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EURATOM 

Op donderdag en vrijdag werden, onder moeizaam onder
handelen, de resterende hoofdstukken over de bevoorrading en 
de buitenlandse betrekkingen van EURATOM behandeld, doch 
niet beëindigd. De andere hoofdstukken hadden voordien"rela
tief weinig moeilijkheden opgeleverd. Slechts enkele open
staande -ounten, resterend na voorbereiding door de experts 
en behandeling in de Euratom-groen, behoefden door de dele-
gatiehoofden te worden beslist. Bij de resterende*hoof dstuk-
ken echter waren do meningen in de Euratomgroep or> essentiële 
punten divergent gebleven, .waardoor de delegatiehoöfden een 
veel moeilijker taak wachtte. Deze taak werd nog verzwaard, 
doordat ter vergadering, veelal mondeling, amendementen 
werden voorgesteld, welker consequentie zondei tijd voer 
rustig beraad (eventueel met "de experts thuis) niet kon 
worden doordacht. Behaalde onderwerken bleven dan ook nood
gedwongen onbeslist. 

Bij het hoofdstuk "bevoorrading" werd gewerkt met het 
document Ch.Del. 137 (met corrigendum van hetzelfde nummer). 

De voorzitter achtte het gehele hoofdstuk over de bevoor
rading onbevredigend en niet van hot gehalte van de rest van 
het verdrag. De nauwe samenwerking tussen de Zes, zoals in 
het rapport-Spaak benleit, wordt door deze afwijkende regeling 
illusoir gemaakt. Men was h«t van Nederlandse zijde hiermede 
eens. 

Ten aanzien van de behandeling der artikelen kan het 
volgende worden opgemerkt. 

Artt. 1 en 2 bleven ongewijzigd. 

Art. 3 vervalt 

In art. 4 werden de tweede en derde alinea aangevuld met 
enkele woorden. Ten aanzien van de derde alinea werd door de 
voorzitter duidelijk gesteld, dat voor alle partners ten 
allen tijde een beroep O P het Hof mogelijk zou zijn (welk 
recht zal worden geregeld in een algemeen artikel). Indien 
een land door geconstateerde onvoldoende exploratie en exploi
tatie van zijn eigen bronnen zou worden"geacht te hebben af
gezien van zijn recht O P "égal acces" O P de andere bronnen 
binnen de gemeenschap, dan zouden de regels voor de bevoor
rading in het buitenland echter onverminderd van kracht 
blijven. 

Het gehele artikel 4 zal n£ art. 5 worden geplaatst. 
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Bij art. 5 werd behaald, dat iedere staat nader zal declareren 
welke de hem betreffende "territoires non européens, soumis 
a leur juridisction" zijn. 

Art. 6. Nóch het Branse amendement ter toevoeging van een 
alinea (vervat in het corrigendum) evenmin als een Italiaans 
en een Belgisch amendement (têr vergadering ingediend) werden 
aanvaard. Wel kwam er een compromis tot stand (OP Brans voor
stel) , hetwelk ongeveer zal luiden ; 

"Gette o-ntion d'achat s'exerce soit sur les minérais, les 
concentrés, les seis, soit sur les matières brutes. 

La Commission, a laquelle 1'établissement de ces liens 
techniques doit être communiqué* en ternes utile, dcit 
s'assurer qu'ils sont économiquement justifiés." 

Afgewacht zal moeten worden, wat het secretariaat ervan 
maakt. 

Art. 7 werd vervangen door een Belgische tekst (geamendeerd), 
vervat in doe. MAE 148 (restr.). Deze tekst is veel duidelij
ker dan die in het basisdocument en maakt het tevens mogelijk 
de artt. 9 en 10 te doen vervallen. 

In art. 8 werd het woord "demande" door "commande" vervangen, 
terwijl verder bleek, dat de betekenis van de "juridische" 
onmogelijkheid van het"voldoen aan aanvragen door het agent
schap o.a. kan slaan on het eventueel ontbreken van een natio
nale erkenning (agrément) van dé' aanvragers. 

Voor art. 10 bis, 1e alinea werd de Braiise versie uit het cor
rigendum geacco-ntcörd, welke tekst duidelijker zou zijn. De 
tweede alinea bleef ongewijzigd. 

Art.11 betreffende de geconcentreerde splijtstoffen werd ge-
wijzigd no. uitvoerige bespreking. Een tekstvoorstel van Bel
gische- zij de, herhaaldelijk omgewerkt, kon nog niet worden 
geaccepteerd, daar dit door het secretariaat nog niet in de 
uiteindelijke vorm ter discussie kon worden gedistribueerd. 

Er ontspon zich een uitvoerig debat over de wenselijkheid 
van goedkeuring door de Commissie van de "programmes écono
miquement lies", ter vrije interne beschikking over zelf ge
fabriceerde, geconcentreerde splijtstoffen. De, Branse delegatie 
wenste zulk een goedkeuring beslist niet eï^tfeze te vervangen 
door een simpel© mededeling (communiqué en temps utile) aan 
de Commissie sonder controlebevoegdheid van de gefundeerdheid 
van de declaraties. Ondanks bezwaren van alle andere zijden, 
wonnen de Branson dit -nunt, d.w.z. de voorzitter ging met 
tegenzin actoord onder reserve "van een nadere regeling van de 
buitenlandse relaties". Iedereen meende hierin te zien'de wens 
van de voorzitter om ook aan de andere landen, ter compensatie 
van de Ongecontroleerde veiligstelling van het Branse (mili
taire) programma, de^nodige voorzienihgsgaranties te verstrek
ken, t.w; bij aankoop van verrijkte splijtstof buiten de ge
meenschap. Bij de latere besprekingen bleek van deze wens van 
de voorzitter echter niets. Integendeel, tegen een door de 
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Franse delegatie ingediende stringente nieuwe redactie voer 
art. 20 (o.a. betreffende het overdragen van alle voordelen uit 
bilaterale (staats-)overeenkomsten on de geineenscha-n) moesten 
de andere delegaties zich maar zelf verdedigen. 

Art. 12 werd on een onbetekenend nunt aangevuld. 

Bij de behandeling van art. 13 leek het er eerst on, dat het 
Duitse amendement (vervat in het addendum), ten doel hebbende 
het agentschap slechts de~bevoegdheid te geven (bij bevoorra
ding buiten de gemeonscha-n) , de origine der grondstoffen te 
benalen, indien dit agentschap over minstens even voordelige 
aanbiedingen zou beschikken, zou worden aangenomen. Van ïranse 
zijde maakte men echter een reserve, om over deze wijzigingen 
te kunnen nadenken, en de verdediging van Duitse zijde was zó 
zwak, dat deze- zaak onbeslist bleef. . . 

De tekst van art. 14 betrekking hebbende on schaarste werd on 
verschillende nlr.atsen gewijzigd, zonder dat de zin belangrijk 
veranderde. 

Art. 15 en 15 bis werden tezamengetrokken en ingrijpend gewij
zigd. De eerste alinea van art". 15 werd vervangen door "Les 
nrix sont normalement régies nar les disnositions de 1'article 
7". De tweede alinea werd gewijzigd in "les Etats membres ne 
neuvent contravenir nar leur régiementations hationales aux 
disnositions du -oré sent Traité en matiëre de nrix". De derde 
alinea bleuf behouden (?). Hierna' zal dan direct de tekst van 
art. T*5 bis volgen, waarin de nodige wijzigingen zijn aange
bracht . 

