreft de naleving van de bepalingen in 
het verdrag. Men besloot in art. 29 een passage O P te nemen, 
waarin werd vastgelegd, dat deze kwestie zou moeten worden 
bekeken in het kader van de institutionele vraagstukken, 
met name ter beantwoording van de vraag"weIk orgaan er O P 
toe moet zien, of de hier aangeduide beperkingen In overeen
stemming zijn met het verdrag,' alsmede of deze beperkingen 
• t. te gepast v/orden O P een wijze welke met het artikel in over
eenstemming is. 

Het document betreffende de kwantitatieve restricties 
heeft hiermede het stadium bereikt, dat het thans ter-goed
keuring aan de Chefs van Delegatie kan worden voorgelegd. 
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Weliswaar zijn nog enkele munten ot) te lossen, doch in ziin 
geheel genomen kan men zeggen, dat met dit document voor' 
talloze min of meer o^ het politieke terrein liggende moei
lijkheden een oplossing werd gevonden. . 

' BINKENTARIEVEN 
Na de vorige bespreking over deze kwestie bleef slechts 

een moeilijkheid over n.1. het Duitse voorstel, hetwelk in
hield dat aan het eind van de eerste eta-n-̂ e de douanerechten 
in ieder geval met"25$ moesten zijn verlaagd en aan het eind 
van de tweede etamie met tenminste 50$. Tijdens de verdere 
discussie kwam vast te staan, dat de Franse delegatie een 
dergelijke bemaling onaanvaardbaar achtte, daar deze weer 
neer zou komen op een -nractisch lineair systeem. Indertijd 
hadden alle landen zich kunnen verenigen met een -nrocedure 
welke uitmuntte door soe-nelheid. Nu men hier van afgestapt 
is en een rigoureuzer systeem heeft aanvaard, lijkt dit 
•plotseling nó*g niet genoeg en haalt men door een achterdeur 
weer het lineaire systeem naar binnen. Dit Franse standnunt 
kon begrip vinden bij de Duitse woordvoerder, die zijn 
eigen voorstel weer introk. Ook de andere woordvoerders kon
den zich verenigen met de Franse argumentatie. De enige, die 
zich hiermede niet accoofd verklaarde, was de Belgische 
woordvoerder, die het behaald noodzakelijk achtte, dat een 
doeltreffende garantie verkregen zou worden inzake de afbraak 
van de tarieven. Waar echter reeds over alle andere punten 
in dit hoofdstuk volledige instemming bestond en met name 
voof het afbraaksysteem der binnentarieven een gelukkig 
com-nromis was gevonden (art. 15$ lid 3) ging het Belgische 
voorstel te ver, zodat geen enkele steun voor dit voorstel 
werd gevonden. 

Tenslotte werd door de voorzitter een com-nromisvocr stel 
gedaan, waarbij gesteld werd, dat de Commissie rekening en 
verantwoording kon vragen over de wijze waaron de landen hun 
binnentarieven afbreken. Hierbij zouden de landen hun best 
moeten doen om in ieder"geval elk tarief aan het einde van 
de eerste (tweede) etanne met tenminste 25(50)$ te verlagen. 
De Commissie kan aanbevelingen doen, opdat de voor de afbraak 
gestelde doelen, alsmede de~hierboven genoemde percentages 
worden bereikt. Met dit compromisvoorstel kon de Belgische 
woordvoerder zich accoord verklaren. 

Ook dit document inzake de binnentarieven is nu zo ver 
gereed gekomen, dat het thans ter goedkeuring aan de Chefs 
van Delegatie kan worden voorgelegd, waarbij niet onvermeld 
mag worden gelaten, dat dit stuk geen enkel alternatief 
of tussen haakjes genlaatste passage bevat. 

READAFTATIE . ;. 
Gesproken^werd or> basis van het nieuwe document over 

MLa formation professionne11e et la mobilité des travailleurs" 
(MAE 606 restr.) Ofschoon ongesteld door het secretariaat was 
het in feite een Duits com-nromis voor stel. In dit document is 
het readantatie-nrincipe en de causale binding met de gemeen
schappelijke markt uit de artikelredactie verdwenen. Evenals 
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in vroegere bijdragen in de ontwerpen is de activitoi^ var-
liet Fonds met betrekking tot loontrekkenden bemerkt tot 
kosten voor "rééducation et réinstallation". Daarentegen 
is getracht door het doen vervallen van elke bs-nerking tot 
gevallen, ontstaan na inwerkingtreding van de marchó" ccnmun, 
de afwijzing van iedere betaling gedurende een"eventv, = li 
reconversieperiode aan een ondernem .ing geaccepteerd te 
krijgen. 

Met deze gedachtengang konden, behalve uiteraard de 
Duitse delegatie, ook de Belgische en Italiaanse zich ver
enigen. De Luxemburgse gedelegeerde maakte een algemene 
reserve omdat hij geen instructies had (en tegen de voor
liggende ontwem-artikelen was) . 

De Nederlandse-woordvoerder (Drs. Hij zen) bracht naar 
voren, dat de conceptie van het onderhavige document "toch 
Wel heel ver van het.oorspronkelijke (causale) reada-ntatie-
-principe afstond. In één instantie was Nederland bereid de 
causaliteit te laten vallen n.1. vanaf-het moment dat hst 
verdrag in werking treedt; het zou op principiële en logische 
gronden te ver voeren nu ook nog deze beperking in de tijd 
te schrappen. Daarnaast bleef Nederland het noodzakelijk 
achten de mogelijkheid OP te nemen om ondernemingen in 
conversie-omstandigheden bijdragen te geven voor het in 
dient houden van door die conversie tijdelijk werkloze 
arbeiders. 

