
N E D E R L A N D S E D E L E G A T I E B I J D E I N T E R G O U V E R N E M E N T E L E 
C O N F E R E N T I E V O O R D E O P R I C H T I N G V A N E S N G E M E E N S C H A P P E L I J K S 

M A R K T EU V A N E U R A T O M 

. LANDBOUW• 
Algemeen 

De discussies over de landbouw werden, nadat het secre
tariaat de besprekingen van verleden week nader in nieuwe 
teksten had uitgewerkt, dinsdagmiddag en -avond voortgezet; 
Nederland diende een nieuwe tekst voor art. 39 in, waarin de 
voorwaarden die door de heer Linthorst Homan in de afgelopen 
week waren gesteld met betrekking tot de Franse eis tot long
term contracten, waren geformuleerd. Ook van Duitse zijde 
waren enkele nieuwe teksten ingediend. 

Op een aantal punten werd, ondanks vrij langdurige be
spreking, geen eenstemmige oplossing bereikt. Besloten werd 
derhalve dat voorzitter von der Groeben een nota zal opstel
len waarin hij de belangrijkste geschilpunten aan de Hoofden 
van Delegatare-^tër beslissing zal voorleggen. 

Over de onderwerpen welke aan de orde kwamen zij het 
volgende vermeld. 

Van Duitse zijde werd pertinent gesteld, dat het buiten
tarief voor landbouwproducten niet onder de algemene tarief
procedure zou kunnen vallen, doch afzonderlijk moest worden 
geregeld; de Belgische woordvoerder en de Italiaanse deelden 
deze mening. Frankrijk was niet tegen de algemene procedure 
doch verklaarde dat deze vraag van minder belang was als er 
voor het betrokken product een marktordening bestond (en in 
de Franse visie zal dit voor nagenoeg alle producten het 
geval zijn). 

De Nederlandse woordvoerder (Dr, Linthorst Homan) bracht 
naar voren, dat het speciale karakter van de landbouw, waarop 
de andere delegaties wezen, niet zijn consequenties moest 
vinden in een aparte regeling van het buitentarief, die er op 
neer zou komen, dat voor landbouwproducten aan de buitengrens 
een sterkere bescherming tot stand zou komen dan voor de 
andere producten, hetgeen voor Nederland onaanvaardbaar 
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Concurrentieregiem 
De vraag was of met verwijzing in de landbouwparagraaf 

naar de algemene regeling nopens kartels, monopolies en subsi
dies, zoals vervat in de artt» "42-44,,voor de landbouw kan 
worden volstaan, of dat een speciale of aanvullende regeling 
nodig zou zijn. 

Over deze vraag, die nauw samenhangt met het probleem der 
marktorganisaties is lang en onduidelijk gediscussieerd. Men 
kon zich uiteindelijk verenigen met een voorstel van de voor
zitter volgens hetwelk een bepaling zou worden opgenomen, 
inhoudende dat de vraag of en in hoeverre de bepalingen no
pens kartels, monopolies en subsidies op de landbouw van 
toepassing zijn in de uitvoeringsreglementen (ex art. 43 e.v.) 
zal worden geregeld. Cp Nederlands verzoek zal echter nu 
reeds in de tekst worden opgenomen, dat subsidies-
a.- pour protéger les exploitations défavorisées par des 

conditions structurelles ou naturelles; 
b.- dans le cadre de programmes'de développement économique; 
c - dans le cadre d'une politique de prix, 
in ieder geval tot de toelaatbare categorieën kunnen behoren. 
Opgemerkt zij, dat door deze redactie het verbodskarakter van 
de artt. 42-44"voor de landbouw pas kan intreden, nadat voren
genoemde uitvoeringsregingenten in werking zijn getreden. 

De Nederlandse woordvoerder lichtte de voorwaarden toe 
onder welke Nederland voor de overgangsperiode bereid was 
het principe der Franse "contrats d'achat" te aanvaarden voor 
producten voor welke "un débouche normal sur le marche commun 
n'existe pas" (deze tekst was onderhevig aan Franse critiek 
omdat dit h,i. geen houvast bood) % 
1 d e contracten dienen afgesloten te worden op een basis 

van reciprociteit; 
2 8 - het verschil tussen wereldmarktprijs en de prijzen krach

tens de "contrats" zal dan door de gemeenschap moeten 
worden gedragen; 

3.- de importerende landen moeten de mogelijkheid hebben ma
ximumprijzen vast te stellen. 
De Franse woordvoerder, die zich tegen een beperking tot 

de overgangsperiode verklaarde, was wel bereid de reciproci
teit te aanvaarden en was van mening, dat beide andere punten 
in de "contrats" moesten worden geregeld; wat de prijzen be
treft meende hij, dat dit beter geregeld was in zijn eigen 
tekstvoorstel waarin werd uitgegaan van prijzen gebaseerd op 
de binnenlandse prijs van derde (exporterende) landen, ver
hoogd met de normale transportkosten. De voorzitter wees er 
in dit verband op, dat hier toch voor de andere landen een 
redelijke garantie lag voor "prix raisonnables", een garantie 
die z.i. groter was dan de Nederlandse eis van maximumprijzen. 

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



De heer Linthorst Homan merkte echter op, dat die interne 
prijzen een veel te onzekere basis vormden, dikwijls onderhevig 
aan velerlei niet-econoraische invloeden; ook stelde hij, dat 
lange contract-termijnen irreëel waren omdat dat een slag in 
de lucht zou zijn. 

Van Duitse zijde was men tegen de "contrats" in het alge
meen, maar bij eventuele keuze zou het Nederlandse voorstel 
acceptabeler zijn, echter zonder het gestelde sub 2.- (hier
boven) waarmede de Duitse woordvoerder zich in ieder geval 
niet accoord kon verklaren. 

