
HEDSRLAKDSB DELEGATIE BIJ DE INTÜRGOUV^RNEMÏÏNTZL' 
CONFERENTIE VOOR DE OPRICHTING VAN EEN GEMEJNSCHAPFELIJKE 

MAE.KT EII VAN EURATOM 

Q3 
Weekbericht 20 

Periode 1 7 - 2 0 december 1956 

C omi t é^oof^en_van_D el egat ie 

BUIT3NTARIEF (Doc.Ch.Del. 606, compléte) 

Be voorzitter van de Werkgroep marche commun gaf een toe
lichting op vorengenoemd document, waarvan de materiële inhoud 
voornamelijk in art, 20 is weergegeven. In de werkgroep marche 
commun^staat dit artikel nog onder een algemene reserve omdat 
een reële beoordeling van het in art. 20 voorgestelde systeem 
eerst mogelijk zal zijn nadat door de experts een drietal lijsten 
is opgesteld, inhoudende ; 

a.- opgave der tariefposten voor welke de rechten geheel cf 
gedeeltelijk zijn opgeschort; (dit in verband met de vraag 
of uitgegaan wordt van droits inscrits of droits appliques) 

b„- opgave der tariefposten voor welke de toegepaste rechten 
niet hoger zijn dan 3$; (dit in verband met de Franse eis 
van het buiten beschouwing laten der "droits nuls ou 
faibles") 

c - een indeling der tariefposten naar grondstoffen, Iialffa-
brikaten en eindproducten. 

Bij de Hoofden van Delegatie bleek eveneens, dat liet 
gereedkomen der lijsten prealabele voorwaarde was voor een 
principiële discus'sie. Ook voorzitter Spaak concludeerde, dat 
men blijkbaar voordien niet tot overeenstemming sou kunnen 
komen; hij was echter pas geneigd hier van een belangrijk 
probleem te spreken indien zou blijken, dat het om een groot 
aantal posten ging. 

Tijdens de discussie werd door alle delegaties vooral 
heftig stelling ..-/enomen tegen de Franse eis, dat de "droits 
nuls ou faibles" niet in de berekening zouden worden opgenomen. 
Baron Snoy wees op de merkwaardige consequentie dat, als b.v, 
Benelux een recht van had, het rekenkundig gemiddelde lager 
zou zijn dan wanneer Benelux een recht van b.v, 2fo had (in dit 
laatste geval immers zou het niet in de berekening meetellen) 
Het Franse voorstel was een eenzijdige bevoordeling van de pro
tectionistische landen; ook wenste hij een maximum voor eind
producten. Dr. Linthorst Homan achtte het een steri$ staaltje,' 
dat men eerst de drie Beneluxlanden slechts voor een telde 
en Een vervolgens, bij lage rechten, helemaal uitsloot. Hij 
wees verder op de wenselijkheid, dat latere tariefwijzigingen 
zonder behandeling in de nationale parlementen tot stand zou
den moeten kunnen komen, hetgeen Minister Spaak met klem onder
steunde. Er. Linthorst Homan stelde, meer in het algemeen, de_ 
vraag wat er gebeurt indien de Gonseil in een bepaald geval niet 
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tot een besluit komt; hij stelde voor deze vraag aan de .juristen 
voor te leggen, hetgeen besloten werd. Vervolgens lichtte hij 
een, in art. 2 0 voorlopig opgenomen, Nederlandse wens toe om 
voor grondstoffen en halffabrikaten waarvan de productie der 
gemeenschap niet voldoende was om de eigen consumptie en de 
export naar derde landen te dekken, als buitentarief het laag
ste in de landen der gemeenschap- geldende recht te nemen. 

Besloten werd dit punt voor latere discussie te noteren. 
De verdere artikelen werden zonder veel discussie, af ge-

gedaan, temeer omdat zij, nadat in--ckr -wê k-gro-e-p'-iiarche ccmmun 
opnieuw gediscussieerd zal zijn op basis van de vorengenoemde 
lijsten, het buitentarief opnieuw hij 'de Hoofden van Delegatie 
in bespreking zal komen. 

GBMEjNSCHABPELIJKE HANDELSPOLITIEK (Oh.Del. 1 0 7 , compléte) 

De discussie ontwikkelde zich voornamelijk bij art. 61b» 
Zoals de heer von der G-roeben toelichtte was het eerste lid een 
compromis5 op een verdergaande strekking en procedure was geen 
overeenstemming mogelijk gebleken. Het nu gekozen systeem zou 
in de praktijk zekere lacunes vertonen maar anderzijds moest 
men enig vertrouwen hebben in een spontaan harmonisatieproces 
en de goede wil der deelnemende landen. Dr. Linthorst Homan 
stelde voor verschil te maken tussen het buitentarief en de 
andere problemen; voor de laatste zou wellicht met het voorstel 
van lid 1 aceoord kunnen worden gegaan» 

Van Italiaanse zijde wil men In lid 1 tevens opnemen, dat 
aan het eind der tweede etappe de landen hun wettelijke en ad
ministratieve maatregelen met betrekking tot exportsubsidi 
moeten hebben geünificeerd; men was in het algemeen niet tegen 
de Italiaanse wens, maar "unificeren" achtte men te sterk; 
tegen "harmoniseren" bleek geen bezwaar te bestaan. Nagegaan 
zal nog worden waar een en ander zal worden opgenomen. 

Baron Snoy, gesteund door de heren Ophuels en Linthorst 
Homan, vond het gevaarlijk tot aen het eind der tweede etappe 
unanimiteit van de Conseil te eisen; dat zou alle problemen 
naar de derde etappe verschuiven. De Franse woordvoerder (Marjo 
lin) achtte de angst voor unanimiteit overdreven; in de nu vc -
gende discussie werd het voorbeeld van de EGKS beurtelings ge
bruikt als argument voor en tegen de unanimiteit. Voorzitter 
Spaak merkte in deze discussie op, dat hij wel voor het Franse 
standpunt.kon voelen; het leek hem niet onlogisch, dat bij be
langrijke problemen als die der handelspolitiek de staten 
aanvankelijk grotere invloed hadden. 