Plet gehele art. 15 zou worden besloten door toevoeging van 
het Duitse amendement (zie corrigendum), indien de^redactie-
oommissiê de onrieming van zulk een recht van beroep on het Hof 
op deze nlaats mogelijk en wenselijk zou achten. 

Art. 16 werd enigszins gewijzigd. In de eerste alinea werd 
"unanimiteit" vervangen door "gekwalificeerde meerderheid'' 
(met een Duitse reserve). En van Nederlandse zijde werd een 
reserve gemaakt ten aanzien van de besluitvorming van de Raad 
inzake alle financiële kwesties, waarvoor, in tegenstelling-
tot de andere delegaties, aan "unanimiteit" moest worden vast
gehouden. 

Hetzelfde geldt ook voor art. 17 ten aanzien van de financie
ring van eventuele stocks. 

De artt. 18, 18 bis en 16 ter werden slechts licht gewijzigd 
en aangevuld. Ten aanzien van de redactie van het art. 18 ter 
betreffende de vrijstelling van de "travail a fagon" van vergun
ning van het agentschan en heffing van administratiere»hten 
(voor ons belang") kreeg het secretariaat ondracht, bij.de tekst-
comnletering eron toe te zien, dat zowel de nassieve als de 
actieve loonverdeling tot de vrijheden zullen behoren. 
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Van de afsnraken, genaakt ter tenuitvoerlegging van het 
accoord Adênauer-Mollet, vervat in art. 19, bleek de voorzit
ter niet on de hoogte te zijn. De duur van de onderhavige 
bevoorradingsregeling werd &n 7 jaar gesteld, de besluitvor
ming van de Raad voor "bevestiging" na die periode op "een
voudige meerderheid" en voor eventuele vernieuwing op "unani
miteit". Op dit laatste nunt werd van Duitse zijde een reser
ve gemaakt; men meende dat ratificatie nodig zou zijn en acht
te dus één Duitse Minister in de Raad niet cormetent. Men 
beloofde dit nader thuis te zullen uitzoeken. 

Een Frans voorstel voor een nieuwe redactie van art. 2C 
vervat in doe. MAE 162 (restr) werd slechts "voorlonig" te-
soroken bij de behandeling van de buitenlandse betrekkingen. 

Over'art. 21 werd lang gedelibereerd. De voorzi'-^er acht
te deze "programmes garantis" voor maximaal 10 jaar (op 
Eranse wens ongenonen) moeilijk acceptabel, d.w.z. in te 
druisen tegen het "égal accès"-nrincipe uit het R.S. Het liefst 
zou hij dit artikel geheel"doen vervallen. Vanwege de heftige 
Eranse reactie,"bleef dit -nunt echter onen, d.w.z. het zal 
volgende week opnieuw aan de orde komen. 

Er ontbreekt aan dit hoofdstuk over de voorziening nog 
een algemeen artikel over de "niet toegestane praktijken" en 
een regeling (volgens Eranse formule) van "ernstige schaarste" 
Y/elke zou kunnen ontstaan indien zich onvoorziene omstandig
heden mochten voordoen. 

Buitenlandse betrekkingen 

Bij de behandeling van dit hoof dstuk werd gewerkt op 
basis van doe. Oh.Del. 142. 

In art. 1 zal-ten aanzien van de aan Euratom toe te kennen 
"cariacité la plus large reconnue" in de verschillende landen 
door de juristen advies worden uitgebracht. Misschien zal 
dit gehele artikel on een andere plaats in het verdrag.worden 
ongenomen. 

Artt. 2 en 3 zullen eveneens door de Redactiecommissie worden 
bekeken. Een voorstel kan worden tegemoetgezien om deze arti
kelen' te harmoniseren met de overeenkomstige voor de gemeen-
scharmelijke markt. 

Art. 4 bleef praktisch ongewijzigd. 

Art. 5 zal geheel door de juristen worden omgewerkt. 
De idee werd wel duidelijk, de bestaande tekst- ia echter 
onduidelijk. 

De tekst van art. 6, eerste naragraaf bleef intact, dank zij 
Nederlandse verdediging togen Eranse oppositie. 
De tweede -naragraaf van dit artikel gaf echter aanleiding tot 
een zeer bewogen discussie, nadat van Italiaanse zijde was 
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voorgesteld een clausule ötj te nemen, welke de Commissie een 
uitsluitend recht zou geven tot het ar.ng'.Mi ven bilaterale 
accoorden net derde lauden betreffende de uitwisseling van 
kennis. Vanwege de ingewikkelde aard van deze materie - in 
bepaalde gevallen zijn het de staten, welke verdragen slui
ten; in andero gevallen de -publiekrechtelijke organisaties en 
de -orivé-instellingen - en de onmogeli jkheid oü. in deze-verga
dering!^ bout -nortant en zonder "bijstand van specialisten) de 
consequenties van deze Italiaanse wens te analyseren en deze 
wens eventueel te amenderen, kon men het over (mondelinge) 
tekswijzigingsvoorstellen niet eens worden. 

Toen het duidelijk werd dat nen neer en neer verstrikt 
raakte in begripsverwarring en de voorzitter zich realiseerde 
dat nen er op dit nunt zonder raadnleging van experts niet uit 
zou konen (en hij steeds ontoegankelijker werd voor verdere 
uitleg van de noeilijkheden en onnogelijkheden) verdaagde hij 
de vergadering tot^begin volgende week."'"De heer Uri zal waar
schijnlijk een con^ror.is-fornule ontwerpen. 

Aan de behandeling van de derde paragraaf van art. 6 
kwan nen dus niet toe. De agenda voor de volgende week is nog 
niet bekend. 

B^a®l§:iï®_Ë5_?i^Ë^ciële_regelingen 

Nadat een ad hoe werkgroep van budget-exnerts uit -de zes 
landen het in korte tijd eens waren geworden over de o^zet van 
het financiële regiem van de organen van Euratom, zijn er in 
het kader van de redacti egrö e-r, nog enkele dagen aan dit 
onderwerp gewijd. De ontworpen verdragsartikelen betreffen 
Euratom, doch zijn na aanpassing ook geschikt voor de gemeen
schappelijke markt. 

Als belangrijkste fundamentele nroblomen kwamen de vol
gende naar voren ; 

- beslissingen over de budgetten. Het Nederlandse standpunt 
van de unanimiteit werd gehandhaafd. Duitsland meende dat 
over-"de totalen der twee begrotingen (Euratom en geméén-
schandelijke markt) met unanimiteit moest worden beslist, 
doch dat ve rvolgens voor de diverse -oosten gekwalificeerde 
meerderheid kon gelden? 