De Belgische woordvoerder kon accoord gaan met het Franse 
voorstel, mits het geen obligatoir karakter zou hebben. Zoals 
in het vorige weekverslag reeds uiteengezet, wil Frankrijk 
afzien van een strikt obligatoire bepaling om de "contrats", 
doch de mate van totstandkoming is in hun visie wel medebepa
lend bij de beoordeling van de overgang van de eerste naar" 
de tweede etappe. 

De heer Linthorst Homan verklaarde bereid te zijn des
noods een procedure op te nemen, die een goede garantie zou 
bieden voor de totstandkoming van "contrats", maar hij nam 
krachtig stelling tegen de eis deze kwestie mede te betrekken 
in de beoordeling bij de overgang naar de volgende etappe. 

Aangezien men niet verder tot elkaar kwam werd besloten 
het probleem der "contrats" op te nemen in de nota aan de 
Hoofden van Delegatie. 

Ook bij de minimumprijzen werd geen overeenstemming be
reikt. Hier stonden tegenover elkaar de Duitse visie (en tekst) 
waarbij Frankrijk zich aansloot, en de Nederlandse; Italië' 
sprak zich niet uit en de Belgische woordvoerder had geen
uitgesproken voorkeur voor een van beide systemen, 

In de Nederlandse visie zijnTminimumprijzen beperkt tot de 
overgangsperiode, aanvankelijk autonoom en geleidelijk onder 
controle der gemeenschap komend, doordat volgens een institu
tionele procedure criteria tot stand komen aan welke moet 
worden voldaan; bovendien is een geleidelijke afschaffing voor
zien, In de Franse (Duitse) visie zijn zij niet beperkt tot de 
overgangsperiode en in de eerste twee etappes autonoom; vanaf 
de derde etappe kunnen zij bij gekwalificeerde meerderheid door 
de Conseil worden afgeschaft» 

Nadat de Duitse woordvoerder reeds in de aanvang had ver
klaard nu niet in staat te zijn van zijn standpunt af te wij
ken, liep de discussie voornamelijk tussen Frankrijk en Nedet-
land. Hierbij bleek, dat de institutionele regeling in het 
Duitse voorstel (gekwalificeerde meerderheid na tweede etappe) 
voor de Fransman moeilijk aanvaardbaar bleek (unanimiteit) en 
dat hij de afschaffing van minimumprijzen liever gebonden zag 
aan de totstandkoming van een gemeenschappelijke marktordening, 
waarop de heer Linthorst Homan repliceerde, dat, indien geen 
termijn werd gesteld voor de minimumprijzen die marktordening 
bij gebrek aan impuls niet tot stand zou komen. 

Ook ten aanzien van de minimumprijzen werd vervolgens 
besloten zich tot de Hoofden van Delegatie te richten. 
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lTationale_markt regelingen 

Dit werd in grote trekken een herhaling van de discussie van 
de afgelopen week. Ook nu deed de Franse delegatie geen afstand 
van haar standpunt, dat nationale regelingen niet konden worden 
opgeheven aan het eind van de overgangsperiode, als er geen "be
vredigende gemeenschappenjke regeling is tot stand gekomen. De 
Franse woordvoerder voegde aan zijn uiteenzetting toe, dat hij 
dit onderwerp een datum (i.c» het eind van de overgangsperiode) 
een willekeurig en onbruikbaar criterium is; institutioneel leek 
het hem onlogische bij afschaffing van nationale marktregelingen 
iets anders dan unanimiteit van de Gonseil te eisen. De heer 
Linthorst Homan stelde hier tegenover, dat die datum wel degelijk 
bruikbaar was omdat in het verdrag een zekere pressie moet lig
gen om gedurende de overgangsperiode tot een commune politiek 
te geraken. 

Nadat zowel door de Italiaanse woordvoerder alsook door de 
voorzitter vruchteloos een aantal institutionele compromisvoor
stellen waren geformuleerd, werd besloten ook dit onderwerp in 
de nota aan de Hoofden van Delegatie op te nemen. 

Hierover werd niet diepgaand van gedachten gewisseld, Het 
algemene voorstel was : propositions van de Europese Commissie 
in de eerste twee jaar, goed te keuren door de Conseil, bij uxiani 
miteit in de eerste etappe en gekwalificeerde meerderheid daarna? 
ook was (tussen haakjes; een goedkeuring door de Assemblee voor
zien. 

De heer Linthorst Homan zeide dat hij cccoofd ging met de 
drie organen; verder gaf hij te kennen, dat het initiatief,bij 
de, Europese Commissie behoorde; de vraag of de Assemblee voor /of 
na de Conseil zou komen zou men beter kunnen uitstellen tot na 
de algemene discussies hierover door de Hoofden van Delegatie. 