Bij het Nederlandse standpunt sloot de Franse woord
voerder zich in het algemeen aan; hij voegde hieraan toe, 
dat hij het Fonds een zekere individualiteit wilde geven 
(zonder zulks echter nader te preciseren). Hij produceerde 
tenslotte een compromistekst, waarin de hiêrvoren genoemde 
reconversie-uitkeringen door de Conseil, o-n voorstel van de 
Commissie, zouden kunnen worden mogelijk gemaakt. 

Een toenadering tussen beide groepen van standpunten 
bleek echter (nog) niet mogelijk; besloten werd, dat de 
experts alternatieve teksten'zouden opstellen (inmiddels 
gereed, MAE 648, restr.), die als bijlage zouden dienen bij 
een nota voor de Hoofden van Delegatie, waarin dB principi
ële verschilpunten naast elkaar zullen worden geplaatst; 
deze nota zal door de voorzitter worden opgesteld. 

Door de Duitse delegatie werd on een Nederlandse vraag 
terzake nog toegelicht, dat interventie van het Fonds ten 
gunste van ambacht en kleine"boeren eveneens onder het r.ieuwe 
art. 68 waren begrepen. Het probleem van de verdeelsleutel 
zal nog nader moeten worden bezien. 

SUBSIDIES 

Voor de subsidies waren twee ontwerp-artikelen geredi
geerd (MAE 609, restr.), waarvan het eerste, art. 44, de 
verbodsbepaling, behoudens uitzondering, inhield on het 
tweede, art. 44 a de procedurebepalingen. 
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Art. 44. 

Aan de discussie ^ver de redactie van art. 44 lag in 
feite de oude strijdvraag ten grondslag tussen een verbods
wetgeving en een misbruikswetgeving (Duitsland), tot uiting 
komend in de redactieverschillen tussen enerzijds Ï "les 
aides ... qjui sont de nature a fausser la concurrence" en 
anderzijds "les aides qui faussent la ccncurrence". De in
druk bestaat dat,, behalve de Duitsers, alle delegaties de 
eerste redactie zouden kunnen aanvaarden. Verder werd be
sloten (niet aarzeling van Duitse zijde) aan lid 3 een-

passage toe te voegen volgens welke aan de in lid 3 opge
somde uitzonderingsgevallen door de Conseil nieuwe zouden 
kunnen worden toegevoegd; zonder dat zulks ex-nressis verbis 
werd gesteld, was de algemene indruk dat dit bij unanimiteit 

. . . zou moeten plaatsvinden. 

Art. 44 a 

Over drie -nunten heeft een vrij langdurige discussie 
-plaatsgevonden s 

a.- het com-netente orgaan, 
"b.- het-klachtrecht, 
c - de prealabele toestemming voor nieuw in te stellen 

subsidies. 

ad a. Alle delegaties waren het erover eens, dat de Euro-
nese Commissie het beslissende orgaan zou zijn bij de "vraag 
of een subsidie wel of niet verenigbaar was met de bemalin
gen van het verdrag] alleen de Duitse woordvoerder wenste 
hier de Conseil te plaatsen. In een daaro-n~volgend debat 
werd de beslissingsbevoegdheid van de Europese Commissie 
verdedigd door de Pranse woordvoerder! Ook ïTederland nam 
krachtig stelling tegen de in de Duitse toelichting gelan
ceerde merkwaardige these, dat. aangezien subsidies door de 
regeringen worden verleend, het ook de Conseil moet zijn die 
over hun al of niet toelaatbaarheid beslist; bovendien ging 

* het niet aan de nationale parlementen in hun bevoegdheden 
* te beknotten ! 

ad b. Nederland en Italië' vonden het noodzakelijk, dat 
beha lve de staten ook de ondernemingen een-rechtstreeks 
recht van beklag zouden hebben bij de Europese Commissie 
indien een bepaalde subsidie in strijd werd geacht met de 
bepalingen van het verdrag. Met name Duitsland en Frankrijk 
v/aren hiertegen. De Duitse woordvoerder bracht naar voren, 
dat ook zonder zulle een klachtrecht een onderneming zich 
steeds schriftelijk tot de Commissie kon wenden om bepaalde 
gevallen te signaleren; uiteraard zou wel de Europose Com
missie het recht moeten hebben ex officio te handelen. 
(Het verschil met de Nederlands-Italiaanse visie is, dat 
in de Frans-Duitse constructie de Euro-nese Commissie geen 
onderzoekplicht heeft») 

ad c; Alleen de Duitse woordvoerder was absoluut tegen 
een prealabele goedkeuringseis; hij achtte zelfs het maken 
van iedere onderscheiding tussen bestaande en nieuwe sub
sidies nutteloos. 

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



Uiteindelijk kwam van Transe zijde een cci^romisvoor-
stel om het principe van de prealabele goedkeuring welis
waar in het verdrag on te nemen, maar de toe-nassing afhan
kelijk te maken van uitvoeringsreglementen die tevens ie 
procedure en "le c haam s d' annlication" zouden gaan inhouden; 
aangezien dit laatste echter zonder nadere definiëring on- ' 
duidelijk was kon nog niemand een duidelijk - standpunt in
nemen. 

Vervolgens werd besloten door'de ex-re rts de teksten 
in het licht der gehouden discussie nader te doen amen
deren. 

In deze discussie tussen de exnerts is alsnog gepoogd 
Nederland te' doen afzien van zijn tekst: "les aides 
qui sont de nature à fausser la concurrence" evenwel zonder 
succes. 