- er bestond overeenstemming over de wenselijkheid, dat de 
budgetten behoorlijk in artikelen, welke zonodig nog onder
verdeeld konden worden, afgesnlitst zouden worden. (N.B. 
De öhëfs van Delegatie hadden beslist "subdivisions en 
trés petit nombre"). Het idee van twee separate Euratom-
budgetten werd door Duitsland en Nederland onnodig geacht; 

- voor overschrijding en overboeking werden de normale begin
selen die hiervoor overal nationaal gelden toege-nast. 
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van Italiaanse zijde werd sterk aangedrongen on de mogelijk
heid in toekomstige "belastingheffing te voorzien. De andere 
delegaties meenden niét verder te kunnen gaan-dan Mlês ccn-
tributions des Etats pourront être rem-nlacés tiar Ie produit 
de nrélèvements per^us r>ar les Etats membres". Hiertoe zou 
de Europese Oommissie voorstellen kunnen doen, waarover door 
de Ministerraad na consultatie van de Assemblee met unanimi
teit zou kunnen worden beslist deze aan de nationale rege
ringen met aanbeveling tot aanneming voer te leggen; 

vooral wegens de procedurele moeilijkheden werd bij de tot 
standkoming van het budget in achterschakeling van de Assem
blee voorzien; 

uitvoerig werd stilgestaan bij het voorstel, dat de natio
nale staten vöör de middelen van Euratom, het agent schar» en 
de gemeenschappelijke ondernemingen een"" (goud)garantie tegen 
devaluatie zouden geven, Nederland accepteerde dit onder 
voorbehoud en dan alleen voor onbetaalde contributie; 

vele problemen werden verwezen naar het t.z.t. te maken 
financiële reglement, waarvoor in beslissing met unanimitcir 
wordt voorzien," 

tenslotte werd door Nederland dezelfde reserve als bij de 
investeringsbank gemaakt wat betreft de vrijheid tot het 
plaatsen van leningen en de vrijheid van transfer van het pro
venu van dergelijke leningen. 
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NEDERLANDSE DELEGATIE BIJ DE INIERG' 
CONFERENTIE VOOR DE OPRICHTING VAN EEN 

MARKT EN VAN SURATCM 

Weekbericht 23 a 

3UVERNEME NTELE 
GSMELNSCHAPPELI-'IIZ 

INTEKENING I 

De bijeenkomst der Hoofden van Delegatie, voor 17-19 ja
nuari bijeengeroepen, kreeg O P 19 januari een merkwaardig 
verloor. 

Op 17"en in de ochtend van 18 januari had de heer Snaak 
Euratonbesprekingen voorgezeten. 

In de imiddag van 18 januari liet hij de leiding aan de 
heer Snoy over. 

Bij de opening der vergadering over-de gemeenschappenjk< 
fiarkt op 19 januari verklaarde de heer Snaak, dat hij een 
•persoonlijk gesprek wenste te hebben net de Hoofden van Dele
gatie ondat hij over de besnrekingen van de laatste tijd niet 
tevreden was.. 

Dit gesprek vond daarop onmiddellijk -olaats, waarbij 
aanwezig waren de heer S-naak als voorzitter; voor Duitsland 
de heren Hallstein en Onhuels, voor Frankrijk de heren Eaure 
en Marjolin, voor Italië de heren Benvenuti en Venturini, 
voor België de heer Snoy, voor Luxemburg de heer Schauss, 
voor Nederland de heer Linthorst Honan; en voorts de heer 
Calxies. 

In het ges-orek dat enige uren heeft geduurd zijn zaken 
behandeld, welke hieronder worden weergegeven. 

1. P r o c e d u r e 

Ac ingezien de heer Spaak vreesde dat r.;en bij de huidge 
werkwijze nog veel te v e d kleinigheden reserveerde voor de 
Ministers en bovendien over grote dingen lang praatte zonder 
veel resultaat, neende hij de werkmethode te moeten verande
ren door de grote vragen over te brengen naar een kleine kring 
van^Hoofden van Delegatie persoonlijk, die bij ieder onder
werp waar nodig door één deskundige zou kunnen worden bijge
staan. Zulks zou bov 

één deskundige 
mdien nodig zijn £< ir voorbereiding van 

de Ministersconferentie van 26 januari 
Ministersconferentie.-Inmiddels zouden 
onder leiding van do plaatsvervangende 
net de reeds afgesproken agenda kunnen 
bovendien mogelijk zou zijn de dagen zo 
de Hoofden 
plenaire v 

van Deleg 
ergadering 

Aangezien de heren Hallstein 
middellijk bijvielen en zulks ook 
schiedde, heeft de heer Linthorst 

en van de latere 
dan de volle delegaties 
delegatievoorzitters 
doorgaan, terwijl het 
in te delen dat ook 

tie enige uren aan de besprekingen in de 
zouden kunnen deelnemen. 

Eaure de heer Sr>: en 
van Italiaanse 
Homan zich niet 

k on-
ge-

tegen het 
de 

zijde 

voorstel verzet, doch hij heeft wel 
zaak niet 
per sé in 
doorgesproken. Hierna werd in beginsel het volgende afgespro
ken. 

•opgenerkt, dat men" 
jou moeten overhaasten en dat verschillende punten 
de volle delegatiezittingen zouden moeten worden 
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n) De Ministersconferentie ven-26 en 27 zal net 28 januari 
worden uitgebreid. De agenda zal bevatten de grote serie 

technische punten, welke in de IOOP der maanden voor de- Mi
nisters zijn gereserveerd, tenzij het zou gelukken een en ander 
voorlien door onderhandeling O P het niveau van de Hoofden van 
Delegatie tot oplossing te brengen. Bovendien zullen op de 
agenda noeten voorkorten de -nunten : overzee, landbouw, verkeer 
en vermoedelijk het jbuitentarief en bovendien enige"institu
tionele nunten, net name de ponderatie. Men zal in principe 
nroberen'landbouw en verkeer tegen die datum terug te brengen 
tot een -naar grote -nunten voor ministeriële beslissing, terwijl 
vermoedelijk de zaak van overzee (zie hieronder) en buiten
tarief (zie ook hieronder) wel een algemene discussie der 
Ministers zullen noodzakelijk maken. 

b) Voor de Ministersconferentie van 26-28 januari rees de 
moeilijke vraag of de Ministers van Buitenlandse Zaken 

vergezeld zouden zijn van andere Ministers. Nederland was het 
enige land welks gedelegeerde uit berichten uit zijn regerings
kring had begre-nen, dat zulks voor de Minister van Economische 
Zaken inderdaad het geval zou zijn. De andere delegaties had
den niet een dusdanig voornemen. Na afloop van dit gesbrek 
belde de heer Linthorst Homan de heer van der Beugel OP die 
mededeelde dat besloten was, dat Minister Luns zich niet door 
andere Ministers zou laten vergezellen, wanneer ook de andere 
landen alleen hun Minister van Buitenlandse Zaken - en even
tueel een Staatssecretaris - zouden afvaardigen. De heer Lint
horst Homan deelde dit dus diezelfde dag te Brussel aan de 
heer Spaak en aan de Hoofden van Delegatie mede. Toen" dit was 
afgesproken kwam echter het Hoofd van de Luxemburgse dele
gatie -persoonlijk bij de heer Linthorst Homan met de mededeling 
dat achteraf toch de mogelijkheid bestond dat de heer Bech zich 
toch zou laten vergezellen door zijn Minister van Economische 
Zaken. Tussen de Hoofden van Delegatie van Luxemburg en Neder
land werd toen afgesproken dat de heer Linthorst -Homan zou 
-proberen te bereiken, dat de heer Luns de heer Bech zou opbel
len om te zien of Luxemburg en Nederland dezelfde lijn zouden 
kunnen volgen, welke lijn dan wederom aan de andere delegaties 
zou v/orden medegedeeld. 

c) Aangezien de Eranse regering omstreeks 11 februari gaarne 
een vergadering van de eerste Ministers der zes landen in 

Parijs zou willen hebben, vooral over het overzeese vraagstuk, 
en aangezien dit door Duitsland en Italië' werd gesteund, werd 
in principe besloten dit aan de regeringen over te brengen, 
ofschoon de heer Spaak nog niet in staat was een definitieve 
datum voor te stellen. Mocht een der Minister-Presidenten ver
hinderd zijn, dan zou vervanging door de Minister van B.Z. 
aangewezen zijn, aangezien uiteraard ook de Ministers van B.Z. 
op die vergadering worden verwacht. 

d) De vergadering van de Hoofden van Delegatie voor 17-19 
januari bijeengeroepen, zal waar nodig tot 24 januari wor

den verlengd. 
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e) Na een besnreking van het Engelse nrobleen (zie~hieror.der j , 
ging de kleine kring van Hoofden van Delegatie persoonlijk 

daarna over tot een zeer algemene gedachtenwisseling over het 
Engelse en het overzeese vraagstuk (zie hieronder) 

ENGELSE VHUGS1ÜK 
De heer Spaak ging uitvoerig in on zijn recente bespre

kingen te Londen. 
Hij zette voorop dat de. nieuwe Engelse regering wel neer 

"Europees" is dan ooit het geval is geweest, doch dat er toch 
nog een brede en diene kloof ligt tussen de Engelse en de 
continentale gedachten. 