De Franse woordvoerder wilde de Assemblee voorlopig helemaal 
tussen haakjes plaatsen; verder wenste hij, wat de meerderheids
constructie in de Conseil betreft, verschil te maken tussen alge
mene en bijzondere gevallen; er waren namelijk onderwerpen 
waarbij het onverstandig was te vroeg van de unanimiteit af te 
wijken; trouwens zelfs in de algemene procedure achtte hij de 
unanimiteit zeker tot en met de tweede etappe noodzakelijke, 

De Duitse, Italiaanse en Belgische woordvoerders waren met 
het algemene voorstel wel accoord; de Luxemburgse woordvoerder 
deelde mede geen instructies te hebben, 

^ H ï ^ ^ Ë _ Y Q t e l l e n 

Van Duitse zijde waren enkele amendementen ingediend waarvan 
er twee in behandeling zijn genomen ! 

a.- voorgesteld werd om daar waar een nationale marktregeling 
uitsluitend bestond uit kwantitatieve rstricties en invoer
rechten, deze te kunnen laten voortbestaan totdat een commune 
regeling tot stand zou zijn gekomen. Door de Duitse delegatie 
werd toegelicht, dat deze methode een minder stringente toe
passing mogelijk maakte dan een ander systeem b.v. staats-
handei„ 
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De vergadering was unaniem tegen deze inbreuk op het 
algemene beginsel van contingenten- en tariefafbraak. Gesug-

' geerd werd, dat de Duitse delegatie zou nagaan in hoeverre 
zij met een minimumprijsregeling zou kunnen opereren; de 
Duitse delegatie z egde toe zulks ernstig te zullen overwegen, 
(Naar bleek ging het slechts om twee artikelen n.1, vet en 
vlees.) 

b.- Voorgesteld werd om landen die voor een. of meer producten 
geen staatshandel hebben een zekere mate van bescherming te 
verlenen indien zij benadeeld worden door het feit, dat 
andere landen der gemeenschap zulks wel hebben. 

Aangezien de betrokken tekst; zeer algemeen en vaag was, 
werd besloten dat Italië> Belgi e en Duitsland tezamen een 
nieuwe tekst zullen opstelling voor latere bespreking. 

GEME ̂ NSCHAPPELIJKE HANDEL3P0LITIEK 
Het zwaartepunt van de discussie lag bij de^iantering van 

het buitentarief =>- Discussiebasis was daarbij een door Nederland 
ingediend document voor een art» 61 b, waarin was opgenomen 
dat onderhandelingen met derde landen over het buitentarief uit
sluitend zouden worden gevoerd door de Europese Commissie, na 
consultatie van de Conseil, bij welke onderhandelingen de Com
missie zelf zou toezien op equivalentie tussen te verlenen en 
te ontvangen concessies. Bij autonome tariefwijzigingen kon de 
Europese Commissie voorstellen doen aan de Conseil, die met ge
kwalificeerde meerderheid zou beslissen, behalve in gevallen 
dat de afwijkingen niet meer bedroegen dan 15$ of 3 punten 
in welk geval de Commissie zelf kon beslissen na consultatie 
van de Conseil. 

f r 

Drs. Hijzen lichtte toe, dat, meer nog dan door de algemene 
Nederlandse visie op de plaats der Europese Commissie, vooral 
overwegingen van practische aard tot het vorenomschreven voor
stel hadden geleid; een constructie waarin steeds een voorafgaand 
mandaat van de Conseil was vereist, zou in de praktijk tot een 
moeizaam en vertragende gang van zaken leiden; de ervaringen in 
de K.S.Gr. hadden op dit punt weinig twijfel laten 'bestaan. 

Behalve krachtige bijval van Belgische.zijde vond het Neder
landse voorstel bij geen der andere delegaties enige steun, nie
mand had er bezwaar tegen dat de Europese Commissie de onderhan
delingen feitelijk zou voeren, doch met name Frankrijk en Duits
land achtten bepaald de Conseil het beslissende orgaan, waarbij 
Frankrijk gedurende geruime tijd unanimiteit noodzakelijk achtte, 

Nadat, vooral van Italiaanse zijde, verschillende compromis
voorstellen waren gedaan, deed de voorzitter het volgende com
promis aan de hand s 
a.- gedurende de eerste etappe beslist de Conseil M j „unanimiteit 

of onderhandelingen door de Europese Commissie/door de deel
nemende staten gezamenlijk zullen worden gevoerd; de Conseil 
kan algemene richtlijnen geven; 

b.- in de tweede en derde etappe heeft de Europese Commissie een 
algemene opdracht om.de onderhandelingen te voeren; zij 
heeft hierbij het recht van initiatief en consulteert een 
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Comité van Advies, dat onder de Conseil ressorteert. Het 
resultaat der onderhandelingen wordt aan de Conseil voor
gelegd, die met een, nog vast te stellen, meerderheid 
beslist; 

c - de Conseil heeft ten allen tijde het recht alle soorten 
richtlijnen uit te vaardigen met een nog vast te stellen 
meerderheid. 
Duitsland en Italië waren bereid dit compromis te aanvaarden; 

Nederland en België enerzijds en Frankrijk anderzijds reserveer
den hun positie, waarbij Nederland aan zijn eigen voorstel bleef 
vasthouden. Met de procedure door Nederland voorgesteld voor 
autonome tariefwijzigingen was men'algemeen accoord; behalve 
België, wenste echter geen enkele delegatie de Europese Com
missie beslissingsbevoegdheid te geven voor de 1,5$ - 3 punten 
marge; men was bovendien van oordeel, dat zulks in art. 19 
thuisnoorae. Nederland en België verzetten zich tegen die op
vatting omdrt dergelijke tarief?vijzL gingen wel degelijk reper
cussies kunnen hebben op de betrekkingen met derde landen; 
bovendien wezen zij er op, dat de art. 1 9 - 2 5 naar hun aard na 
een zeker tijdsverloop zouden zijn uitgewerkt. 