Aandacht wordt gevestigd ùp de vraag of staatsbijdra-
gen in de -nremies voor sociale verzekering subsidies zijn. 
die krachtens verdrag verenigbaar zijn met de gemeenschap
pelijke markt of niet. 

De Commissie is behouden als het competente.orgaan ter 
beoordeling"of een subsidie al dan niet in strijd, is met de 
gemeenscha-n-nelijke markt overeenkomstig de bemalingen van 
het verdrag; vermeld is de Franse suggestie dat het besluit 
van de Commissio vernietigd kan worden door de -Raad met 
gekwalificeerde meerderheid. 

Uitgevallen is de strijdvraag wie klachtrecht heeft : 
de staten"dan wel ook de ondernemingen, door te volstaan 
met do be-oaling dat "indien de Commissie constateert, dat 

z±4 beslist". 

De prealabele-toe stemming van de Commissie voor nieuwe 
subsidies is uitdrükkelijk vermeld. Toegevoegd is een nieuw 
art. 44 b "Sur proposition de la Commission européenne, lo 
Conseil de Ministres, statuant à~la majorité qualifiée, 
pourra établir un règlement d'ap-nlication des dispositions 
contenues dans l'art. 44 (et 44 a ) , fixant notamment la pro
cédure relative â l'autorisation préalable des aides que 
les Etats se proposent d'accorder et, le cas échéant, les 
catégories d'aides qui sont dispensées"'de cette autorisa-^ 
tion^T Aangezien met name de slotpassage twijfëX deed ont
staan, is in een voetnoot de vraag geformuleerd of de Com
missie kan handelen dék zonder dat, om welke reden dan ook, 
het reglement tot stand is gekomen. 

BETALINGSHi, LANS 

De discussie over de artikelen betreffende de Detalings 
balans (art. 56 e~v.) had voornamelijk betrekking om de 
volgende onderwemen. 

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



Comité Monetaire (art. 57) 
De Franse delegatie had een document inge dien?, v/aarin 

de taak., samenstelling en werkwijze van het Comité Monetaire 
uitvoerig was geregeld. Alle delegaties, met uitzcv; 
van de Duitse, konden zich in beginsel verenigen met de 
instelling van een dergelijk Comité, dat tot caak zou heb
ben de monetaire nolitiek der ledenstaten te coördinere::, 
alsmede advies uit te brengen omtrent monetaire - vraagstuk
ken aan"de organen der gemeenschan. De Duitsers waren even
wel sceptisch ten aanzien van het nut van een dergelijk 
organisme, vreesden doublering van het werk der andere 
organen en verwachten dat het in de praktijk zeer moeilijk 
zou zijn een juiste afbakening te geven van de taak van 
een dergelijk comité. 

De andere d elegaties wezen echter op de noodzaak van 
een nauwe coördinatie o-o monetair terrein en achtten daazv 
om de instelling van een dergelijk orgaan onontbeerlijk. 

Besloten werd, dat de Duitsers de kwestie neg eens 
zullen overwegenden dai intussen een werkgroep van mone
taire ex-nerts, Qp basis van het bovengenoemde Franse 
document, het statuut van het Comité Monetaire zal uit
werken. 

liberalisatie_van__het betalingsverkeer (art. 58) 
Voor de eerste twee paragrafen van dit artikel dienden 

de Fransen een nieuwe tekst in, welke als volgt luidde ; 
"Chaque Etat Membre -nrend les mesures nécessaires en vue 
d'assurer la conversion (Ie transfe rt)* de sa monnaie dans 
les monnaies des autres Etats Membres -nour les -^aiements 
relatifs~a ceux des échanges de marchandises, de services 
et de ca-nitaux qui sont libérés dans Ie cadre du -nrésent 
Traité". 

Deze tekst zal door de experts nog nader worden be
keken. Een uitvoerige discussie ontwikkelde zich daarna 
over de vraag of in dit artikel uitdrukkelijk de mogelijk
heid zou moeten worden voorzien, dat de Euronese Betalings-
Unie of het Euronean Monetary Agreement zou komen te" ver
dwijnen, in welk geval de landen van de gemeenschappelijke 
markt zich zouden moeten ver-plichten onderling een nieuw 
multilateraal betalingsaccoord tot stand te brengen. 
Besloten werd, dat voor een dergelijke bemaling door de 
delegaties een conce-nt-tekst zou kunnen worden ingediend, 
welke vervolgens eveneens door de ex-nerts zal worden onder
zocht . 

Hetzelfde zal geschieden~met de vraag of het noodzake
lijk is in het verdrag een bepaling pp te nemen, dat de 
controle-maatregelen met het oog on de statistische registra 
tie gehandhaafd kunnen worden. 
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De eerste paragraaf hield een (conform een vroeger Bel
gisch voorstel) beginselverklaring in, die echter geen con
stitutief karakter had en bovendien geen elementen 'bevatxe 
welke niet reeds elders in het verdrag worden vermeld. Alge
meen ging men ermede accoord, dat deze paragraaf kon verval
len. 

In de tweede paragraaf waren twee beginselen opgenomen s 

1 . streven naar zo stabiel mogelijke wisselkoersen-, 
2. de wisselkoerspolltiek der landen^in een aangelegenheid 

van gemeenschappelijk belang (intérêt comraun). 

Ad 1 . 

Het leek gewenster deze bepaling te laten vervallen, om
dat niet nu reeds voor 50 jaar kan worden vastgesteld, welk 
koerssysteem in die periode zal worden gevolgd ("stabiel" 
werd gezien in de betekenis "gefixeerd"). 