De Engelsen nenoh kennelijk dat een vrijhandelszone kan 
worden bereikt door o-nheffing van de onderlinge invoerrechten 
en kwantitatieve restricties voor de desbetreffende goederen. 
Zij vergeten of ontkennen z.i. ten onrechte ; 
a.— dat de landbouw niet kan worden gescheiden van de rest; 
b.- dat Frankrijk een "régime spécial" eist en vereist; 
c - dat de overzeese zaak regeling eist; 
d.— dat or instituten net vrij grote bevoegdheden nodig zijns 
e,- dat de sociale harmonisatie noet worden geregeld. _ 

On alle deze — en andere - redenen ziet de heer Snaak 
de besnreking van half—februari tussen "de zes van Brussel"en 
de andere OEEC—landen net ongerustheid tegemoet r Een zijner 
"andere redenen" is dat bij een vrijhandelszone tussen "de 
zes", Engeland, Ierland, Scandinavië, Oostenrijk en Zwitser
land, isolatie dreigt van Portugal, Turkije, Griekenland en 
IJsland, wat politiek uiterst ongewenst zou zijn. 

De heer Eaure wees eron, dat de vrijhandelszone er niet 
zal konen als de douane-unie der "zes" er niet eerst is. Se 
Eranse regering staat beslist afwijzend tegenover*de gedachte 
van Mendes Erance en enige Engelse bladen, de besprekingen van 
Brussel on te schorten, laat staan af te breken. Het Parijse 
gesprek van half-februari mag h.i. geen "onderhandeling" 
worden. 

De heer Benvenuti deelde mede, dat Italië een vrijhandels
zone afwijst wanneer men de_landbouw er buiten wil houden. 

De heer Snaak wees eron, dat hij zich in Londen wel ver
enigd heeft net het denkbeeld in Brussel in het verdrag der 
douane-unie een passage o-n te nemen, welke technische aanpas
sing aan een eventueel later vrijhandelszone-verdrag nogelijk 
naken. 

OVERZEESE mUGSTuK 
Naar hierboven reeds is nedege deeld is het overzeese 

vraagstuk ter sprake gebracht in/besloten kring van de Hoofden 
van Delegatie nersoonlijk. Voor Nederland waren aanwezig de 
heren Linthorst Honan en Wenelsfelder. In de eerste bijeen-
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ken at heeft de heer Faure het vraagstuk toegelicht en voor-.l 
doen uitkomen, dat de Assemblee nationale een goede regeling 
van deze zaak als elementair beschouwde. Ofschoon de Franse 
regering had gehoont dat de Assemblee haar nog enige ruimte 
zou laten, is zulks gebleken niet het geval te zijn. 

Vervolgens heeft de heer Hallstein het Duitse stand-nunt 
uiteengezet, dat als volgt kan worden samengevat: 

i, de opvatting te Bonn is zeer nositief dat het noodzake
lijk is een geschikte vorm van associatie te vinden; 

ii. het doel moet als economisch worden vermeld nl. de ont
wikkeling van onderontwikkelde gebieden in de lijn van 
het Charter van dê V.N. , ofschoon ieder begrijnt dat de 
bedoeling vooral politiek_ is"] ' " ~ ji " 

iii. de Duitse regering is niet bereid contracten On lange 
termijn voor overzeese goederen te aanvaarden omdat 
Duitsland 1) geen staatshandel kent en 2) andere bezwa
ren heeft; 

iv. over de investering stelde Duitsland voor een indeling 
in drie groenen : 

-politieke infrastructuur, welke voor de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van het betrokken moederland 
blijft,-

B.- ten aanzien van de economische infrastructuur zal 
de investering moeten berusten o-n concrete grote 
•plannen,.welke ad hoe zullen noeten worden beschouwd; 

Cm— de sociale infrastructuur (b,v. scholen, ziekenhui
zen, opleidingsinstituten, nodelbedrijven) zal moe
ten kunnen rekenen on bijdragen van alle zes de 
Euronese landen. 

Een en ander moet in het verdrag worden vermeld als een 
Qndracht aan de organen der gemeenschan, dit verder uit te 
werken. 

Nadat Italië nog enkele technische vragen had gesteld 
werd hierna genauzeerd. In de nauze vernam de heer Linthorst 
Homan telefonisch van de heer van der Beugel tot welke limiet 
hij"te Brussel desgewenst zou mogen gaan. Hij heeft zich na 
de nauze hieraan gehouden door het volgende betoog te houden: 

De Nederlandse delegatie blijft de gang van zaken over het 
onderhavige onderwerp betreuren, vooral de eerste Belgisch-
Franse nota is een zeer ongelukkig stuk geweest. 

Aan de andere"kant mag men niet zéggen dat Nederland in 
elk onzicht degeonnerde gedachten afwijst. In elk geval is 
hêt bereid, de commerciële zijde der zaak te regelen. 
Snreker wil veel aandacht geven aan de interventie van de 
heer Hallstein. 
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Aannemende dat Frankrijk "bereid zal zijn tegemoet te konen 
aan Nederlands essentiële wensen over het verdrag in het alge
neen, zou Nederland na kunnen gaan wat het nog kan deen in 
deze voor Frankrijk zo belangrijke zaak. De Nederlandse "bezwa
ren tegen de Franse voorstellen zijn bekend. Afgezien van deze 
be zwaren is het onmogelijk een zo belangrijke zaak in dit kerte 
tijdsbestek te regelen. 

Men zou in"het verdrag een nandaat voor de Europese Con-
nissie kunnen opnemen, zodat deze_nadere voorstellen kan doen. 

Nederland kan in geen geval politieke verantwoordelijk--

heden voor de net andere landen verbonden gebieden overzee op 
zich nenen. Het is wat dit betreft bekend, dat Nederland^steeas 
een groot voorstander is geweest van politiek ongebonden hulp 
aan ninderontwikkelde gebieden. Ongebonden, dus; "no strings 
attached". Het heeft dit net nane in de V.N. steeds net kracht 
verdedigd. Indien zich thans in Afrika mogelijkheden in deze 
richting zouden voordoen, zou aan deze mogelijkheden wellicht 
•prioriteit kunnen-worden gegeven. In de.eventuele"uitwerking 
van deze beginselen zou Nederland dan stellig sympathiek "staan 
tegenover de Duitse gedachte on enkele speciale concrete pro
jecten te financieren, al zal Nederland uiteraard steeds de 
reserve moeten maken van de mogelijkheden op financieel en 
budgetair gebied. Een zekere -oreferêntie voor overzeese.agra
rische producten zou misschien acceptabel kunnen zijn. 