Quantitatieve restricties 
Hier ging het voornamelijk om de vraag of een land in de 

overgangsperiode autonoom verder mocht liberaliseren tegenover 
derde landen dan een of meer van zijn partners; vooral van 
Duitse zijde werd deze bevoegdheid krachtig verdedigd. De andere 
landen waren hiertegen doch uit de discussie ontwikkelde zich 
een constructie, zodanig dat ; 
a.- een dergelijke bevoegdheid voor de landen inderdaad geduren

de de overgangsperiode-wordt erkend, echter onder de ver
plichting enerzijds deze verruiming eveneens voor de partner-
landen toe te passen en anderzijds te voren de Europese 
Commissie op de hoogte te stellen; 

b.- de Europese Commissie kan, ter voorkoming van economische 
moeilijkheden in een of meer der deelnemende staten, het 
treffen van maatregelen toestaan, die beogen detournement 
de trafic, voortspruitende uit ongelijke liberalisatiemaat
regelen, te voorkomen. 
Met deze constructie waren alle delegaties accoord; opgemerkt 

zij, dat het onder b e- gestelde eveneens het geval dekt van 
beperkingen der liberalisatie; in dat geval is geen notificatie
plicht opgenomen omdat het betrokken land voor het effectief 
zijn van zijn deliberalisatie aan de binnengrens wel maatregelen 
tegen detournement zal behoeven, doch daartoe toestemming van de 
Commissie moet hebben. 
Artikel 62. (definitieve periode) 

Ten aanzien van de gemeenschappelijke handelspolitiek in de 
definitieve periode stelde art. 62, dat de landen moeten komen 
tot nadere uitwerking van hun handelspolitiek op uniforme prin
cipes. De Nederlandse woordvoerder had bezwaren tegen deze vage 
formulering en stelde voor, ervan uitgaande dat in de definitie 
periode reeds een gemeenschappelijke handelspolitiek bestaat, 
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deze zinsnede te vervangen door "de gemeenschappelijke handels
politiek wordt tot stand gebracht op uniforme principes". Hier
mede kon de Fransman zich onmiddellijk verenigen,'terwijl de 
Italiaanse woordvoerder wel enige bezwaren had 2 indien er nl. 
geen uniforme principes aanwezig zijn, dan is er ook geen poli
tiek mogelijk en de voorgestelde tekst laat toe, dat er dan niets 
gebeurt. Men besloot echter de tekst van het Nederlandse voor
stel op te nemen. 

Een verder Nederlands amendement betrof de procedure in 
de definitieve periode voor du onderhandelingen op het hele 
gebied van de handelspolitiek. Volgens de oude tekst zal de 
Commissie de onderhandelingen voeren overeenkomstig de richt
lijnen van de Conseil. Hiermede kon de Nederlandse delegatie 
zich niet verenigen en overeenkomstig het reeds bij de tarief
onderhandelingen gedane voorstel« wenste de Nederlandse woord
voerder in de tekst gesteld te zien. dat de executie van de 
handelspolitiek behoort aan de Commissie» Daarnaast zou dan wel 
kunnen worden geaccepteerd, dat de Raad op voorstel van de 
Commissie algemene richtlijnen geeft voor de nadere uitwerking 
van de gemeenschappelijke handelspolitiek. Aangezien de huidige 
tekst nog ruimte laat v o o r eventuele misverstanden inzake de 
al of niet algemeenheid van deze richtlijnen van de Conseil, 
stelde de Nederlandse woordvoerder volledigheidshalve, dat 
de door hem voorgestelde procedure voor de tariefonderhande
lingen evenals de autonome wijzigingen van het tarief, zowel 
voor de overgangsperiode als voor de definitieve periode geldt. 
De Franse woordvoerder verklaarde eveneens, dat ook zijn oor
deel inzake tariefonderhandelingen voor beide periodes geldt. 

De heide Nederlandse voorstellen werden in een voetnoot bij 
art. 62 opgenomen. 

De Duitse woordvoerder wees tenslotte on,de wenselijkheid 
om monetaire redenen (b.vc dollartekort van een land) te mogen 
afwijken van de gemeenschappelijke handelspolitieke Daartegen 
was de Nederlandse woordvoerder van oordeel3, dat dergelijke 
situaties van schaarste in een valuta van een land opgevangen 
dienden te worden door de gemeenschappelijke politiek. Wel kon 
accoord worden gegaan met de opvatting, dat in geval van over
all-betalingsbalansmoeilijkheden een uitzondering op de gemeen
schappelijke politiek was toegestaan,, De Nederlandse woordvoer
der v/as dan ook bereid een passage op te nemen, dat niets in 
art. 62 op de werking van art. 60 kan prejudiceren. In deze 
geest zou nog een voetnoot bij het artikel worden opgenomen. 

Opgemerkt zij, dat men met betrekking tot expertsubsidies 
in de definitieve periode, van oordeel was, dat zij deel uit
maken van de alsdan tot stand gekomen gemeenschappelijke han
delspolitiek; voor de overgangsperiode stelde de Italiaanse 
woordvoerder voor in het artikel, dat de algemene richtlijnen 
tot eenmaking van du handelspolitiek, die de Conseil op voor-^ 
stel van de Europese Commissie voorstelt, regelt, uitdrukkelijk 
zal worden toegevoegd " . o „ 4 et notamment 1^harmonisation des 
conditions de la concurrence sur les marches des pays tiers". 
Met het principe was men het algemeen eens, doch over de juiste 
redactie zal volgende week nog nader worden gesproken. 
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mam. 

BUIiPENiPARIEE. 