ONDERHANDELINGEN OVER HET B UIT ONT AR IEF EN AUTONOME V,:I JZIGINGEjj 
DAARVAN i 

Dc- vraag was hier hoe zelfstandig de Europese Commissie 
tariefonderhandelingen met derde landen kan voeren; Nederland» 
gesteund door België, was van oordeel dat uitsluitend de Euro
pese Commissie competent was, een standpunt dat bij de andere 
delegaties geen enkele steun ondervond. 
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Er was een bemiddelingsvoorstel van de heer von der Groeben 
dat via een institutionele procedure toenemende mogelijkheden 
voor de Europese Commissie inhield, alsmede instelling van een 
Adviescommissie, sub aegis van de Conseil. Dit voorstel bevre
digde de Franse delegatie echter niet geheel, z. dat zij een 
eigen versie daarvan indiende. 

Bij art. 61c eisten de Fransen unanimiteit voor beslissin
gen van de Raad tot autonome wijzigingen of schorsingen van het 
buitentarief. De andere delegaties achtten echter een gekwali
ficeerde meerderheid voldoende, weshalve de Franse delegatie 
op dit punt een reserve maakte. 

Tenslotte kwam men overeen, dat de procedure voor de tarieJ 
onderhandelingen in de overgangsperiode en in de definitieve 
periode dezelfde zal zijn. Aan de werkgroep marche commun werd 
opgedragen hiervoor een nieuwe redactie te ontwerpen. 

INVESTERINGSBANK 
Nadat baron Snoy een toelichting had gegeven op zijn nader 

voorstellen inzake het te Parijs bijna bereikte compromis 
(Ch.Del. 112), verklaarde de Italiaanse gedelegeerde, dat naar 
zijn persoonlijke opinie dit voorstel, met name wat betreft 
de omvang van het te storten kapitaal en de daarop volgende 
bijstortingen, te zeer afweek van het rapport-Spaak en daarom 
voor Italië niet aanvaardbaar zou zijn. Weliswaar had de Ita
liaanse regering nog geen definitief standpunt bepaald, doch 
hij verwachte dat haar uiteindelijke houding tegenover dit 
voorstel negatief zou zijn. Voor Italië immers was een massieve 
kapitaalinfusie door middel van de investeringsbank de enige 
mogelijkheid om de economische gevolgen van de gemeenschappe
lijke markt op te vangen. Derhalve zou de bank altijd over vol
doende kapitaal moeten k\.mnen beschikken, ook wanneer dit op de 
particuliere kapitaalmarkt niet verkrijgbaar zou zijn. 

Bij de hierop volgende discussie merkten de Duitsers op, 
dat bij hun de situatie juist andersom lag en dat de huidige 
voorstellen slechts met grote moeite in Bonn konden worden ge
accepteerd, daar zij eigenlijk een te zware belasting op de 
financieringsmiddelen der staten legden. De Nederlandse woord
voerder wees er bovendien op, dat de Parijse besprekingen niet 
ver van het rapport-Spaak zijn afgeweken en dat z.i. Italië 
het grootste belang heeft bij een bank die het volle vertrouwen 
van de kapitaalmarkt geniet. 

De Fransen kwamen tenslotte met een compromisvoorstel, 
dat het volgende inhield : 

Het gestort kapitaal zou 250 min. rekeneenheden bedragen 
in plaats van 200 min.; hierop volgende bijstortingen zouden_ 
een maximum van 400 min. niet te boven mogen gaan, terwijl nie 
meer dan 100 min per jaar zou mogen worden gevraagd; deze bij
stortingen zouden bovendien alleen kunnen worden gevraagd als 
bank dit geld nodig zou hebben voor het financieren van concre 
projecten en wanneer het niet mogelijk zou zijn gebleken hier
voor op redelijke voorwaarden geld op de kapitaalmarkt te 
vinden. 
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Daar niemand over voldoende instructies beschikte om dit 
nieuwe voorstel te accepteren, werd besloten, dat de president 
het zal- verwerken in een stuk, op basis waarvan dan binnenkort 
de Hoofden van Delegatie of de Ministers een beslissing zullen 
moeten nomen. 

Ditzelfde zal gebeuren met de vraag tegen welke rente de 
bovenbedoelde bijstortingen, welke in feite 'de vorm van specii.i^ 
credieten zullen hebben, zullen worden verleend. Voorgesteld 
was hiervoor een rente van 4-fo te berekenen doch de Duitse en 
Nederlandse delegatie waren van oordeel, dat hier de rente moe* 
gelden, welke in de betrokken staat normaal op de kapitaalmarkt 
gold. Over een tussenvoorstel van de heer Uri om de rente der 
speciale credieten te doen sanenvallen met de rente, welke de 
bank zelf zou berekenen voor de hieruit te verstrekken leningen 
aan de individuele staten, kon evenmin overeenstemming -«orden 
bereikt. 

Tenslotte werd nog gediscussieerd over de samenstelling van 
de !1Conseil d'Administration". Italië wenste evenveel adminis
trateurs als Frankrijk en Duitsland en was zelfs bereid hier
toe haar bijdragen te verhogen. 

De heer linthorst Homan herinnerde nogmaals aan het Neder
landse standpunt, dat de administrateurs volkomen onafhankelijk 
zouden moeten zijn en er derhalve geen verband mocht worden 
gelegd tussen de omvang van de nationale bijdragen en het aan
tal te benoemen administrateurs uit een bepaald land. Deson
danks was de Nederlandse delegatie, nu zij hierin alleen stond» 
terwille van de noodzaak van een compromis bereid de voorge
stelde verdeling te accepteren. 

De Franse delegatie vroeg vervolgens nog het mandaat der 
administrateurs op 4 jaar vast te stellen, alsmede te bepalen 
dat bij unanieme beslissingen van de Gonseil d'Administration 
ingeval zowel de Gonseil de Direction als de Europese Commiosie 
negatief hebben geadviseerd, de stem van de door de Commissie 
te benoemen administrateur niet zou meegelden. Tegen deze twee 
verlangens bestonden bij de andere delegaties ge^n overwegende 
bezwaren. 

Zoals reeds vermeld zal Minister Spaak over alle nog open
staande punten een rapport opstellen. 

AMERIKAANS MEMORANDUM 
Op een Nederlandse vraag bevestigde de voorzitter, dat hij 

dit document in bespreking wilde brengen, teneinde een gelijk
luidende reactie te verzekeren. De Franse, Duitse en Italiaonse 
delegatie bleken dit memorandum overigens nog niet te kennen. 