Italië' en Luxemburg legden verklaringen af waaruit bleek 
dat zij evenals Duitsland het beginsel van associatie in de 
gemeenschappelijke riarkt met gebieden overzee aanvaarden. 
Italië heeft echter bezwaren van psychologische aard. Het wil 
zijn verplichtingen tot financiering van andermans infrastruc
tuur op "gecamoufleerde" wij ze -in het verdrag zien-opgenomen, 
teneinde een en ander voor' de publieke opinie acceptabel te 
maken. De preferenties ziet het niet graag uitgebreid tot 
goederen die met Italiaanse producten concurreren. 

Hierop verklaarde de heer Faure het volgende s 

(a) de andere landen moeten in aanmerking nemen dat het non
discriminatiebeginsel reeds een grote concessie van 
Frankrijk is; 

(b) Frankrijk is tegen de Duitse gedachte van financiering 
van concrete projecten; dit zou de gebieden overzee de 
indruk geven dat het Europa slechts om. projecten gaat 
waar het zelf belang bij heeft; 

(c) Frankrijk neemt geen genoegen met intentieverklaringen in 
het verdrag; het wil concrete engagementen; 

(d) teneinde de nodige druk uit te kunnen oefenen en zeker te 
zijn dat er een bevredigende regeling kont*wil Frankrijk 
overgang van de eerste naar de tweede etappe aan de vraag 
of in de eerste etappe goede resultaten - goede investe
ringen - zijn bereikt, binden.' 
De Raad van Ministers beslist hierover net unanimiteit. 

Deze laatste Franse eis die net grote beslistheid werd 
gesteld veroorzaakte grote deining. 
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Nederland en Duitsland verklaarden zich krachtij tegen 
deze, naar hun mening onredelijke, eis. De heer'Snoy meende 
zelfs dat een land, dat in Suro-na de tweede eta-n-ne niet wenst, 
zulks via"onthouding in Afrika zou kunnen bewerkstelligen. Ook 
de heer Spaak achtte de voorwaarde onredelijk. Ieder land zou 
hierdoor autonoom het verdrag o-o losse schroeven kunnen zetten. 

HieroT) repliceerde Frankrijk, dat.het deze eis alleen 
zou kunnen laten vallen indien de verplichtingen exact in het 
verdrag werden vastgelegd. 

Hierop werd de bes-nreking onderbroken. De heer S-naak 
deelde aan de heer Linthorst Homan mede , dat hij de Franse 
institutionele eis onbehoorlijk achtte. 

OP 21 januari zou nen na een verdere zeer algemene'be-
spreking de eerste hand leggen aan een document dat de pro
blematiek, eisen en mogelijkheden voor de Ministersconferentie 
van 26—28 januari zou uiteen-zetten. 

Nederland wees er nög op, dat het bij enige definitieve 
stap overleg zou moeten plogen met de Antillen en Suriname, en 
dat in Den Haag dan moet worden nagegaan, hoe men staat tegen
over inschakeling van Nieuw-G-uinea. 

LANDBOUW (in plenaire zitting) 
Yoor de bespreking door de Hoofden van Delegatie was door 

de voorzitter van de Werkgroep Marcho Commun een document opge
steld (Ch.Del. 164) waarin hij getracht had een zo goed moge
lijk compromis, in artikelvorm, te geven tussen de standnunten 
der verschillende delegaties. 

Alleen van Nederlandse zijde waren dar-ro-n schriftelijk 
amendementen ingediend (Ch.Del. 177). 

Bij het begin der discussies deelde de Nederlandse woord
voerder (Dr. Linthorst Horian) mede, dat hij zijn amendementen 
successievelijk bij de afzonderlijke artikelen zou toelichten-f 
hij'wenste echter alvorens men tot de artikelsgSwijze behande
ling overging, met nadruk te verklaren dat de oplossing die 
voor de Ir.ndbouw zou worden gekozen essentieel was voor de 
Nederlandse beoordeling van het verdrag ; daarbij waren met 
name de volgende punten van kardinaal belang : 
T.~ dat de overgangsperiode werkelijk een overgangsperiode 

naar een Europese regeling zou zijnj 
2.- dat de unanimiteit bij do besluitvorming-in de Conseil 

zeker niet gedurende de gehele overgangsperiode zou kunnen 
gelden; 

3.- dat eventuele nationale marktregelingen aan het eind van 
de overgangsperiode in ieder geval moesten zijn o-ngeheven, 
"Vervolgens ging men over tot de artikelsgewijze behande

ling. 
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Artikel 36 

Het enige punt ¿Lát hier discussie veroorzaakte was de 
vraag welke -nroducten onder de landbouw zijn begrenen. Men was 
het er alge:::een over eens dat daarvan een aanduiding noest be
staan, liefst in de vor.:. van een lijst. Vooral van Franse zijde 
werd een voorliefde.aan de dag gelegd voor de lijst 1±B in de 
OEEC wordt gebruikt. Dë heer linthorst Homan was van nening, 
dat men wel van een behaalde lijst zou kunnen uitgaan, net 
daarnaast een procedure"krachtens welke de Conseil net gekwa
lificeerde meerderheid -nroducten aan de lijst kon toevoegen of 
van de lijst kon afvoeren. De OEEC-lijst is wellicht als 
discussiedocument voor deze conferentie geschikt, naar onge
schikt als definitieve lijst-r -

Besloten werd, dat een werkgroep van experts een ontwerp— 
lijst zal opstellen, uitgaande van de OEEC-lijst"en daarin zal 
veranderen wat nodig lijkt. De heer Uri merkte cn, dat het 
nodig was de experts enkele richtlijnen te geven, b.v. dat zij 
zich vooreerst zouden bemerken tot de directe voortbrengselen 
van bodem en veehouderij. 

De al of niet handhaving van de aanduiding et ali-
mentaires" zal nader worden, be s-nroken zodra deze lijst gereed 
is, evenals de vraag waar de visserij wordt ondergebracht. 

Artikel 37 -

Geen opmerkingen. 

Artikel 38 

De behandeling van lid 2 (regeling der agrarische concur
rentie) werd uitgesteld tot na de behandeling van de markt
ordeningen. 

Artikel 39 

OP vier elementen van dit ar til: el, waarin is uitgewerkt 
hoe in de overgangsperiode de gemeenschappelijke landbouwpoli
tiek moet worden ontwikkeld, waren Nederlandse amendementen 
ingediend : 

a. op.de verhouding van de Eurdmese Commissie tot de'in lid 1 
genoemde landbouwconferentie; 

b. O P de besluitvorming in de Conseil (lid 2 ) ; 
c. op de positie van de Assemblee (lid 2); 
d. op de "garantie"-clausule in lid 2, laatste-paragraaf. 

Ad a. De heer Linthorst Homan"lichtte toe dat in de voorlig
gende artikelen de Europese Commissie te zeer gebonden 

leek aan de resultaten van de bijeen te roe-nen landbouweente-
rentie. Uiteraard zouden de conclusies dier conferentie voor 
de Commissie waardevolle aanwijzingen kunnen bevatten, doch de 
constructie moest niet zodanig zijn dat de Europese Commissie 
als het ware mandataris van de Conferentie zal zijn; de lei
ding bij het totstandbrengen ener gemeenschappelijke landbouw
politiek zou bepaald bij de organen der gemeenschap moeten 
blijven berusten. 
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• De heer von der Groeten lichtte toe, dat de door de heer 
linthorst Homan gevreesde strekking niet de "bedoeling van zijn 
redactie was geweest; hij had slechts tot uit drukking willen 
brengen, dat alle te nemen maatregelen in hun onderlinge samen
hang moesten worden gezien en dat niet e^n s-necifiek -runt zou 
worden geregeld terwijl andere terreinen ongeregeld bleven. 