Alhoewel een tekstvoorstel ter tafel lag, stelde voor
zatter Von der Groeben voor eerst een algemeen debat te hou
den over de principes, alvorens men tot het behandelen der 
teksten zou overgaan. D e z e procedure koos hij om de Duitse 
woordvoerder (Prof. .hüller-Armack) gelegenheid te geven met 
een geheel nieuw voorstel te komen; dat een poging leek tot 
verzoening tussen de lag3 en de hoge tarieflanden. Het voor
stel - dat ingekleed was in een uitvoerig betoog, waarin voor 
en na alle vroeger reeds te berde gebrachte argumenten tegen 
een laag tarief werden weersproken - kwam hierop neer : er 
wordt een maximum vastgesteld van voor grondstoffen en Jfó 
voor halffabrikaten; voor eindproducten worde genomen het re
kenkundig gemiddelde der "droits aopliqués", zonder decapita-
tie en zonder maximum. Prof. Ïiüller-Armack wenste het derde 
landen-aspect (steeds door Frankrijk aangevoerd) bij de op
bouw van het gemeenschappelijk buitentarief riet primair te 
stellen; het eerste criterium moest zijn : het belang van de 
Gemeenschap en dat was ongetwijfeld gelegen in lage rechten 
voor grondstoffen en halffabrikaten; bij de eindproducten was 
hij bereid tot het vorengenoemde compromis, dit alles echter 
onder de voorwaarde, dat werd uitgegaan van de toegepaste 
rechten en dat nul-rechten, en lage rechten nornaal in de 
berekening zouden meetellen. 

Nadat de eerste verbazing - zeker na de uitspraak van 
Ambassadeur Ophuels de week tevoren - geluwd was, nam de dis
cussie een aanvang, waarbij vooral de Franse woordvoerder ve
lerlei bedenkingen liet horen. Toen ook de andere delegaties 
hun opmerkingen hadden gehaakt en d e experts zich ermede had
den beziggehouden, zag het voorstel er als volgt uit ? 

a. Een maximum voor grondstoffen van 3%. 
b. Een maximum voor halffabrikaten van 10$. 
c. Het onverkort rekenkundig gemiddelde voor eindproducten. 
d. Een, autonoom tekiezeh, aantal tariefposten, waarop in 1 9 5 6 

de invoer uit niet-gemeenschapslanden niet meer dan 7 $ van 
de totale invoer uitmaakte kon ieder land reserveren ten
einde bij onderlinge onderhandelingen het uiteindelijke 
buitenrecht te doen vaststellen. Slaagt men daarin niet, 
dan stelt in de 2 e etappe de Conseil bij gekwalificeerde 
meerderheid op voorstel van d e Europese Commissie het bui
tenrecht vast. (Deze 7%' niet te verwarren met de 5% uit 
artikel 2 4 . Bij de 5 ^ immers accepteert het land de alge
mene regel, doch vraagt toestemming daar nog tijdelijk van 
te mogen afwijken ; bij de 'J% aanvaart het betrokken land 
de algemene regel niet en tracht in onderhandeling met de 
5 anderen tot het voor hem meest gewenste buitenrecht te 
komen, met uiteraard als sanctie de hiervoren sub d be
schreven procedure). 

Bij deze sub a genoemde methode bleven echter nog de vol
gende punten open . 

1 . Is de methode ook van toepassing op de landbouw; 
2. Zijn de toegepaste of de ingeschreven rechten het uit

gangspunt ; 
3.. Tellen de "droits nuls ou faibles" mee of niet; 
4 . Welke indeling zal gelden voor de drie categorieën, 

grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten. 
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ad 1. Alleen de Nederlandse woordvoerder (Dra. Hijzen) ver
klaarde dat toepasselijkheid op de landbouw (voor hem 

conditio sine qua non was; de Fransman had geen overwegende 
bezwaren, echter voornamelijk uit de negatieve overweging, dat 
voor landbouwproducten in het algemeen mantregelingen zullen 
gelden zodat het tarievenaspect slechts bijkomstig is, De andere 
delegaties, met name de luitse , waren uitgesproken tegen. (De 
Belgische woordvoerder Prof„ van Tichelen sprak zich niet uit, 
doch de Belgische landbouwvertegenwoordiger had dienaangaande 
geen twijfel laten bestaan») 
ad 2, Voorgesteld is hier een formule volgens welke de toe

gepaste rechten zullen gelden, doch ieder land kan 
een lijst indienen met producten voor welke het de ingeschreven 
rechten wil laten gelden. (Vermoedelijk zal alleen Frankrijk 
van deze afspraak gebruik maken») 
ad 3. Hier stond Frankrijk lijnrecht tegenover de andere dele

gaties. De Franse woordvoerder deelde mede nog liever 
een decaoitatie te aanvaarden dan af te zien van. het. buiten 
beschouwing laten der "droits nuls ou faibles". 
ad 4» Het is duidelijk dat het belang van de gehele methode 

sterk afhangt van de indeling der categorieën. Besloten 
is, dat de experts a.s. maandag en dinsdag zullen trachten een 
indeling op te stellen, 

In het algemeen werd het Duitse voorstel niet onwelwillend 
ontvangen; zelfs de Franse woordvoerder wekte de indruk, dat 
het hem niet zonder meer onaanvaardbaar voorkwam; veel zal ech
ter voor de Franse houding afhangen hoe de punten 2, en 4«. 
worden opgelost; in verband hiermede zullen de experts (zie 
sub 4.) eveneens trachten overeenstemming te bereiken over door 
Frankrijk alsdan in te dienen lijsten met de Franse wensen 
inzake hun eigen ingeschreven rechten, alsmede de "droits nuls 
ou faibles" der andere landen. 

De Nederlandse woordvoerder, waarbij België en Luxemburg 
zich aansloten, zegde toe de voorgestelde methode ernstig te 
zullen bestuderen, doch zeker geen standpunt te kunnen geven 
alvorens vaststond wat ten aanzien van het sub 1, -4« gestelde 
zou gaan gelden. 