LANDBOUW 
De heer Marjolin legde een algemene verklaring af, waarin 

hij stelde, dat het landbouwprobleem alleen zou kunnen worden 
opgelost indien men bereid zou zijn een gemeenschappelijke 
Europese landbouwpolitiek te aanvaarden. Alleen in dat perspec
tief konden de belangrijkste vraagstukken zoals de vaststelling 

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



van minimumprijzen, de preferenties en de nationale marktorga
nisaties, worden opgelost. Deze en andere punten moesten voor 
het verdrag in een logischer verband worden gebracht dan tot 
heden was gebeurd. Over de genoemde concrete problemen formu
leerde hij het Franse standpunt als volgt s 
a.- Minimumprijzen 

Voor de vaststelling van minimumprijzen zouden gemeenschap
pelijke richtlijnen moeten worden geformuleerd, teneinde een 
willekeurig optreden te voorkomen. Deze richtlijnen zouden door 
de instituten der gemeenschap moeten worden vastgesteld. In de 
eerste etappe zou moeten worden aanvaard, dat minimumprijzen 
werden vastgesteld door de nationale regeringen, zij het na 
consultatie van de Commissie en de andere regeringen in de Raad. 
Tijdens de eerste etappe zou de Commissie richtlijnen moeten 
opstellen, waarbij ook de landbouworganisaties zouden moeten 
worden betrokken, en welke de Raad bij unanimiteit zou moeten 
goedkeuren. In de tweede etappe zouden de minimumprijzen ver
volgens via een gemeenschapsprocedure moeten worden vastge
steld . 

b.- Referent ie s_ 
In plaats van het aanvankelijk door Frankrijk gewenste 

systeem stelde hij thans voor het aanvaarden van een politiek 
van non-discriminatie, in dier voege, dat de importlanden be
reid zouden moeten zijn bij voorkeur producten uit de partner-
landen van de gemeenschap te kopen indien de prijzen hiervan 
niet hoger zouden zijn dan die, welke aan de nationale produ
centen in het importerende landen werden betaald. 

De Europese Commissie zou voor het einde der eerste etappe 
voorstellen moeten doen ter vervanging van de hiervoor in aan
merking komende nationale marktorganisaties door een Europese 
organisatie, waarbij als doel zou moeten worden gesteld, dat 
aan het eind van de overgangsperiode al deze nationale organi
saties, in een Europese organisatie zouden moeten zijn omgezet. 

De heer Linthorst Homan begroette deze duidelijke uiteen
zetting van de Franse gedelegeerde met instemming. Ook al waren 
er vele technische vragen te stellen, het voordeel van de sug-
gestierMarjolin was toch, dat er in de eerste plaats een dui
delijke kgica kwam in de overgang van de huidige situatie van 
volkomen gescheiden en elkaar bestrijdende nationale regelingen 
naar een gezamenlijke regeling, en dat er voorts houvast ont
stond voor concrete maatregelen. 

Juist voor Nederland is dit alles conditio sine qua non. 
Immers, 4-0$ der Nederlandse agrarische productie wordt uitge
voerd, en de agrarische export is tevens 4-Ofo van de totale 
Nederlandse export. Van deze laatste AOfo gaat de helft naar de 
vijf partners der nu komende "markt" en de andere helft naar 
derde landen. Nederlandse eis is dus, dat er na ommekomst der 
overgangstijd werkelijk een markt, bestaat, d.i. s gezamenlijke 
Europese landbouwpolitiek. 

De Franse gedachten over minimumprijzen zijn gestimuleerd 
geweest door een Nederlands compromis-voorstel. Nodig zijn twee 
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dingenJ ten eerste een sterke institutionele procedure, welke 
b.v. in Benelux helaas nog wordt gemist, en voorts een gelei
delijk overgaan van nationale vaststelling naar Europese vast
stelling. Dit laatste zal uiteindelijk moeten beduiden een 
Europees prijsbeleid. Zwakke gebieden kunnen dan worden gesub
sidieerd. Veel komt hierin aan op de institutionele uitwerking. 

Bij de contracten heeft Nederland, dat het woord "prefe
rentie" afwijst, doch wel concreet aan een regeling wil samen
werken, steeds vier eisen gesteld i reciprociteit binnen de 
sector van landbouw en voedselvoorziening, beperking tot de 
overgangstijd, een goede regeling voor de prijzen met een 
stelsel van maximumprijzen, en een restitutie- of subsidie-
recht voor zijn uitvoer naar derde landen van veredelings
producten, met de dure Europese granen gemaakt. Dat Frankrijk 
zijn oude voorstel van prijzen op het niveau van overzeese 
binnenlandse prijzen nu vervangt door het prijsniveau van het 
kopende land, moet in Nederland uiteraard nog worden bestudeerd, 
doch klinkt al veel beter» 

De nationale regelingen, het derde punt van de heer Mar-
jolin, moeten worden gecoördineerd in - of gesublimeerd in -
een Europese marktregeling. Dat moet in de overgangsfase klaar 
zijn. Daarna kunnen geen nationale regelingen meer bestaan, 
tenzij - Nederlands voorstel - goedgekeurd door de gemeenschap. 
Ook dit eist nog veel institutioneel beraad. 

Sommigen achten dit laatste dirigisme, doch een agrarische 
markt kan nimmer geheel open en vrij zijn. Nederland hoopt dat 
dit zal worden ingezien door alle delegaties, ook door die welke 
menen dat zij het zonder Europese regeling zullen kunnen stel
len. 

De Hoofden van Delegatie "moeten nu dit gesprek op deze 
wijze voortzetten en afmaken. 

De Eranse voorstellen vonden in beginsel wel een sympathiek 
onthaal bij de andere delegaties, doch men wenste ze eerst op 
papier te zien en te kunnen bestuderen alvorens zich hierover 
uit te spreken. De heer von der G-roeben wees er op, dat er een 
aantal technische problemen opgelost moest worden, waarover w 
men in zijn werkgroep niet tot overeenstemming had kunnen 
komen. De Nederlandse delegatie wilde echter het debat voor
lopig in de kring der Hoofden van Delegatie houden, gezien het 
grote politieke belang der zaak. Daarna zou dan de groep voor 
de gemeenschappelijke markt de techniek kunnen uitwerken. 