De tekst werd vervolgens zodanig gewijzigd, dat "La Com-
mission nrésentera des -nro-nositions, en tenant comité des con-
clusions et d'int erdépendance des -nroblomes ... etc", waarmede 
iedereen accoord kon gaan. 

ad b. Zoals verwacht stuitte de door Nederland reeds voof de 
tweede etar>-ne geè'iste gekwalificeerde meerderheid OTJ 

heftig Frans verzet. De heer Marjolin merkte ov, dat gekwali
ficeerde meerderheid vanaf de derde eta^-ne voor Frankrijk reeds 
een aanzienlijke concessie zou zijn en zeker de grens van 
wat Frankrijk hier kon doen; bovendien zouden de gemeenschap
pelijke ..regelingen dan equivalente garanties moeten bieden als 
de (daardoor vervangen) nationale. Hij was wel bereid via 
arbitrage te laten vaststellen of de equivalentie aanwezig 
is. (De heer v.d. Groeben merkte ov, dat in zijn ontwer-oarti-
kel de minderheids-nartij de weg naar het Hof onen stond.) 

De heer Linthorst Homan stelde daarentegen dat een. tekst-
die de overgangsperiode zou "bevriezen" voor Nederland onaccep
tabel was en vroeg zich af hoe men een landbouwer een "garan
tie équivalente" kon geven. Uiteindelijk ging het er om, dat 
zich in de landbouw een spocialisatieproces zou voltrekkenj 
als dit b.v. zou betekenen dat de Nederlandse tomatencultuur 
het zou moeten afleggen tegen de klimatologisch meer begun
stigde Z.Franse en Italiaanse streken, dan zag Nederland deze 
consequentie onder de ogen, doch het eist anderzijds dat ook 
in omgekeerde zin de stelling dan zal gelden. 

Over de betekenis en de eventuele vervanging van het 
woord "équivalontes" is vervolgens lang gediscussieerd. De 
heer Uri merkte tenslotte o-o, dat de garantie eigenlijk niet 
zozeer sloeg or> de productie als wel ov het levenspeil der 
betrokkenen; hij stelde voor de tekst meer daaron af te stem
men. In afwachting van het nieuwe tekstvoorstel werd de dis
cussie ongeschort. 

ad c. Alle -delegaties, waren het erover eens dat de Assemblee 
een positie moest hebben; de vraag of zij vóór öf na de 

Gonseil zou stemmen werd nu niet behandeld, al gaven terloops 
Frankrijk en Duitsland te kennen dat het vóór de Öonseii 
moest zijn. 

Artikel 3Q bis 

Ook dit artikel, dat over de minimumprijzen handelt, 
leidde weer tot een Frans-Nederlandse discussie. De heer Lint
horst Homan achtte het een zeer magere constructie dat in het 
voorliggende ontwerp een procedure was gegeven die er slechts 
too moest leiden oen nieuwe -nroeëdure te ontwikkelen. De tota
le definitieve -nrocedure moet be-naald reeds in het verdrag 
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zelf staan.. Stsreker wees vervolgens O P het Nederlandse amen
dement inzake de besluitvorming die van unanimiteit in de 
eerste ©t&Tvr*© naar een afnemende meerderheid evolueert. 

De heer Marjolin erkende dat hier etn PT incipiële Trans-
Nederlandse tegenstelling bestaat; het was onmogelijk dat 
Frankrijk zich O P dit gebied aan een gekwalificeerde meerder
heid" kon overgeven zolang er nog geen gemeenschappenjke land
bouwpolitiek was. Verder dan gekwalificeerde meerderheid aan 
het eind der overgangsperiode kan Frankrijk niet gaan en dan 
nog lien het een risico dat er nog geen gemeenschappelijke 
criteria voor de prijs-vaststelling zouden zijn. 

De Italiaanse afgevaardigde intervenieerde hier heftig 
en vroeg o-n welk, tijdstip eigenlijk de landbouwgoedêren vrij 
konden circuleren. Naar hij uit de discussie begreep zou zulks 
in lengte van dagen niet geschieden. De heer Marjolin merkte 
op dat de beslissing daarover eveneens bij de organen van de 
gemeenschap lag. 

Voor de minimumnrijzen deed de heer Onhuels tenslotte een 
compromisvoorstel, dat hier o-n neerkwam i 

Nadat de in lid 1 geëiste criteria door de Economische 
Commissie zijn voorgesteld, zijn er twee mogelijkheden; 

a.- de Conseil wordt het eens over de criteria* voor dat ge
val stelle men nti." reeds in het verdrag vast, dat dan van
af de tweede etappe de gekwalificeerde meerderheid zal 

gelden; . : 

b.- de Conseil wordt het niet eens over de criteria; dan kan 
hij vanaf de derde"etappe met gekwalificeerde meerderheid 
de nationaal toegepaste minimumprijzen modificeren voorzo
ver zij de handel tussen de ledenstaten onjuist beïnvloe
den. 

Besloten werd, alvoruiis verder te discussiëren eerst de 
schriftelijke tekst van de heer Ophuels af te wachten. 

'. Eveneens werd besloten de door Nederland 'vobrgeste 1de 
passage inzake .dodouanering" (lid 1 ,. laatste zin) voorlopig 
tussen haakjes in de tekst O P te nemen. 

Artikel 3 9 ter 

In dit artikel worden'de multilaterale contracten gere
geld. De heer Marjolin vond dat in"vergelijking met vroegere 
teksten in de'huidige redactie de preferentie ten"gunste van 
de gemeenschap, verzwakt was neergelegd. Voor de producenten 
van de gemeenschap moest een garantie bestaan en geen facul
tatieve mogelijkheid. De Duitse woordvoerder daarentegen 
achtte de binding met markten in derde landen te zwak weerge
geven, er zou een zeker evenwicht moeten kunneh bestaan tus
sen enerzijds de voorziening uit de gemeenschap en anderzijds 
die uit derde landen; deze veelal traditionele, banden konden 
moeilijk plotseling worden verbroken. Dit laatste werd door de 
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Franse woordvoerder niet ontkend maar als er niet ook een ver
plichting ten gunste van de binnenmarkt naast stond, was ie 
garantie te zwak. Be hier geëiste zekerheid was voor Frankrijk 
de tegenhanger voor de afbraak van contingenten en tarieven." 

De heer Linthorst Homan gaf te kennen de tekst van het 
artikel te kunnen aanvaarden zoals het was, ochter onder het 
voorbehoud dat : 

1) voor de betrokken producten niet ook nog een hoog buiten
tarief zou worden vastgesteld; 

2) de regeling voor de procedure inzake de minnonumpri jz en 
bevredigend - is: sterk - zou worden; 

3) er reciprociteit zou zijn; 

4-) restitutie mogelijk zou zijn van het verschil~met de 
wereldmarktprijzen bij export der verwerkingsproducten 
naar derde landen. 

Er is vooral tussen Duitsland en Italië' tegen Frankrijk 
lang gesproken over de technische implicaties van het artikel; 
van Duitse zijde vooral tegen de zeer concrete prijsbenalingen. 
Uiteindelijk reserveerde Duitsland OP dit punt dan ook zijn 
positie. 