Ad 2. 

De Franse en Duitse delegatie wensten aanvankelijk ook 
deze bepaling te laten vallen. De Duitser omdat hij van oor
deel was, dat één en ander al onder art. 57 viel. De Fransman, 
omdat hij de redactie te ruim vond. De Nederlandse woordvoer
der stelde voor de bepaling in art. 56 op te nemen, omdat dat 
het basisartikel is. Besloten werd de huidige tekst met een 
toevoeging van de voorzitter ("puisqu'il est dans 1 intérêt 
du marché commun") aan de experts over te laten, die tevens 
nader zullen spreken over de plaatsing (art. 5'6 of 57). 

In de derde paragraaf was een clause de sauvegarde opge
nomen ten behoeve van die landen, die nadeel ondervinden van 
een onjuiste verandering van de wisselkoers van een'ander land. 
Nadat Nederland gepoogd had de discussie hierover uit te stel
len, totdat men het clause de sauvegarde systeem ten principale 
zou bespreken, werd besloten de "monetaire" clauses de sauve
garde (art. 59 en 60) in hun geheel te bespreken, na de be
handeling van art. 60. (Aangezien dit door tijdgebrek niet 
meer is geschied, zal ook dit door de experts nader moeten 
worden bezien.) 

Concours_rautuel (art. 60). 

Dit artikel zou volgens het ontwerp uit vier paragrafen 
gaan bestaan, inhoudende : 

1 . dat bij ernstige betalingsbalansmoeilijkheden van een land 
de Europese Commissie een onderzoek instelt en dat zij, na 
gebleken noodzaak, aan de Conseil "concours mutuel" kan 
voorstellen; 

2. opsomming van de vormen, die het "concours mutuel" kan aan
nemen; 

3. een clause de sauvegarde-mogelijkhèid als de Conseil het 
"concours mutuel" weigert; 

4. een mogelijkheid tot een autonome clause de sauvegarde, in
dien een land plotseling ernstige betalingsbalansmoeilijkhe
den krijgt tegen welke de maatregel sub 1 en 2 bedoeld niet 
snel genoeg kunnen worden toegepast. 
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Ad 1 . 

Voor wat betreft het instellen van een onderzoek docr de 
Europese Commissie konden de onderling afwijkende Duitse en 
Franse teksten geheel worden samengevoegd. 

Over het voorstel van een "concours mutuel1' ontwikkelde 
zich een uitvoerige discussie, omdat Nederland, België en ook 
Italië mede wilden zien bepaald, dat verlening en voortzet
ting van "concours mutuel" afhankelijk kon worden gesteld 
van nakoming der gedane aanbevelingen van de Europese Com
missie of van gestelde voorwaarden. Een stringente redactie 
daarvan echter was voor Frankrijk onaanvaardbaar (tenminste 
zeker als de huidige positie van de Europese Commissie in 
deze werd gehandhaafd); derhalve was de voorliggende tekst 
(van de voorzitter) soepeler geredigeerd, zodanig nochtans, 
dat in de practijk toch wel een zekere druk op nakoming kon 
worden bereikt. 

Van Franse zijde kwam vervolgens een tekstvoorstel op 
basis waarvan de experts verder over dit probleem zullen dis
cussieren (vanaf hier vond de vergadering voortgang zonder 
Italiaanse vertegenwoordiging, aangezien de Italiaanse woord
voerder verder verhinderd was). 

Ad 2. 

Over dit punt werd weinig gesproken, omdat men het eerst 
door de experts wilde laten behandelen. Wel werd van Neder
landse zijde voorgesteld een maximum voor ieder land op te 
nemen voor zijn bijdragen in het kader van "concours mutuel"; 
ook dit punt zal door de experts worden besproken. 

Ad 3. 

Aanvankelijk^bestond de neiging dit punt ter beslissing 
aan de Chefs de Délégation voor te leggen, doch uiteindelijk 
werd besloten eerst nog te trachten de experts een tekst te 
laten ontwerpen. 

Ook hier zag Nederland, evenals België, gaarne een zekere 
voorwaarde opgenomen, dat het betrokken land "zijn best moest 
hebben gedaan". Tevens werd door Nederland (en België) de 
Europese Commissie gezien als het competente orgaan,, dat de 
clause de sauvegarde verleent. Dit laatste werd door de Franse 
woordvoerder geaccepteerd, indien daartegenover de andere lan
den met de tekst voor de autonome clause de sauvegarde (zie 
sub 4) zouden accoord gaan. 

Ad 4. 

De voorgestelde tekst luidde : 

"En cas de crise soudaine dans la balance des paiements 
"et si une décision au sens de § . . . du présent article, 
"n'intervient pas immédiatement, l'Etat membre interesse 
"pourra prendre les mesures de sauvegarde necessaires. 
"La Commission devra être informée de ces mesures de 
"sauvegarde dès le moment où elles entreront en vigueur. 
"La suspension ou la modification des mesures de sauve
garde est décidée car le Conseil de Ministres, sta
tuant à la majorité qualifiée." 
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De Duitse woordvoerder wilde deze tekst in zoverre iets 
beperken, dat het betrokken land niet méér maatregelen en 
niet schadelijker dan strikt nodig was zou mogen nemen; bo
vendien zou deze clause de sauvegarde moeten leiden tot de 
gewone procedure van sub 2 en 3 hierboven. De ïïederlandse 
woordvoerder achtte het principe van deze beperkingen juist 
en stelde verder voor als tekst te nemen, die welke onlangs 
in het Frans-Duitse compromis te Parijs was bereikt. Boven
dien wees hij erop, dat de posterieure goedkeuring in de ÏTe
derlandse visie op de clauses de sauvegarde eveneens door de 
Economische Commissie zou moeten geschieden; ook al was hier 
de gewone volgorde omgekeerd, dan moest dat niet tot veran
dering van competent orgaan leiden. Ook deze tekst (zie hier-
voren) zal door de experts nader worden bestudeerd. 