Tengevolge van het nieuwe Duitse voorstel en de daarover 
gehouden principiële discussie, is men niet toegekomen aan een 
consequentie artikelbehandeling; nadat de Hoofden van Delegatie 
zich over het buitentarief zullen hebben uitgesproken - zoals 
bekend staat het onderwerp de de agenda voor de zitting van 
19-20 december - zullen de teksten, die op verschillende punten 
niet of niet meer kloppen, dienovereenkomstig moetem worden 
bijgewerkt. 
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P R O G R A M M A GiaCJ,äToCHAl-PELI J K ^ IVIJLRKT 

1 . - P l e n a i r e Oommis'ejLe 

Maandag, 17 december 15 .30 uur s 

Dinsdag, 18 december, gehele dag : 
Woensdag, 19 december ° 

harmonisatie wetgevingen} 

specifieke distorsies^ 
clauses de sauvegarde 
verkeer 
kapitaalverkeer 

(Een van deze dagen zal ook een nieuw 
op te stellen document over de j 
handelspolitiek worden besproken.) 

2.- Experts 

Maandag, 17 december 1 I uur 
5 « 3 0 uur 

diensten en vrije vestiging 
buitentarief ; 
a) classificatie naar 

goederencategorie 
b) opstelling van de lijsten 

"des droits suspendus" 

Het verslag over de bijeenkomst der Hoofden van Delegatie 
en de Werkgroepen Euratom en Overzeese Gebiedsdelen volgt 
later. 
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AANTEKENING 
Maandagavond verenigde de voorzitter van de Werkgroep 

Marché Commun de onderscheiden woordvoerders aan een diner 
teneinde te trachten OP een aantal moeilijke punten nog 
enige toenadering te verkrijgen. 

In de eerste plaats stelde de voorzitter der woordvoer
ders in kennis van Ben tekst over het reada-ntatief onds~, die 
. hij ingevolge een opdracht van de Delegatiechefs had onge
steld op "basis van een door de heer Uri gesuggereerd compro
mis ; behoudens enkele ondergeschikte redactionele wijzigingen 
was eenieder van mening, dat de tekst inderdaad het conrorc-
misvoorstel goed weergaf. Van Duitse zijde v/erd nog weer een 
aanval ondernomen op de betaling bij reconversie van onderne
mingen, waaron van Franse zijde werd voorgesteld deze beta
lingen in zoverre facultatief te maken 5 dat zij niet uitdruk
kelijk in het verdrag worden genoemd, doch als mogelijkheid 
voor een uitvoeringsreglement, worden opengelaten. De andere 
delagties konden zich hiermee, verenigen. De Nederlandse 
woordvoerder weigerde echter hiero-o in te gaan, daar het 
voorstel van de heer Uri zelf reeds een com-nromis was dat nog 
niet eens door de Nederlandse delegatie was aanvaard. 

Het tweede belangrijke punt had betrekking OP de even
tuele nabetalingen door de deelnemende staten te .verrichten 
ten behoeve van het inveateringsfondSr, Van Nederlandse zijde 
werd sterk de nadruk gelegd ö'n~ het Tögische karakter van het 
Belgische voorstel nl» het opvragen van deze nabetalingen in 
de vorm van leningen van de deelnemende staten. Nederland 

. wilde dit voorstel com-nleteren door deze nabetalingsplicht 
tot de eerste jaren te bemerken. De hele bedoeling was toch 
om te overbruggen de periode tussen het verlenen van de 
eerste credieten en een normale mogelijkheid om op de kapi
taalmarkt te onüreren. De Belgen konden zich met dit amende
ment zeer goed verenigen, terwijl bleek, dat ook de Duitsers 
wel geneigd waren in deze richting te gaan, zij het dan ook 
dat zij het totaal na te betalen bedrag wilden bemerken tot 
200 millioen rekeneenheden er, de jaarlijkse leningsmogelijk
heid wilden beperken tot 5% van het nominale kapitaal. Na 
nog enige discussie destilleerde voorzitter von der C-roeben 
het volgende compromis. Maximale nabetaling (dus na storting 
van de eerste 200 millioen) s 300 millioen. Het besluit tot 
het aangaan van deze leningen wordt door de Raad van Minis
ters genomen voorzover het betreft de eerste 150 millioen 
met eenvoudige meerderheid, voor de verdere 150 millioen met 
gekwalificeerde meerderheide Maximale nabetaling van 50 mil
lioen per jaar. Dit laatste kan slechts verhoogd worden met 
gekwalificeerde meerderheid van de Raad, Het rentepercentage 
zou gelijk zijn aan het in elk land afzonderlijk geldende 
percentage voor langlopende leningen."In dit verband kwam 
ook nog ter.sprake de vraag welke looptijd deze leningen 
zouden moeten hebben. De Belgen hadden vijf jaar voorgesteld. 
Dit werd algemeen te kort geoordeeld in verband met de loop
tijd der af te geven credieten. De neiging bestond deze 
looptijd aanzienlijk te verlengen met de bemaling dat de 

--Commissie indien mogelijk eerder moet aflossen. 
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Nog een t w e e t a l andere onderwerken v/erd in verband met 
het inves te r ings fonds -besproken , t . w . 