Op een categorische vraag van de heer Snoy erkende.de 
heer Marjolin de volledige reciprociteit in de contracten (lid 
1, laatste zin); hij voegde daaraan toe, dat als in een land 
geen marktordening "bestond, Frankrijk ook geen preferentie be
hoefde omdat die vanzelf zou ontstaan uit de afbraak der in
terne tarieven én contingenten. 

Tegen de in lid 4 opgenomen mogelijkheid om, na aankoop 
krachtens de"contrats, in de gemeenschap het nadelig prijsver
schil bij export naar derde lanêen^SiB^ên^geen bezwaar. 

Artikel 39-ter bis. 

Tegen dit, door Nederland ingediende, artikel, ertoe strek
kende, dat zolang nog geen Europese marktregeling bestaat voor 
producten van de verwerkende industrie, -terwijl een dergelijke ^ 
regeling wel voor de grondstoffen van deze industrie bestaat, 
deze grondt stoffen in dorde landen kunnen worden gekocht voor 
zover er producten van worden gemaakt, die weer naar derde 
landen worden uitgevoerd r 1bestond geen bezwaar, al werd, uit 
presentatie-overweging&frV/teli fels andere redactie te kiezen. 

Artikel 39 quater 

Tegen de in lid 1 vervatte Duitse wens om een land dat 
alleen contingenten en tarieven als restricties voor bepaalde 
producten heeft, toe te staan deze voorlopig in afwijking van 
de normale procedure, te handhaven, bestond vooral bij Nederr» 
land zoveel bezwaar (het ging uiteindelijk maar om twee artike-r-
len, vet en vlees) dat de Duitse woordvoerder het voorstel 
terugtrok. 
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Voor lid 2 ïïssnen liet a±gt_. 
-voeging (zie Ch.Del. 177, -oag. 5, Ie alinea) ontmoette tegen
stand van Italiaanse en Duitse zijde. Voorgeteld werd dat zcu 
worden nagegaan in hoeverre dit niet beter zou kunnen worden 
ingenast in het algemene artikel over de subsidies. 

Artikel 39 qujrouies 

Besloten werd het buitentarief voor Ir:ndbouwnroducten te 
bes-preken bij het buitentarie| in het algemeen. De heer Lint
horst HÈi.ian mörkte reeds o-n dat iedere specifieke regeling 
van het buitentarief voor landbouwproducten door Nederland 
wordt afgewezen. De Duitse woordvoerder gaf alvast te kennen 
dat Duitsland voor landbouworoducten het gewogen gemiddelde 
zou eisen. 

W 
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als vérgaande concessie, een methode te kiezen die er o-n neer 
kwam in het verdrag slechts enkele artikelen on te nemen 

uitwerking van de regels gelde 
elijke 

krachtens welk 
vervoersmarkt 
-nolitiek wordt 
een dergelijke 
(Ch.Del. 186); 
artikelsgewijze 

n een te 
overgelat 
WS thode d 
uiteraard 
discussi 

vo i 

nd vooï de 
transr>ort-

ran het doeuir 

m der gemeenscha-n. Voor 
3 ontwer-nartikelen in 
is bereid tot een 
2Ht v.d. Groeben. 
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De Italiaanse afgevaardigde (Ducci) viel het Nederlandse 
standpunt "bij en verklaarde niet te kunnen accepteren, dat 
het dirigisme van het ene land zou worden overgeplaatst op 
een ander. 

De Duitse woordvoerder (staatssecretaris Hallstein) 
gaf te kennen zeer duidelijke instructies te hebben die 
hem weinig speelruimte gaven.•In Duitsland was op moeizame 
wijze een zeker evenwicht bereikt in en buiten de vervoers
takken en dit evenwicht kon men niet wederom laten verstoren. 
Daarenboven zou dit, gezien de constellatie in Duitsland, 
tot grote moeilijkheden met de Länder aanleiding geven; 
afgezien van de modaliteiten was de idee van een traité 
cadre voor vervoer derhalve niet onacceptabel. 

België' (baron Snoy) kon het Nederlandse voorstel wel 
volgen. 

Toen ook de Franse woordvoerder (Marjolin) in principe 
niet afwijzend stond leek het er on, dat cf, het Nederlandse 
com-oromisvoor stel spoedig een oplossing zou kunnen worden 
bereikt, V/el ageerde ÏJarjolin enige tijd tegen de door Neder
land voorgestelde unanimiteit,~omdat naar zijn zeggen de 
Franse landbouw dia als aanknopingspunt zou aangrijpen. 
Bovendien wenste hij in de cadre-tekst reeds het non-discri
minatiebeginsel on te nemen waarop de heer Linthorst Homan 
repliceerde, dat dan"ook Nederland de modaliteiten van het 
concurrentieregiem opgenomen wilde zien. Hierop ontwikkelde 
zich een lange en verwarde discussie waaraan pas, tijdelijk 
een einde kwam toen, op Italiaans voorstel, de artt. 52 e.v. 
op hun principes werden besnroken teneinde na'te gaan 
1) in hoeverre zulks niet door de algemene bepalingen van 
het verdrag werd gedekt, 2) in genoemde artikelen bijzondere 
beginselen waren opgenomen. 

Dê beoogde bespreking van deze be ginselen denatureerde 
zeer spoedig in een tekstenredactie"van zeer onoverzichte
lijke aard. Toen de kruitdamp was opgetrokken was de situatie 
t.a.v. de artikelen als volgtj 

Artikel 49 

In dit artikel is in aanvulling op de Nederlandse tekst 
nu tevens een verbinding gelegd met de gemeenschappelijke 
vervoerspolitiek. 

Artikel 50 

Gezien de overbrugging naar art. 49 is in lid 1 de ver
melding van de gemeenschappelijke politiek weggelaten; het 
artikel begint nu met de procedure-aanduiding. Naar aanleidin 
van de heftige Franse betogen tegen de unanimiteit in de 
gehele overgangsperiode werd, aangezien het"volhouden van dit 
standpunt door Nederland reëel gevaar kon opleveren voor het 
tot nu toe moeizaam bereikte resultaat in de vervoersseotor 

uiteindelijk ace oord gegaan met unanimiteit tot aan net oegs... 
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der laatste etappe. 

Aruikol 51 
Dit artikel in het Nederlandse voorstel, dat de conso

lidatie van de bestaande vrijheden "behandelt, moet nog nader 
worden besproken. 

Artikel 52 
(Vanaf art. 52 werd gesproken ov basis van het voorstel 

v.d. Groeben, Ch.Del. 169)- Het eerste lid, waarin de defini
tie van discriminatie wordt gegeven, is aanvaard cf. de door 
Nederland voorgestelde tekst. 

Lid twee, dat oor s-oronke lijk de -publicatie-plicht voor 
vervoerstarieven bevatte, is nu vervangen door een -procedure 
volgens welke de toe-oassing van het non-discriminatieprincipe 
van lid i in werking treedt. 

On het beslissingsrecht van de Euro-oe se Commissie in lid 
4 rust nog een voorbehoud^, omda.t dit in het kader der insti
tuten nog moet worden bes-nroken. 

Artikel 53-
In dit artikel worden de steuntarieven geregeld. De tekst-

von der Groeben voor lid 1 is met enkele kleine wijzigingen 
aanvaard. Lid 2 is aanmerkelijk in Nederlandse zin gewijzigd; 
het luidt nu : "Cette interdiction ne frappe pas les tarifs 
de concurrence." 