PR0GR_AM';ïA voor de_ volgende we_e_k. 

Maandag, 3 december Betalingsbalans en wisselkoers 
11.00 uur (werkgroep experts) 

15-30 uur Buitentarief (restreint) 
Subsidies (plenair) 

Dinsdag, 4 december 
's ochtends ' Verkeer (Werkgroep experts) 

(clauses de sauvegarde)(plenair) 
kapitaalverkeer (plenair) 

1 s middags verkeer (eventueel)(werkgroep ex
perts ) 

wisselkoers, bet.balans (plenair) 

Woensdag, 5 december 
gehele dag landbouw (plenair) 

Donderdag, 6 december 
1 s ochtends ter beschikking (plenair) 

Groupe restreint verkeer 

Op 28 november vond in de beperkte werkgroep de tweede 
discussie plaats over de artikelen inzake het transport. 
Italië was slechts door een waarnemer, Luxemburg in het geho 
niet vertegenwoordigd. Door tijdsgebrek kon slechts een deeH 
der te behandelen onderwerpen aan de orde komen. Achtereen
volgens werden de volgende punten behandeld : 

1 ) De...̂ ,enie_enschappelijke_ yervoerspolitiek. 

De Nederlandse woordvoerder (Kr. Vonk) achtte het be
zwaarlijk zich uit te spreken over de aanvaardbaarheid van 
een tekst, waarmede de staten zich verplichten tot het voere 
van een gemeenschappelijke transportpolitiek, voordat men 
weet welke verplichtingen uit de andere artikelen voort-
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vloeien. Hij stelde daarom voor dit artikel opnieuw in dis
cussie te nemen nadat de overige artikelen de revae waren 
gepasseerd. 

Frankrijk achtte een discussie à fond slechts nuttig, 
indien Nederland bereid zou zijn tot belangrijke wijzigingen 
in zijn standpunt, dat nogal afwijkt van dat der overige de
legaties, ïla de opmerking van de heer Vonk, dat een verdere 
discussie overbodig zou zijn, indien men meent na anderhalve 
dag de problemen voldoende te hebben behandeld en niet open 
staat voor de argumenten van anderen, ging men accoord met 
het Nederlandse voorstel. 

Hetzelfde ontwerp-artikel bevat een procedureregel, in
houdende, dat op het gebied van de vervoerpolltiek de Euro
pese Commissie voorstellen doet aan de Raad van Linisters 
"siégeant^avec la participation des Ministres des Transports 
statuant à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape 
et à la majorité qualifiée par la suite". 

De vergadering was vrijwel algemeen van gevoelen, dat 
de woorden ''avec la participation de" een iets te zwakke af
spiegeling vormen van de wens de Ministers van Verkeer te 
laten beslissen over die vraagstukken, waarvoor ze in hun 
resp. landen competent zijn. Het vinden van een uniforme 
tekst is echter moeilijk, daar in vrijwel elk land de compe
tentieverhoudingen anders liggen. Besloten werd de opvat
tingen, welke terzake in de vergadering leven, voor te leg
gen aan de chefs der delegaties, opdat deze dit institutio
nele vraagstuk; dat ook in andere sectoren een rol speelt, 
in zijn geheel kunnen bezien. Het punt van de unanimiteit of 
meerderheidsbeslissing in de Raad zal bij elk der artikelen 
afzonderlijk worden behandeld. 

2• De aan de Era opese Commissie te verstrekken inlichtingen. 

Van ?ranse zijde werd bezwaar gemaakt tegen het Neder
landse voorstel, dat de aan de Europese Commissie te verstrek
ken inlichtingen "à titre confidentiel" zouden moeten worden 
behandeld. De Nederlandse woordvoerder zette uiteen, dat om 
de navolgende redenen althans een deel der gegevens, zij het 
statistieken of vrachtprijzen, als vertrouwelijk moet worden 
beschouwd : 

a. in sommige gevallen vloeit geheimhouding voort uit de be
trekkingen met derde landen, b.v. in de Rijnvaart; 

b. niet voor alle vervoerprijzen is publicatie gewenst of 
zelfs noodzakelijk. 

Een zinsnede uit art. 47 van het EGKS-Verdrag zou aan 
de Nederlandse bezwaren tegemoet kunnen komen : "La Haute 
Autorité est tenue de ne pas divulguer les informations qui, 
par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel" 

De Duitse delegatie stelde voor eerst de tekst af.te 
wachten, welke ongetwijfeld over dit onderwerp in het alge
meen zal worden geredigeerd. 

De overige delegaties waren op voorstel van de Belgen_ 
bereid alle modaliteiten, incl. de geheimhouding en het tijd
vak, waarbinnen de gegevens moeten worden verstrekt, aan de 
Europese Commissie over te laten 
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Ilederland acht echter om twee redenen inschakeling van 
de Raad van Ministers op laatstgenoemde punten noodzakelijk; 
i) het oordeel, of bepaalde gegevens vertrouwelijk moeten 

worden behandeld, kan niet alleen aan de Commissie wor
den overgelaten; 

ii) aan het verschaffen van sommige statistische gegevens 
kunnen belangrijke budgetaire consequenties zijn verbon
den. 