— de -plaats van de Buronese Commissie en 
- de even tue le stemmenweging in de C o n s e i l d 'Adminis t ra

t i o n . 
Op d i t l a a t s t e punt stonden de Fransen a l l e e n . Het 

"bleek nu, dat z i j geen weging ner stem w i l d e n , doch voor de 
g r o t e r e landen meer leden in de C o n s e i l " w i l d e n hebben. - Het 
tegenargunent van t e duur en t e zwaar a r a r a a t verwierpen 
z i j b i j voorbaat door t e s t e l l e n , dat het n i e t om een " f u l l 
time j o b " g i n g . De andere landen v e r k l a a r d e n z i c h -Zien 
t egen een d e r g e l i j k systeem* 

De p o s i t i e van de Europese Commissie z a l waa r sch i j n -
l i j k nog i e t s v e r s t e r k t worden» Nadat de Nederlandse woord
voerde r had g e s t e l d , dat het toch m o e i l i j k aanvaardbaar was 
dat een l e n i n g werd gegeven a l s de Europese Commissie v e r - -

k laa rde dat he t n r o j e c t van geen be lang voor de gemeenschap 
v/as j werd u i t e i n d e l i j k z e e r voor lo-oig de volgende idee g e 
l a n c e e r d . Indien Comité de D i r e c t i o n en Euro-oese Commissie 
t egen z i j n i s het -nroject zonder meer afgewezen en wordt 
dus z e l f s n i e t doorgezonden naar de C o n s e i l d 'Admin i s t r a t i on . 
Indien Europese Commissie en Comité de D i r e c t i o n be ide a c -
coord gaan, b e s l i s t de C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n met gewone 
meerderheid^ i n d i e n Europese Commissie en Comité de D i r e c t i o n 
t e g e n g e s t e l d e meningen hebben b e s l i s t de C o n s e i l d 'Adminis 
t r a t i o n met u n a n i m i t e i t . E n i g s z i n s in s t r i j d met deze con-
ce-ntie was even t e voren a l een p l a a t s ?.an de Europese 
Commissie i n de C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n toebedee ld met 
compleet s t emrech t . Het l a t e avonduur maakte ech te r een 
u i t p r a t e n van deze zaak onmoge l i jk . 

S-11 _1 524-1 00-1 2 - ' 56 
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NEDERLANDSE DELEGATIE EIJ DE I1TTERG0UVERlfE2i!ElTTZLE 
CONFERENTIE VOOR DE OPRICHTING VAN EEN GMEENSCRAPPELIJXS 

MARKT EN VAN EURATOM 

Hoofd§n_V|n=Del|gaties(13 en 14 december te Parijs). 
(a) Subsidies. (Ch.Dél.90) 

De ontwerp-artikelen over subsidies werden na enkele 
incidentele wijzigingen en een enkel compromis-op de overge
bleven' punten bijna, in hun geheel geaccepteerd. Open zijn 
gebleven de kwestie van de regeling van subsidies gegeven 
op grond van def ensieove'rwegingen, waaraan de Marché Commun 
groep nog apart aandacht zal besteden en de institutionele 
regeling van het subsidievraagstuk. Het gaat hier vnl. om de 
vraag of uitsluitend de Commissie bevoegdheid heeft subsidic-
te verbieden of te wijzigen dan wel of de Raad van Ministers 
beslissingen van de Commissie op dit terrein' ongedaan kan 
maken,_respectievelijk kan wijzigen. De laatste kwestie zal 
apart met andere institutionele kwesties onder ogen worden 
gezien. 

Onbeslist bleef de vraag of die subsidies onverenigbaar 
met de gemeenschappelijke markt zijn. die "'sont de nature 
a fausser la concurrence" (Nederland; dan wel "qui faussent 
la concurrence" (andere landen). 
(b) Betalingsbalans. (Ch.Dél.89) 

Bij dë betalingsbalansproblemen waren in de Marché 
Commun vnl. opengebleven de ontwerp-artikelen, die de be
voegdheden van de Monetaire Commissie regelen en de kwestie 
van de escape-clause in geval door koerswijziging van een de 
leden-landen de"concurrentievoorwaarden in andere landen 
worden vervalst. Wat het eerste punt betreft zal de 
Monetaire Commissie volgens de definitieve versie van art. 5 
de taak krijgen hetzij op een desbetreffend verzoek, hetzij 
op eigen initiatief advies uit te brengen aan de Europese 
Commissie over alle monetaire en betalingsbalansvraagstukken 
die in verband staan met de .functionering van de 'gemeenschap 
pelijke markt. 

Wat het tweede punt betreft wordt een escape-clause op 
grond van concurrentievervalsing tengevolge van wijziging 
van de wisselkoers in een der leden-landen volgens de thans 
algemeen aanvaarde redactie.slechts voor een ''période 
strictement limitée" gegeven, -
( O Investeringsfonds. (Ch.Dél.87) 
1. De behandeling van het vraagstuk van de verdeelsleutel 

van het kapitaal werd uitgesteld omdat men hét erover 
eens was, dat het de voorkeur verdiende hierover pas op 
het laatste moment te gaan onderhandelen in samenhang 
met de lastenverdeling voor andere onderwerpen. 

""•""Periode 10 - 14 december 1956 
Weekbericht 19a 
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2. Het probleem van de bijstortingen boven $ 200 min. voor 
~~ het geval de kapitaalmarkt onvoldoende mogelijkheden zou 