De discussie over lid 3 en 4 is nog niet afgesloten? lid 5 
is geschrapt. 

Artikel 53 bis. 
Na lange discussie is dit artikel uiteindelijk vervallen, 

aangezien men van oordeel was, dat het hier geregelde onderwerp 
(subsidies aan vervoerondernemingen) onder de krachtens artikel 
50 door de organen der Gemeenschap uit te werken vervoerspoli-
tiek viel. 

Artikel 54. 
Dit artikel heeft betrekking op de invoering van directe 

internationale tarieven. Le heer Uri zal hiervoor nog een nieuwe 
tekst opstellen. Yan deze tekst zal afhangen, hoe aanvaardbaar 
het artikel wordt. 

Artikel 54 bis. 
Dit artikel, handelende over bepaalde grenskosten, is zon

der discussie cf. het voorstel-Von der Groeben aanvaard. 

Artikel 55-
Hierin wordt gerefereerd aan de moeilijkheden, voorsprui

tende uit de verdeling van Duitsland. De heer Linthorst Homan 
merkte op, dat indien dit artikel gehandhaafd bleef, controle 
van de Europese Commissie moest worden ingelast. 
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Artikel 55 bis. 
Dit artikel, dat inf ormatieplic'ft voor de staten aan de 

Europose Commissie regelt voor de vervoersector, zal op meer 
algeiriene wijze in de algemene bepalingen van het verdrag wor
den opgenomen. 
Artikel 56. 

Dit artikel, waarin bepaald wordt, dat, bij unanimiteit 
door de Conseil kan worden vastgesteld, of en in hoeverre de 
vervoersbepalingen van toepassing zijn op de zeescheepvaart 
en de luchtbaart, werd zonder discussie aanvaard. 

0 
AANTEKENING II. 
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Vóór de opening der vergadering van Hoofden van Delegatie 
over de geneenscha-o-neli jke markt had de heer Linthorst Hcman 
zich tot de Belgische Delegatievoorzitter Snoy gewend, OT> wien 
hij een beroen deed nu in deze wellicht beslissende dagen 
Nederland zoveel mogelijk te steunen. 

Het gesprek leidde tot de afs-praak, vóór elk -nunt onder
ling contact ar) te nemen, en aan het buitentarief een s-oeciale 
Beneluxbespreking te v/ijden. 

Inderdaad heeft de Belgische delegatie Nederland in de 
landbouwbesnrekingen krachtig bijgestaan. 

Inzake verkeer en "overzee" lagen de Nederlandse en 
Belgische-delegaties-nogal ver uiteen. 

De s-neciale be s-oreking over het buitentarief nam. de gehele 
avond van 18 januari in beslag. Yan Belgische zijde waren er de 
heren Snoy, Hup "nerts en van Tichelen (Directeur Generaal van 
Economische Zaken) en de Wadder (jurist Buitenlandse Zaken), 
van Luxemburgse zijde Ambassadeur Schauss en zijn - o-nvallend 
feit - agrarische delegatieleden, van Nederland de heren Lint
horst Honan, Hij zen en Sauvenlanne. 

Het aloude onderlinge verschil in visie bleek onmiddel
lijk bij de eerste interventies % 
a.- Nederland wees eron dat het verdrag groot gevaar van ver-

wer-ning en zelfs van niet-ondertekening zou lopen, wanneer 
er geen zo laag mogelijk tarief zou komen, iets waaro-p de 
Nederlandse delegatie steeds had gewezen; 

b.- België' schrok van de feitelijke toelichting welke van . 
Nederlandse zijde hieron werd gegeven, merkte -op dat niet-
aanvaarding een rann zou zijn voor allen, doch ging daarna 
over in beschouwingen, welke als teneur hadden : ""Wij hebben 
in België' ons steeds ingesteld op een veranderd productie
patroon, dat meer on Europa en minder OP de buitenwereld 
gericht zal-zijn"; 

c - Luxemburg snrak meer dan een half uur over zijn eigen voor
stel inzake Bers lux-huln voor zijn wijn, conditie voor 
zijn steun aan Nederland voor lage tarieven (!). 
Het snreekt vanzelf, dat alles er veel minder gevaarlijk 

zou uitzien wanneer er rond de douane-unie een Europese vrij
handelszone zou komen."Doch dit nog onzekere -punt ecarteerde 
men verder uit het ges-nrok. 

(Aangetekend zij, dat ambtelijke kringen aan E.Z. in 
Brussel, het wel net Nederland eens zijn, doch dat uiteraard 
het Brusselse officiële standnunt beslissend zal (moeten) 
blijven.) 
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Uiteraard ging nen, na vrij uitvoerige inleidende te-
schouwingen en politieke mededelingen, over O P de details, 
deels ter illustratie der onderling - zé*ér wijd 1 -"uiteen-" 
•lopende econonisch-politiele opvattingen, deels als -runten 0-0 
zichzelf. 

De kloof bleek nog steeds enorm groot te zijn. Alle 
•periodieke eerdere gesprekken bleken van -Belgische zijde zeer 
relatief te zijn en worden' beschouwd i alles - herhaal - .» alles -
noet nu wijken voor de realisatie dezer onmisbare Europese 
verdragen ! 

Dit was de redeE waarom de Nederlanders dan ook c-nnerk-
ten géén. vertrouwen te kunnen hebben in het standpunt van de 
heer Snoy, dat als volgt luidt ; 

"In deze conferentie halen wij er geen laag tarief uit. 
Wij hebben altijd geweten, dat dat moeilijk zou zijn, doch het 
blijkt nu onmogelijk te zijn. Onze hoop is nu gevestigd op 
een meerderheid Bere lux-Duitsland in. de organen der gemeen
schap bij hun algemene en specifieke handelspolitieke beleid." 

Het gesprek had tenslotte wél tot gevolg, dat de Belgen 
de ernst der Nederlandse bezwaren - welke hun overigens reeds 
sinds 1952 in Rome voortdurend waren voorgehouden - nogeens 
als zeer wezenlijk beseffen, doch dat de Nederlanders hunner
zijds beseffen dat ook in dit stadium een Belgische krachtige 
houding niet te verwachten is, ambtelijk niet en ministerieel 
niet. 

AANTEKENING III 
In de ochtend~van 19 januari had de heer Linthorst~Homan 

vervolgens een gesprek met de heer H&llstein en ook - apart -
met de heren von der G-roeben en Muller Armack van de Duitse 
delegatie. Resultaat : Duitsland verlangt evenzeer als Neder
land naar een laag buitentarief, maar kan de strijd om poli
tieke redenen "niet zelf voeren". Dus het oude liedje. 

een afvaardiging van de Assemble 
voorzitterschap van de heer Den? 
naar voren tegen de z.g. 4e Assc 
belasting van het werk der parl( 
ook in verschillende opzichten t 
met zich mee zou brengen. De hee: 
hij persoonlijk de mening van de 
ook in de Franse Ministerraad w: 
wat Frankrijk betreft, geen enkc 
in dit verband het debat in de i 
afgewacht. 

n de bedrijve .ngen de Chefs de Delegation 
-an de Raad van Europa, onder 
e. Zij brachten hun bezwaren 
.ee\, die niet alleen een over-
fb ariërs sou betekeuen, doch 
doublure van werkzaamheden 
ure verklaarde hierop, dat 
ren deelde en dit standpunt 
verdedigen. Hij kon echter, 

toezegging doen, aangezien 
se Assemblee moest woiden 
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