Besloten werd in de volgende vergadering de discussie op 
basis van een Frans document te hervatten. 

PROGRAMMA VOOR Dij KOMENDE WEKEN 

4 januari 1 957 °° landbouw, readaptatief onds, overzeese gebieds
delen, distorsies, harmonisatie van de wet-

. t, geving, en bijzondere clauses de sauvegarde. 
5 januari 1957 s Euratom s instituten, bevoorrading, algemene 

budgétaire aspecten, oprichting isotopen-
scheidingsfabriek. 
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Het ligt in de bedoeling op 23 en 2.9 januari te Brussel 
een ministersconferentie te houden tot"-het--nemén- van defini
tieve' beslissingen over de dan nog niet opgeloste problemen. 
Ter voorbereiding hiervan zullen de Delegatiechefs de gehele 
week vanaf 1 5 januari vergaderen. 

Minister Spaak deelde tenslotte mede, dat hij op 1 3 of 
14 januari te Londen een bespreking met de Britse regering 
zal hebben over de gemeenschappelijke markt, waarbij hij zich 
door de heer von der Groeben zal doen vergezellen. 

AANTEKENING 

Op donderdagmiddag hadden op verzoek van Minister Spaak, 
de woordvoerders van de werkgroep marche commun een onderhoud 
met een kleine afvaardiging van de Sociale Oommissie van de 
Gemeenschappelijke Vergadering van de E.G.K.S. te weten de 
heren Nederhorst, Bertrand en Birkelbach. Be heren brachten de 
belangrijkste wensen over die de Gemeenschappelijke Vergade
ring naar voren had gebracht .en neergelegd in een memorandum. 
Nament de werkgroep gaf voorzitter von der Groeben een toe
lichting op de gedachten, die thans ter conferentie heersen 
over deze onderwerpen. 
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Werkgroep MaxQftg Copaun 

DISTORSIES Elf HARMONISATIE DER WETGEVINGEN (Doe .Har.C om. 1 ; 

In bovengenoemd ontwern van de voorzitter, was een alge
meen art. 3 bis voorgesteld inhoudende een aantal beginselen 
door welke de deelnemende landen zich bij hun economische 
molitiek, in ruime zin, zullen laten leiden. In art, 45 is een 
•procedure gegeven voor harmonisatie van wettelijke en admi-
nistratöire bemalingen, die een directe invloed-om de geaeezw 
schandelijke markt hebben. Art. 46 bevat de verplichting te 
komen tot gelijke beloning voor mannen- en vrouwenarbeid. 
Art. 47 geeft een procedure voor het geval er specifieke 
distorsies zijn. Art. 48 zegt dat de landen elkander zullen 
raadplegen, alvorens nieuwe wettelijke maatregelen te treffen 
die de marché commun kunnen beïnvloeden. Art. 49 tenslotte 
(niet uitgewerkt) voorziet de mogelijkheid van een clause de 
sauvegarde bij ernstige verstoringen in één of meer sectoren 
van de economie van een land. 

Het bijzondere van dit com-nlex van voorstellen was, dat 
geen definitie van distorsies meer werd gegeven. 

Als discussiebasis werd de notitie van de voorzitter 
bruikbaar geacht. Met het voorgestelde art. 3 his was men, 
behoudens enkele redactionele wijzigingen in de leden b en c_ 
accoord. 

Bij art. 45,deed zich een institutionele moeilijkheid 
voor nl. de vraag -of de beslissingen van de Gonseil de betrok
ken wettelijke bemalingen rechtstreeks modifiëren, dan wel of 
hier de parlementen nog moeten worden ingeschakeld: vooral 
België, ï'rankrijk en Duitsland waren bijzonder huiverig aan 
de positie van de marlementen te tornen.. 0^ Nederlands voor
stel werd besloten een voetnoot OP te nemen inhoudende dat de 
juristen de staatsrechtelijke consequenties van zulk een 
Conseil-besluit nog zullen bestuderen. 

I n a : r b . 46 wilde de Franse woordvoerder alle drie bekende 
Franse sociale eisen opnemen; er is echter nog niet uitgemaakt 
of deze punten niet ten dele in een ^rotöcol annöxe zullen 
worden geregeld, zodat de kwestie voorlopig is opengelaten. 

In art„ 47 is op Nederlands voorstel, met Italiaanse 
steuns opgenomen dat de Euratom Oommissie de distorsie consta
teert ; vervolgens treedt een procedure in werking ter elimi
natie. Ook hier deden zich de moeilijkheden voor met betrek
king tot de positie der nationale parlementen» De Belgische 
woordvoerder wilde zelfs een gescheiden mrocedure voor ener
zijds wettelijke bepalingen, anderzijds administratieve bema
lingen.; verwezen werd tenslotte naar de voetnoot bij art. 45. 

Om formele, alsook om -praktische gronden bestonden grote 
bezwaren, vooral van Duitse (en Franse) zijde, tegen de pre
alabele consultatieprocedure in art. 48. Overeenstemming werd 
niet bereikt, zodat om het artikel (dat een commromis was) 
een algemene reserve rust. 

Opgemerkt zij, dat de Duitse woordvoerder de hele discus
sie onder een algemene reserve voerde, welke reserve iïij bij 
de artt. 47 en 48 uitdrukkelijk herhaalde. De Italiaanse woord
voerder trok in het algemeen één lijn met Nederland. 
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CLAUSE 3333 SAUVEGARDE VOOR "TROUE LE S GRAVES" 

Voor het opengebleven art. 49 was een Franse tekst inge
diend, die door de Franse woordvoerder werd ingeleid met de 
mededeling, dat hij weinig moeilijkheden zou opleveren en 
zeer verstandig was, aangezien hij hem had ontleend aan een 
Benelux—protocol ! In zijn geheel was het Franse voorstel voer 
alle andere delegaties onaanvaardbaar^ de Duitse woordvoerder 
ontkende zelfs, gezien de semi-lineaire methode bij de afbraak 
der interne contingenten en tarieven, het bestaansrecht van 
een dergelijke clause de sauvegarde. Door de Italiaanse afge
vaardigde werd een compromis-voorstel geredigeerd, waarin een 
aantal onacceptabele elementen uit het Franse voorstel niet 
meer waren overgenomen, (In de Franse tekst werd b.v. ook 
gesproken van "troubles" in één of meer ondernemingen, van 
"1*apparition de chômage", van een autonome clause de sauve
garde "ên cas d'urgence"^ bovendien kon de Conseil een door 
de Europese Commissie verleende clause de sauvegarde wijzigen. 