3 • De__yrije uitwisseling van vervoerdiensten. 
Na een lange en verwarde discussie kwamen tenslotte de 

volgende standpunten naar voren : 
a. Volgens Duitse opvatting heeft het artikel inzake de vrij 

uitwisseling slechts betrekking op de binnenvaart en het 
wegvervoer. Nederland stelde, dat t.z.t. ook de positie 
van de luchtvaart en de zeevaart in beschouwing moeten 
worden genomen. 

b. Een vrije uitwisseling van vervoerdiensten is niet iden
tiek met een non-discriminatoire behandeling van buiten
landse ondernemers. Derhalve dient eerst het principe van 
de vrije uitwisseling te worden gesteld en daarmede de 
non-discriminatie, welke betrekking heeft op de voor
schriften van economische en technische aard, waaraan de 
ondernemers zijn onderworpen, indien ze aan liet vervoer 
deelnemen. 
Een desbetreffend Nederlands voorstel werd door de overig 
delegaties niet afgewezen. 

c. De Duitse delegatie meende ervan te moeten uitgaan, dat 
het onderhavige artikel alleen betrekking heeft op buiten 
landers, die in een ander land een bedrijf willen vesti
gen om daar aan het nationale vervoer te kunnen deelnemen 
Zij zag het door Nederland ingediende liberalisatiepro
gramma derhalve als een uitbreiding van bepaalde vrijhede 
tot ondernemers, die hun zetel hebben buiten het land, 
waarbinnen of waardoor het transport plaatsvindt. 
Nederland verwees voor wat de vestiging betreft naar art. 
34 bis (Duits voorstel) . dat nog in de Werkgroep Harche 
Commun zal moeten worden behandeld. liet liberalisatie-ar
tikel heeft dus betrekking op ondernemers, die vanuit het 
buitenland opereren. 

d. Op aandringen van de Nederlandse delegatie werd een onder 
scheid gemaakt tussen de toelating tot het nationale^ver
voer en het grensoverschrijdende vervoer. Voor het Binnen 
landse vervoer, dat in elk der landen een meer of minder 
strenge reglementering kent, waren België, Nrankrijk en 
Duitsland van mening, dat geen buitenlandse vervoerders 
kunnen worden toegelaten, tenzij in bepaalde gevallen op 
grond van regionale accoorden een dergelijk recht wordt 
verleend. Hen dacht hierbij aan de binnenvaart, waarvoor 
in de Conferentie van Verkeersministers in principe de 
toegang van buitenlanders tot de cabotage is erkend. Ne
derland wenst daarentegen de vrije toegang tot de cabotage 
in het verdrag op te nemen, eventueel in de vorm van een 
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door Frankrijk voorgestelde "standstill-clausule'', welke 
een terugkomen op reeds verleende vrijheden uitsluit. 
Bovendien heeft Nederland gesuggereerd om ock vcor . 
vervoer aan het einde van de overgangstijd een uitzonde
ring op het verbod van het verrichten van "binnenlands ver
voer toe te staan, n.1. in geval van een retourvracht in 
aansluiting op een internationaal vervoer. 
Voor het grensoverschrijdende vervoer zouden België, 
Frankrijk en Duitsland gaarne dezelfde regels willen toe
passen, welke ook gelden voor toelating tot het nationale 
vervoer in elk der landen. Yoor een vervoer door drie 
landen zouden dus drie vergunnningen nodig zijn. Hen zag 
echter in, dat dit, door het bestaan van de Akte van harm -
heim en het Maasstatuut, voorzover het de binnenvaart be
treft, niet mogelijk is. Hier past slechts volledige 
vrijheid. 
Voor het wegvervoer kwam de Fransman met de idee, de ver
gunningverlening aan de Europese Commissie op te dragen. 
Nederland, hoewel in principe voorstander van vergunning
verlening door het land van herkomst van de vervoerder, 
zegde toe dit nieuwe voorstel ernstig te zullen overwegen, 
temeer, daar van Franse zijde een vergelijking was ge
trokken met de Amerikaanse Interstate Commerce Commission. 
Uiteraard zou moeten worden gesproken over de criteria, 
welke de Europese Commissie bij de vergunningverlening zou 
dienen te hanteren. Bij de verdere discussie bleek echter, 
dat Duitsland, België en ook Frankrijk de Europese Commis
sie contingenten per land wilden laten vaststellen, die 
vooral in het begin zeer restrictief zouden moeten zijn. 
Van enige toetsing aan de.vervoerbehoefte en een streven 
naar gezonde concurrentieverhoudingen dus geen sprake. Des 
contingenten zouden bovendien het thans vrije transitover
voer en het eigen vervoer moeten omvatten. De Nederlandse 
delegatie is daarop weer op haar oorspronkelijke voorstel 
teruggevallen. 
Hiermede werd de discussie over de liberalisatie voorlopig 
afgesloten. Hoewel geen enkel land het principe van de 
liberalisatie heeft afgewezen, acht men de practische uit
voering gevaarlijk met het oog op mogelijke repercussies 
in de nationale ooördinatiepolitiek. Van Nederlandse zijde 
is erop gewezen, dat, nog afgezien van de vraag, of om 
deze reden de totstandkoming van een gemeenschappelijke 
vervoermarkt zou mogen worden afgexrezen, dit gevaar sterk 
wordt overdreven. Het internationale wegvervoer maakt im
mers slechts enkele percenten uit van het totale vervoer 
over de weg. Terwille van de eenwording van de economieën 
van de gemeenschap zal uitbreiding zeker noodzakelijk zijn 
4 • De "Publicatie van de vervoc-rtarieven en vrachtprijzen. 