bieden, kon nog niet worden opgelost. Terwijl men het 
klaarblijkelijk erover"eens was deze bijstortingen te 
beperken tot § 300 min. op leningsbasis, bestonden 
meningsverschillen over de modaliteiten van storting. De 
Voorzitter van de Groep voor de Gemeenschappelijke Markt 
stelde voor deze $ 300 min. in drie tranches te verdelen: 
de eerste $ 100 min. zouden op voorstel van de Bestuurs
raad moeten worden gestort krachtens beslissing van de 
Europese Commissie, de volgende $ 100 min. krachtens be
slissing van de Raad van Ministers bij gevyone meerderheid 
en de laatste $ 100 min, krachtens beslissing van de Raad 
bij gekwalificeerde meerderheid. 7an Duitse zijde werd 
hierop een amendement voorgesteld in deze zin, dat over de 
eerste $ 150 min. door de Raad van Ministers zou worden 
beslist bij gewone meerderheid en over de volgende S 150 L 
min. bij gekwalificeerde meerderheid. Voorts wensten de 
Duitsers een jaarlijkse limiet van $ 50 min., hetgeen 
door de andere delegaties, voorzoveel zij zich daarover 
uitspraken, wel aanvaard scheen te kunnen worden. 
Het gesprek over deze gehele materie liep echter volkomen 
vast, toen.de Franse delegatie terzake van deze bijstor
tingen op leningsbasis geen rente door het Fonds aan de 
Regeringen wilde laten vergoeden. Men beriep zich hier 
van Franse zijde op de sociale functie van het Fonds. De 
andere delegaties (met uitzondering van de Italiaanse) 
hebben zich hiertegen met klem van argumenten verzet, o,a. 
met een beroep op het in een eerdere fase reeds algemeen 
aanvaarde artikel 17 van de ontwerp-statuten, hetwelk 
inhoudt, dat het Fonds bij het verstrekken van leningen 
steeds een normale rentepolitiek zal voeren, zodat rente
besparing bij de passieve financiering hoogstens de 
reserves van het Fonds zou kunnen versterken. Aangezien 
de Fransen op hun standpunt bleven staan, is de gehele 
materie aangehouden voor nader overleg. 

3. Inzake de mogelijkheden voor het Fonds om op de kapitaal
markten der Zes leningen op te nemen, werd besloten dit 
pas te regelen nadat in de Groep voor de Gemeenschappelijke 
markt de vrijheid van het kapitaalverkeer in het algemeen 
zou zijn behandeld. 

&. Met unanimiteit werd besloten aan het Fonds de naam Bank 
te verlenen. Voorts was men het, op een Italiaanse reserve 
na, erover eens dat de Raad van Ministers, als een orgaan 
van het Fonds met speciale bevoegdheden ontleend aan de 
statuten, de naam Raad van Goeverneurs zou dragen. 
Met betrekking tot de Bestuursraad was men het erover 
eens dat de Europese Commissie hierin zitting sou hebben 
en stemgerechtigd zou zijn. Voorts werd aanvaard, dat de 
leden van de Bestuursraad onafhankelijk zullen zijn, 
hoewel de Fransen een termijn van 5 jaar voor hun 
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zittingsduur, waarover de andere delegaties het eens 
werden, nog een jaar te lang. vonden en op dit punt voor
lopig een reserve uitspraken. 
Een ernstig meningsverschil ontstond vervolgens terzake 
van de ponderatie in de Bestuursraad, waarvan de Fransen 
felle voorstanders bleken te zijn. Het Franse voorstel 
werd tenslotte om een indirecte ponderatie te bereiken door 
een uiteenlopend aantal"administrateurs voor de diverse 
landen aan te wijzen, t.#w. 3 voor Frankrijk, 3 voor 
Duitsland, 2 voor Italië, voor de Beneluxlanden elk 1 en 
voor de Euroj^ese Commissie 1 (dus in totaal 12 administra
teurs plus 12 plaatsvervangers!). Gezien de afwijzende 
houding der andere landen is dit punt aangehouden. 

6. Geen overeenstemming kon worden bereikt over de procedure 
te volgen door de Bestuursraad m.b.t. de beslissing over 
leningsaanvragen ingeval hetzij de Europese Commissie, het
zij de Directieraad negatief hebben geadviseerd. Van 
diverse zijden, w.o. Nederland, werd in dat geval een 
beslissing met unanimiteit noodzakelijk geacht. Tan 
Franse zijde werd echter geïnsisteerd op de beslissing met 
gekwalificeerde meerderheid. Het onderwerp werd aangehouden 

7. Er bestond overeenstemming over dat het lidmaatschap van de 
Gemeenschappelijke Markt het lidmaatschap van het Fonds 
zal impliceren, zodat derde landen slechts tot de Gemeen
schappelijke Markt zullen kunnen 'toetreden door tevens 
lid van het Fonds te worden. 

Euratom. 

Aan de orde werd gesteld: 
a) het Agentschap (monopolie) 
b) de Gemeenschappelijke Markt voor nucleaire produkten 
c) de Controle. 

sub a) 
Besloten werd (met Nederlandse reserve) 

1) Geen prijsperequatie t.a.v. ertsen en"splijtstoïfen, die_ 
in de Gemeenschap worden geproduceerd. Ieder land is vrij 
het Agentschap op te dragen daar (binnen de Gemeenschap) 
de produkten te kopen waar dit land dit wenst. 

2) Ieder programme lié moet door de Commissie worden 
goedgekeurd. 

3) Frankrijk krijgt voor de tijd van 10 jaar een programme 
garanti, d.w.z. de Fransen krijgen gedurende die periode 
een prioriteit op Frans erts. 
Daarna werd de discussie over het onderwerp voorziening 

gestaakt. 

sub b) 
De Fransen eisen op dit gebied een soortgelijke regeli i\ 

t.b.v. Frankrijk als bij de algemene gemeenschappelijke marlet 
werd verkregen. 
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De Fransen z i j n akkoord dat geen invoerrechten morden 
geheven b i j de invoer van nuc l ea i r e grondstoffen u i t derde 
landen. 

De d i s c u s s i e werd bes lo ten met de opmerking, dat h ie r 
het advies noodzake l i jk i s van de Commissie voor de Gemeen
schappe l i jke Markt. 
sub c ) 

Het con t ro lesys teem, dat werd opges te ld aan de hand 
van hetgeen in de 7 .N. omtrent h e t z e l f d e onderwerp i s 
b e s l i s t , werd i n beg inse l aanvaard. 
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