In de Italiaanse tekst zijn er nog slechts twee gevallen 
voor toepassing ni. "difficultés graves et persistants dans 
un secteur de l'activité économique" en "difficultés pouvant 
se traduire par 1'altération"grave dréquilibres économiques 
régionaux". Voorts is de toepassing in de Franse visie beperkt 
tot de overgangsperiode. De verwijzing naar optredende werk
loosheid is verdwenen en door de Franse woordvoerder geaccep
teerd. De Conseil kan de clause de sauvegarde niet meer wij
zigen, wél annuleren met gekwalificeerde meerderheid. In een 
voetnoot is echter voorlopig gehandhaafd een Franse reserve 
met betrekking tot de"autonome toepassing, met goedkeuring 
achteraf door de Europese Commissie. Wegens het vergevorderde 
uur was niet duidelijk vast te stellen in hoeverre het Itali
aanse voorstel voor de andere delegaties acceptabel was-f de 
indruk bestaat echter dat het een basis voor overeenstemming 
kan vormen. 

VERKEER 

De besprekingen over de verkeersproblemen zijn in een 
impasse geraakt. Nadat discussies gedurende de gehele" dins
dag ertoe hadden geleid de ex-nerts opnieuw met tekstopdrach
ten te belasten, bleek in een"ingelaste avondzitting van de 
plenaire werkgroep, dat de experts er niet in waren geslaagd 
compromis-teksten te vinden en dat bovendien op commissie
niveau geen enkele toenadering mogelijk was. Verheugend was, 
in vergelijking met vroegere discussies, het feit dat de Ita
liaanse woordvoerder niet alleen aan Nederlandse zijde stond, 
maar bovendien op bekwame wijze slag leverde. 

Uit tactische overwegingen had de voorzitter voorgesteld 
artikelsgewijze te discussiëren, doch ook bij die werkwijze 
bleek regelmatig, dat de fundamentele tegenstellingen tussen 
Frankrijk en Duitsland enerzijds (België* dat in het algemeen 
naar de Franse visie neigt, nam zo weinig mogelijk aan de dis
cussie deel) en Nederland, en nu ook Italië, anderzijds, OP 
het gebied der vervoerpolitiek üan het bereiken van tekstcom
promissen in de weg stonden. Hier zij aan toegevoegd, dat de 
houding der Duitse delegatie bijzonder negatief was en in 
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het algemeen benerkt bleef tot het afwijzen van tekstvoor
stellen door andere delegaties gedaan. 

; De -nuntên waaron men strandde, waren dezelfde waarover 
in d'e afgelo-oen maanden reeds meermalen tevergeefs was gedis
cussieerd (liberalisatie, nublicatie van tarieven, concurren
tieregels e t c ) , zodat een weergave van de discussies achter
wege kan blijven. De voorzitter concludeerde dat op dit moment 
weinig"anders gedaan zou kunnen worden dan -een algemene bema
ling onnemen krachtens welke de hele transportsector ter 
nadere uitwerking aan de organen wordt overgelaten. Hij stelde 
derhalve voor, dat in januari de ve rvoers-nroblan en nog eens 
nlenair zullen worden besn roken, doch dat hij van te voren 
zal trachten met de delegaties afzonderlijk nog eens van 
gedachten te wisselen. 

PROGRAMMA WERKGROEP MARCHE COMMUN 

Maandag 7 januari 1957 
15.30 uur 

Dinsdag 8 januari 1957 
ochtend 
middag 

Woensdag 9 januari 1957 
hele dag 

Donderdag 10 januari en 
Vrijdag 11 januari 

diensten en vrije vestiging 

migratie 
kapitaalverkeer 

fiscale rechten, staatsmonopilies, 
fiscale monopolies 

) nationale defensie-aspecten, 
) concurrentieregels voor overheids
bedrijven, 
anti-dumpings maatregelen, 
clauses de sauvegarde 
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De Werkgroep Ove rzeese - Geb iedsde l en hee f t z i c h voorname
l i j k beziggehouden met een p r e c i s e r i n g van de BelgisciyBi-i- i ise 
ideëen over de"" i n s c h a k e l i n g van de overzeese geb iedsde len in 
de gemeenschappel i jke markt . 

Een en ander i s n i e t zonder hor ten en s t o t e n verlo-nen, 
z o d a t b i j t u s s e i T o o z e n de v e r g a d e r i n g moest worden onderbroken 
om de Fransen en Belgen de g e l e g e n h e i d te geven t o t nader ove r 
l e g . De b a s i s - f i l o s o f i e van het F r a n s / B e l g i s c h e -nlan i s , zoal~ 
bekehd, de gedachte van een g r o t e Eura f r ikaanse markt 5 d ie 
Euro-na1 s p o s i t i e i n de were ld nieuwe p e r s p e c t i e v e n kan geven-
Deze markt komt g e l e i d e l i j k t o t s t and . De Europese landen 
s t e l l e n fondsen b e s c h i k b a a r waarmee de i n f r a - s t r u c t u u r van de 
O.G. kan worden v e r b e t e r d . De daardoor g e g e v e n ^ m o g e l i j k h e i d 
t o t v e r g r o t i n g van de p roduc t i e z a l zowel Euro-na a l s de 0.G-. 
economisch ten goede komen en p o l i t i e k t o t een belangengemeen
schap l e i d e n . Deze l fde i n v l o e d gaa t u i t van de wede rz i jd se 
v r i jmak ing van het h a n d e l s v e r k e e r . 

De a s s o c i a t i e met de O.G. wordt i n het verdrag i n b e g i n 
s e l v a s t g e l e g d . I e d e r o v e r z e e s g e b i e d s d e e l (voorzover z e l f 
s t a n d i g ) h e e f t het r e c h t O P b a s i s van de geformuleerde p r i n 
c i p e s d e e l t e nemen. Voorzover de ledenlanden het beheer voeren 
over bepaalde o v e r z e e s e g e b i e d s d e l e n kunnen z i j z e l f uitmaken 
of""en wanneer z i j deze geb ieden in ixet p lan w i l l e n doen p a r t i 
c i p e r e n . 