Ter tafel lag een voorstel van België, Frankrijk en 
Duitsland om, conform de desbetreffende bepaling van het 
EGKS-Verdrag, voor te schrijven, dat de vervoerprijzen en 
condities moeten worden gepubliceerd of ter kennis gebracl 
aan de Europese Commissie. Italië had tijdens de vorige 
bijeenkomst bezwaar gemaakt tegen publicatie van do vracht 
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prijzen; E***v$&M had zich nog niet uitgesproken, 
. Amendementen, voorgesteld va 

Franse en Duitse zijde, beogen s 
- tariefpublicatie, behoudens enkele uitzonderingen; 
- verplichte toepassing der taneven en controle op de naleving. 

Gevraagd naar du reden van deze voorstellen, werd geant
woord, dat enige dagen geleden te Luxemburg over een dergelijke 
tekst voor het wegvervoer overeenstemming tussen vijf der zes 
KoS.G.-landen was bereikt. 

De Nederlandse delegatie stelde daarop dat % 
i) de concurrentieregels voor de gemeenschappelijke goederen

markt niet identiek zijn aan die van de KSG, waar ook de 
producenten hun prijzen moeten publiceren; 

ii) men dus blijkbaar op vervoerpolitieke gronden een prijs-
fixatie eist, welke niet past in een concurrentieregiem 
als thans wordt beoogd; 

iii) een algemene publicatieplicht voor de internationale 
binnenvaart praktisch en juridisch onmogelijk is. 
De verdere discussie over deze punten leverde niets op, 

mede als gevolg van gebrek aan kennis bij de meeste verkeers-
experts over de stand van de besprekingen over de gemeenschap
pelijke markt. Men meende dat een gemeenschappelijke markt 
kennis van alle prijzen vooronderstelt en verweet Nederland, 
dat net naar een economische "jungle" verlangt, indien het de 
ondernemers in de vervoersector een zekere speelruimte bij 
de prijsstelling wil laten. Het secreiariaat zal trachten ook 
voor dit punt een tweetal teksten op te stellen. 

5) Duitse uitzond e ring spositie 
De Duitse delegatie diende een ontwerp-tekst in, waarin 

verschillende nog niet nader aangeduide artikelen niet van 
toepassing worden verklaard op maatregelen, welke in de Bonds
republiek zijn opgenomen met het oog op de deling van Duits
land. De vraag rijst, of dergelijke uitzonderingsposities 
niet een zeker toezicht van de Europese Commissie vereisen. 
In dit verband zij verwezen naar de artt. 44 en 44a over de 
subsidies. 

De discussies zullen op 4 december a.s. worden voortgezet. 

Werkgroep_Euratom 

Behandeld w e r d e n 1 uitwisseling van geheime kennis 
2 gemeenschappelijke Euratom-markt 
3 voorzienings-agentschap 
4 diversen. 

Sub 1. Verslag werd uitgebracht over de moeilijkheden, welke de 
experts ondervonden bij de behandeling van het ontwerpartikel 
20 over de uitwisseling van geheime (militaire) kennis ^p nucleax 
gebied, die in het bezit is van de deelnemende staten. 
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Van Franse zijde is een voorstel ingediend om de inhoud van 
alle octrooi-aanvragen op nucleair gebied - dus zowel die welke 
Btraka tot publieke als die welke straks tot geheime octrooien 
zullen leiden - 6 maanden na indiening aan Euratom mede te de1en» 
Voor de landen, die in hun octrooiwetgeving het ,,vooronderzöek,, 

kennen (Nederland en Duitsland) is zulks onaanvaardbaar, omdat 
de uitvinder normaal na zes maanden nog geen enkele bescherming 
heeft verkregen van zijn rechten op de uitvinding en de octrooi
aanvraag nog altijd weer kan intrekken. Voor de andere landen 
geldt dit bezwaar niet, omdat het octrooi na zts maanden daar 
normaal reeds is verleend of op het punt staat verleend te 
worden. Aanvaarden van het Franse voorstel zou Nederland en 
Duitsland nopen tot ingrijpende verandering van hun octrooi
recht. 

Na op voorstel van de groep opnieuw te hebben vergaderd 
werd door de experts gemeld, dat men doende was een compromis-
oplossing uit te werkene De Nederlandse en Duitse experts waren 
bereid te overwegen : • i 
a) mededeling na drie maanden van het onderwerp der octrooi

aanvragen aan Euratom; 
b) Vervolgens na ca zes manden, indien de octrooi-aanvrager 

daarmee zou instemmen, mededeling onder geheiin-houding van Ie 
complete inhoud der octrooi-aanvragen aan Euratom; 

c) Toepassing van versneld vooronderzoek ten aanzien van de on-
. derwerpelijke octrooi-aanvragen:, zodat - ook indien de aanvra
ger niet had ingestemd met mededeling aan Euratom - de mede
deling van dé complete inhoud der octrooi-aanvrage.,.cnder 
geheimhoudinghoudingsverplichting aan Euratom uiterlijk na 
18 maanden zou kunnen volgen. (Het zal na 18 maanden vast kc:..c:. 
te staan, of octrooi zal worden verleend en die 'octrooi-verle
ning zal spoedig na die termijn volgen.) 
Recht tot exploitatie van de vinding door middel van licentie 

of dwanglicentie zou echter in ieder geval slechts kunnen ont
staan na de octrooiverlening. 