Het p lan omvat d r i e elementen d i e in. de E r a n s / E e l g i s c h e 
c o n c e p t i e een ondee lbaar g e h e e l vormen ril, i 
a . - een i n v e s t e r i n g s f o n d s 5 _ 
b . - deelneming voor de Europese landen aan de handel van de 

O.G. OP d e z e l f d e b a s i s a l s h e t pa r tne r l and aan deze handel 
deelneemt . 
H e t z e l f d e n o n - d i s c r i m i n a t o i r e p r i n c i p e g e l d t voor aanbe
s t ed ingen voor~werken g e f i n a n c i e r d door hoii i n v c s t e r i n g s -
fcnds en voor p a r t i c u l i e r e i n v e s t e r i n g e n door de Europese 
landen i n deze g e b i e d e n . A n d e r z i j d s v o o r z i e t he t "p l an 
deelneming van de O.G. aan de hande l van de Europese l a n 
den onder d e z e l f d e voorwaarden a l s deze landen aan e l k a a r 
toekennen 5° 

c - p r e f e r e n t i ë l e behande l ing van bepaalde overzeese landbouw
producten op de gemeenschappel i jke markt . , 

Procedure 
De procedure denkt men z i c h a l s v o l g t . 

Per etappe van ongeveer v i e r j a a r worden door do organen 
van de gemeenschap met de belanghebbende gebieden of hun be 
heerders onderhandel ingen gevoerd over de vr i jmaking van het 
hande l sve rkee r , de b i jdrage , van het fonds aan de o n t w i k k e l i n g s 
gebieden (de belanghebbenden dienen h i e r t o e een g l o b a a l plan 
i n ) en het p r e f e r e n t i ë l e regiem voor de overzeese landbouw
producten. 
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Het resultaat van deze (ner O.G.) gevoerde onderhande
lingen wordt in een ace oord vastgelegd. De ver-olie htingen die 
uit dit accoord voortvloeien zijn uiteraard bindend. 

Indien de hogergenöenide onderhandelingen mislukken 
treedt een conciliatie-procedure in werking. In laatste instan
tie wordt een arbitrage aanvaard voor de onderhandelende par
tijen. Over de crite ria aan de hand waarvan het arbitrage
orgaan oordeelt, bestaat bij de Fransen en Belgen nog geen 
duidelijke mening. Men*'denkt b.v. aan een"beoordeling van de 
gelijkwaardigheid van prestaties en tegenprestaties.. 

Aan het eind van de overgangsperiode, die men taradle! " 
Wil laten verlo-nen aan de overgangsperiode van de gemeenschap
pelijke markt, moet het handelsverkeer tussen de deelnemende 
gebieden geheel"vrij zijn, terwijl het investeringsregiem 
een gemeenschappelijke aangelegenheid moet zijn geworden., Dit 
laatste houdt in, dat voorzover nog geen "giften" voor de 
ontwikkeling van bepaalde gebieden nodig zijn, het fonds in 
de definitieve periode de taken van de moederlanden in dit 
opzicht moet hebben overgenomen. 

Modaliteiten 

a.- Het Fonds 

Het is de bedoeling, dat het fonds aanvankelijk alleen 
de uitbreiding van de investeringen boven de investeringen in 
een bepaald basisjaar financiert. Daarnaast neemt het een 
deel over van de financiering der investeringen die vóór de 
in werkingtreding van het fonds door liet moederland geschied
de. Indien b.v. een investeringsplan/T. 100 millioen OP 
f. 150 millioen wordt gebracht financiert het fonds de tóene
ming ad f. 50 millioen en een deel van de f. 100 millioen 
(dit laatste bedrag wordt volgens eeñ bepaalde sleutel bere
kend). Aan het eind"van de overgangsperiode is"gegeven de 
doeleinden van het plan om tot een gemeenschappelijke finan
ciering te komen ook de f. 100 millioen in het fonds opgegaan. 
Men schat OP grond van historische gegevens, dat de eerste 
jaren per jaar ca 170 millioen EPU-eenheden nodig zijn. 

Sleutel voor de contributie der Europese landen zou btv, 
kunnen zijn óf het nationaal inkomen óf de omvang van de han
del met de desbetreffende gebieden óf een combinatie van deze 
twe e. 

b.- Goederenverkeer 

Het is dê bedoeling de vrijmaking van het goederenver
keer te doen plaatsvinden conform de regels van het"GATT. Men 
denkt hier een beroep te kunnen doen OP art. 24 (bepalingen 
inzake douane-unie of free-trade-area). 

c - Preferenties 

De preferenties zouden met name betrekking moeten hebben 
OP de volgende producten s koffie, cacao, tarwe, wijn, zuid
vruchten, bananen, hout, oliën en vetten. Zij nemen voorna
melijk de vorm aan van long-term contracten. 
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Houding delegaties 
Bij de reacties OP de Frans/Belgische voorstellen heeft 

praktisch alleen Nederland stelling genomen. Duitsland heeft 
zich categorisch en formeel onthouden van iedere -oositieve of 
negatieve uit spraak over het -nlan. Het had alleen instructie 
om vragen te stellen. 

Italië heeft incidenteel-OP enkele -punten stelling geno
men. Het is "bevreesd dat het preferentieel regiem de afzet van 
ankeIe Italiaanse producten zal schaden, terwijl het in het 
fonds een concurrent ziet van het Europese investeringsfonds. 

Luxemburg staat sympathiek tegenover het nlan. 
Nederland (Mr» Rutten) heeft er OP gewezen, dat er geen 

enkel verband bestaat tussen het investeringsfonds en de vrij
making van het goederenverkeer.Het laatste dient volgens een 
automatische procedure te verlogen. Het volgt uit de vorming 
van een gemeenschappelijke markt'. De kwestie van het fonds 
zou later na de ondertekening van het verdrags nader bestu
deerd kunnen worden. 

De Fransen hebben zowel in als buiten de vergaderzaal"\ 
er nogmaals on gewezen, dat de regeling van het O.G. vraag- I 
stuk een conditio sine qua non is voor de ondertekening van / 
het verdrag. I 
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Werkgroep Dienstenverkeer 

Van maandag t/m donderdag werd, praktisch gesproken voor 
het eerst, deze materie behandeld, waaron "betrekking hebben de 
ontwer-nartikelen-S^aak 33 t/m 3 5. 

Met betrekking tot art. 33 stonden, behalve het document 
von~der~Groeben5 Mar.ComT 126 d.d. 12 december inzake de be
gripsbepaling van diensten, al spoedig een Frans en Italiaans 
werkstuk ter beschikking. 

In het eerste lid is thans vastgelegd, dat restricties 
met betrekking~T6T" dienstenverlening geleidelijk moeten worden 
afgebroken, en wel - o-n Nederlands Voorstel - gedurende de 
overgangs-neriode. Werd deze tijdsbenaling aanvankelijk een
stemmig aanvaard, later is zij on Frans verzoek tussen haak
jes geplaatst. 

In het tweede en derde lid is gepoogd de diensten te 
omschrijven.~lls diensten worden beschouwd nrestaties, die 
in het algemeen tegen vergoeding worden geleverd, voorzover 
zij niet zijn geregeld bij het goederen-, kapitaal- en perso
nenverkeer. De term "personen" kan nog gewijzigd worden, af
hankelijk van de definitieve redactie met betrekking tot de 
diensten, de vestigingsvrijheid en het vrije verkeer van 
"travailleurs". Voorts zijh bij wijze van voorbeeld een aan
tal groenen van diensten"opgesomd. Tenslotte-is vastgelegd, 
dat - onverminderd de bepalingen inzake het personenverkeer -
vrijheid van dienstenverlening meebrengt het recht van de 
prestaties door "a titre temporaire" (met Italiaanse reserve) 
zijn activiteit uit te oefenen in het land waar de dienst 
wordt verleend onder dezelfde voorwaarden als door dat land 
aan eigen onderdanen worden gesteld. 

Het vierde en vijfde lid bevatten de uitzonderingen. 

Vooreerst zijn uitgezonderd de activiteiten "pouvant com-
porter l'exerci.ce, même occasionnel, d'une fonction ou d'une 
charge nublique, £"OVL celles inhérentes^a l'exécution d'un 
service publicj/. Het tussen haakjes geplaatste is een Frans 
voorstel. Niet geheel duidelijk is geworden waar het hier pre
cies om gaat. Wel is van Franse zijde gesteld, dat b.v. in
schrijvingen o-n overheids-aanbestedingen in beginsel vrij zijn, 
maar uitzonderingen zijn dus ook mogelijk. 

Vervolgens zijn aangaande het transnort, in afwachting van 
het resultaat van de desbetreffende besprekingen in de w erk-r-
groep marché* commun twee teksten naast elkaar gesteldj in de 
eerste wordt gezegd, dat de benalingen met betrekking tot de 
diensten niet van toepassing zijn o-n het transnort-j- in de 
tweede (Nederlands voorstel) wordt gesteld, dat zij wel toe
passelijk zijn "sans -nréjudice" wat de transnortartikelen be
treft . 

Tertio wordt met betrekking tot bankdiensten en verzeke
ringen, in een voetnoot, opgemerkt, dat nader bekeken zal moe
ten worden^, of deze uitsluitend geregeld zullen moeten worden 
bij het kapitaalverkeer en de vestigingsvrijheid, dan wel of ̂  
deze "en tant que services" eveneens bij de diensten geregeld 
zullen moeten worden. 
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Ten vierde en tenslotte kunnen uitonderingen worden ge
maakt OT) voorstel van de Euro-nese Commissie door de Raad van 
Ministers. Ook nier zijn twee teksten. In de eerste -.vordt een 
institutionele precisie aangebracht al naar gelang van de motie
ven die voor de uitzondering zouden kunnen gelden. In de tweede 
tekst, door Nederland voorgesteld, wordt het a-nel van de motie
ven geheel buiten beschouwing gelaten.-

"Voor art. 34 » inzake de overgangsperiode, bestond alleen ""~ 
het ontwer-nartikel-Snaak. Aangezien dat enerzijds in meerdere OP-
zichten niet overeenkomt met de huidige Nederlandse visie en 
anderzijds zich wenig voor potentiële amendementen leende , is 
als discussie-basis een anoniem ontwerp (door Nederland) inge
diend, wélk ontwerp was geins-nireerd door het verslag van de 
werkgroen-Schmelzer van augustus jl. Een annexe als in het ver
drag voorgesteld .bleek evenwel voorshands praktisch onmogelijk. 

Volgens het eerste lid verplichten de staten zich geen nieuwe 
restricties met betrekking tot de diensten in te stellen, behou
dens voorzover voorzien in het verdrag. Met uitzondering van 
Italië, dat een gelijke startpositie voor alle deelnemende staten 
claimde,.zouden de vijf overige delegaties accoord kunnen gaan 
met een consolidatie van het bij de inwerkingtreding van het 
verdrag feitelijk bestaande liberalisatieniveau. 

Cm de OP dat ogenblik bestaande^restricties te verwijderen 
zal ingevolge het tweede lid de Europese"Commissie binnen twee 
jaar na dat ogenblik een algemeen plan opstellen, waarin de 
voorwaarden voor de, met betrekking tot de verschillende diensten 
etappe-gewijze tot. stand te brengen liberalisatie worden gesteld; 
dit plan behoeft de goedkeuring van de Raad van Ministers met 
unanimiteit gedurende de eerste twee etannes, met gekwalificeer
de meerderheid vervolgens; de goedkeuring is onderworpen aan het 
votum van de Assemblée (dit dient nader te worden bezien). 

Overeenkomstig het derde lid zal, om dat algemene plan in 
gang te zetten, of, bij afwezigheid van zodanig plan, om "libéra
tion de détails" door te zetten, de Europese Commissie voorstel
len doen, die door de Ministerraad moeten worden goedgekeurd, 
met unanimiteit gedurende de eerste etappe, met gekwalificeerde 
meerderheid vervolgens. De goedkeuring van de Ministerraad is 
onderworpen aan het votum van de Assemblée (eveneens nader te 
bezien) voorzover dat votum-is voorzien in het algemene plan. 