Over cl it onderwerp zal binnenkort door de experts een uitvoe
riger verslag worden uitgebracht. 
Sub 2. Bij een eerste bespreking van het Beneluxdocument Eurai;2 
(MAE 543) over de gemeenschappelijke Euratommarkt bleek allereerst, 
dat inschakeling van de overzeese gebieden een geheel ander ka
rakter zou dragen dan bij de algemene gemeenschappelijke markt, 
Het gaat bij Euratom vrijwel uitsluitend om de ertsen, daarbuiten 
zijn er nauwelijks "vested interests" aanwezig. 

Verder was men het er over eens t 
1) dat de vorming v a n de gemeenschappelijke markt zeer snel zal 

moeten gaan; 
2) dat de goederen in 3 categorieën dienen te worden ingedeeld 

(zie ontwerp-douanelijst als annexe aan Eur.52), te weten : 
a.- mineralen en nucleaire brandstoffen, 
b.- specifiek nucleaire goederen, 
c - goederen welke ook in andere sectoren toepassing vinden. 

3) dat binnen zes maanden na de inwerkingtreding van het 
. verdrag de intra-grenzen geheel zullen worden opgenge-
gooid voor de goederen sub a . - en b.-, en verder ook voor 
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die sub c) indien ze voorzien zijn van een nucleair 
bestemmingscertificaat (af ta_geven door de Commissie), 

Tevens zal dan een gemeenschappelijk buitentarief worden 
ingesteld met een zo laag mogelijk tarief voor de catego
rieën a) en b ) . Voor de categorie c ) , waarin détöurnement 
de trafic mogelijk zou zijn, zou het gemeenschardelijk 
buitentarief steeds het laagste moeten zijn van alle 
betrokken tarieven die in de zes landen gelden. Dit 
laagste tarief zou desnoods bij de totstandkoming van 
de algemene gemeenschappelijke markt een eventuele gelei
delijke harmonisatie kunnen volgen. Het is echter waar
schijnlijk- dat de Fransen reeds dadelijk (na 6 maanden) 
OP harmonisatie zullen aandringen, daar zij -nrotectie 
wensen. Zij zullen een document met desiderata indienen, 
hetgeen de volgende week zal worden behandeld. 

Sub 3» De Fransen verschenen deze week mat een nieuw voor
stel betreffende de werking van het voorzieningsagentschap, 
dat in het kort als volgt luidti 

1) Hêt Agentschap verkrijgt het monopolie over ertsen^ 
splijtstof enz. Bovendien mag alleen het Agentschap con
tracten met andere landen afsluiten. Verbruikers mogen 
alleen bij het monopolie konen, behoudens de bekende-
uitzonderingen (in geval van schaarste en abnormale prijs). 

2) Onder een vorm -van "p^ogramme lié" verkrijgt Frankrijk 
een "overgangsperiode" van 5 & 7 jaar. 

3) "Long term" contracten kunnen door iedere verbruiker 
binnen de gemeenschap met het Agentschap worden afgeslo
ten.. Daarbij-heeft de verbruiker het recht. ? 

a) precies OP te geven welke kwaliteit wordt verlangd» 
Dit betekent, dat het Agentschap min of meer krijgt 
voorgeschreven, wat gekocht moet worden,5 

b) de eis te stellen, dat dit contract volledig wordt 
nagekomen. Dit noodzaakt het Agentschap op zijn beurt 
om long term contracten af te sluiten binnen de ge
meenschap. 

Het Franse voorstel is logisch; het betekent echtereeën 
overdracht van de verantwoordelijkheid van het Agentscha-n 
op de verbruikers» 

In een eerste bespreking werden de verschillende asnec-
tên van dit Franse voorstel belicht. Men komt er vanzelf
sprekend nader op terug. 

Sub 4. Diversen. 

OEEC 

a) Er is een vragenlijst van de OEEC binnengekomen (doe. 
ÏÏE(56)28) over dë bescherming van de gezondheid tegen stra
lingsgevaar. De Belgen hechten veel waarde aan een coördi
natie van de zes antwoorden. Besloten werd géén antwoord 
te geven voordat onze ex-nerts (volgende week) hun advies 
hebben gegeven en de Euratomgroep-de zaak zal hebben 'be
sproken. Er komt een Frans ontwern-antwoord als worlving-naper. 
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Dat -nunt is ter goedkeuring aan de delegatiehoof den voor
gelegd, welke accoord gingen. 
b) De heer Huet van de OEEC vroeg schriftelijk aan de 
heer G-oldschmidt van het Studie syndicaat om bevestiging 
van het feit, dat de regeringen van Denemarken, Zweden, 
Zwitserland, Turkije en Oostenrijk door sim-oole medede
ling aan de Belgische regering dat zij de condities 
van het statuut aanvaarden, inderdaad deelnemers zullen 
kunnen worden aan het Studiesyndicaat. Hoewel men meende 
deze vraag zonder meer bevestigend te kunnen beantwoorden, 
werd besloten de Delegatiehoofden naar hun mening te vra
gen. Deze gingen accoord. 

PROGRAMMA VAN DS KOMENDE WEKEN 
3 december 14,30 uur en eventueel ook 4 december 

vergadering twee subgroepen van de Commissie-
Kramer (bronnen en behoefte). 

4, 5 en 6 december (begin 1s^morgens 4 december) Euratom-
groep (Agentscha-D, gemeenscha-onelijke Euratom-
markt en nog andere onderwerpen). 

7 december 10.30 uur Commission Errera (programma + budget) 
10, 11 en 12 december (begin 'smorgens 10 december) te 

Parijs Eurat omg roep 
13 (en eventueel 14)december avondvergadering te Parij s 

van de Delegatiehoof den (inzake Eurat omkwesties) 

m 
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