In een volgend lid is plaats ingeruimd voor het - in het 
ontwerpartikel-Spaak erkende - Franse verlangen om met prioriteit 
de diensten te behandelen "qui interviainent d'une façon directe 
dans les coûts de production ou dont la libération constitue une 
contribution au fonctionnement du marché commun". 

In het vijfde en laatste lid zijn onder het oog gezien de 
richtlijnen, waardoor Let"algemene plan en de toepassingsmaatre
gelen zullen worden geïnspireerd. Aan die richtlijnen zal nadere 
aandacht moeten worden geschonken. 

De werkgroep komt 3 januari a.s. weer bijeen voor bespre
king inzake de beslissingsbevoegdheid met betrekking'waartoe 
een Duits ontwerpartikel 34 bis bestaat. 

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



Werkgro ep Euratom 
De volgende onderwerken werden behandeld ; 

a.- de voorziening; 
b«- de buitenlandse relaties van Euratom; 
c - het Euratom-budget. 

"Daar over deze onderwerpen binnenkort uitvoerig zal worden 
gerapporteerd, moge hier met enkele opmerkingen voorden vol
staan. 
Sub a. Dit onderwerp heeft de meeste moeilijkheden opgeleverd 
en is nog niet geheel tot een einde gebracht. Na de instructies 
verkregen van de Delegatiehoofden na het "aceoord Adenauer-
Mollet", werden verschillende concepten van regelingen en bij
behorende artikelen besproken,"waarbij men het o-n belangrijke 
punten niet eens kon worden. OP 13 december jl. gaven de Dele-
gatiehoofden nieuwe instructies waarna OP basis van een nieuw 
Erans document (Eur. 117 = MAE 825) werd gewerkt. Dit document 
werd on verschillende plaatsen geamendeerd. Van Nederlandse 
zijde werd een algemene reserve gemaakt. 

Sub b. Een zestal ontwem-artikelen betreffende de buiten
landse betrekkingen van Euratom vervat in doe, Eur. 110 (MAE 
741) werd On 12 december geamendeerd en het resultaat, vervat 
in Eur. 114 (MAE 8l7)~cm 18 december besnrokeh in het licht 
van de ontwomen "disnositions générales" o-p oag. 9 e.v. van 
doe. MAE 813 van de Redactiegroeo van Juristen. Enkele wijzi
gingen zijn vervat in doe. MAE 755. Het geheel zal begin janu
ari a.s. nog een finishing touch moeten ondergaan, mede in 
verband met een Nederlandse en Duitse reserve ten aanzien van 
de bevoegdheid, welke men wenst toe"te kennen aan de Commissie, 
om informaties in te winnen bij de privé industrie over de 
inhoud van hun privé-overeenkomst en met buitenlandse relaties. 
Zulks om te kunnen nagaan, of er geen inbreuk wordt gemaakt 
or> het verdrag. Van Nederlandse"zijde acht men dit systeem niet 
alleen te vér gaan, doch in de praktijk niet goed toepasbaar 
en"prefereert men daarom een verplichting tot het nemen van 
re-oressieve nationale maatregelen in geval van gebleken in
breuk. 

Sub c. De -stand van werkzaamheden ten aanzien van het gedeelte 
van net Euratom-budget, betrekking hebbende OP het research-
•orogramma• + bijbehorend budget (ca $ 200 min) werd door de 
voorzitter van de werkgroep, Prof. Errera, ter vergadering 
toegelicht. 

Er zijn drie tussentijdse aide-memoires uitgebracht 
MAE 629, 742 en 823. A.s. zaterdag zal de vierde vergadering 
plaatshebben, waarna het eindrapport begin januari zal worden 
besproken. 

De financiële experts, welke aan dit werk deelnemen", zul
len in januari a.s. van de Delegatiehoofden een nadere opdracht 
krijgen om ook het resterende budget-gedeelte te behandelen, 
echter slechts ten aanzien van de te groting voor de administra
tieve kosten, exclusief de financi ering van het bevoórradings-
agentscha-p, de kosten van de controle, de subsidies en de 
inves teringen. 
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Diversen 
1 . V e r s l a g werd u i t g e b r a c h t over de stand van zaken in de 

Werkgroe-o-Kramer (bronnen en behoefte") o-o b a s i s van de 
t u s s e n t i j d s e v e r s l a g e n MAE 833 en 8 3 4 , r e s n . van de v o o r z i t t e r 
en de Franse d e l e g a t i e . Het eindra-o-nort z a l begin januar i g e 
reed z i j n en gedocumenteerd worden met de berekeningsmethodes 
en hynöthesen. Van Nederlandse z i j d e werd de aandacht g e v e s 
t i g d on het f e i t , dat aandacht moet worden bes teed aan de 
importmogeli jkheden en de -orijzen» Zulks i s voor het vormen 
van een compleet v o o r z i e n i n g s b e ê l d gewens t , hoewel he t n i e t 
t o t de opdracht van de werkgroen behoor t . 

2 . On 24 j a n u a r i a . s . z a l een OEEC-rgroen bijeenkomen voor 
be s tude r ing van de m o g e l i j k h e i d van gemeenschappeli jke 

bouw van een " v o o r u i t s t r e v e n d tyr>e Droef r e a c t o r voor e n e r g i e 
p r o d u c t i e " , waaraan ook de Engelsen medewerking hebben t o e g e 
zegd . Het z a l nodig z i j n , dat e x n e r t s van de zes landen worden 
aangewezen om z i c h b e g i n j a n u a r i t e beraden ten aanzien van 
een e v e n t u e e l i n t e nemen geraeenscha-ppelijk of gecoördineerd 
stand-punt. 

3 . Agenda beg in j a n u a r i 19 57 . 

Reeds v a s t g e s t e l d werd s 

Euratomgroep 

donderdag 3 j a n u a r i 1 5 . 3 0 uur ; v o o r z i e n i n g en b u i t e n 
l andse r e l a t i e s 

v r i j dag 4 
maandag 7 
dinsdag 8 
woensdag 9 

4 j anuar i 
7 j anuar i 
8 j a n u a r i 
9 j anuar i 

^ e i e g j ^ i eh£of d en 
z a t e r d a g 5 

donderdag 10 j a n u a r i 

5 j anuar i i n s t i t u t e n , budget 
isoto-penschei d ings f ab r i ek 

het r e s t a n t 
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