
NEDERLANDSE DELEGATIE BIJ DE INTERGOuYERNEMENTELE 
CONFERENTIE VOOR DE OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK 

IIARKI EN VAN EURATOM " M " 

Weekbericht 25. 

26-28 januari 1957. 

Comité Hoofden van Delegatie. 

BUITENTARIEP. 
Alvorens het eerste agendapunt aan de orde kwam, stelde 

de heer Harjolin voor de douane-experts meteen te laten be
ginnen met de uitwerking van het compromis-von der Groeben 
(Ch.Del. 23-9); deze laatste betwijfelde het nut daarvan, in
dien de experts geen machtiging zouden hebben reeds bepaalde 
beslissingen te nemen, met name voor wat betreft het schrap
pen van posten op de onderhandelingslijst. De heer Linthorst 
Homan merkte met betrekking hiertoe op, dat het uiteindelijke 
standpunt van Nederland door het Kabinet zou worden genomen. 
Een machtiging als bedoeld is er in dit stadium nietT Van deze 
mededeling werd kennis genomen. 

DIENSTENVERKEER (Ch.Del. 1 7 4 ) . 
Over de ontwerp-artike!.en inzake het dienstenverkeer is, 

na enkele tekst-wijzigingen en behoudens één Franse reserve 
d'attente, overeenstemming bereikt. 
Artikel 33. 

^n 2-J-A 3. werd men het nog niet eens over de "activités 
comportant-1'exercice d'une autorité publique"; frankrijk 
had een méér omvattende (en dus excluderende) tekst voorge
steld. Nadat echter duidelijk was gemaakt, dat datgene, wat 
Frankrijk wilde uitsluiten, hetzij onder vorenstaande frase, 
hetzij onder artikel 74, lid 4 (migratie) viel en dus inder
daad uitgesloten was, verklaarde de Franse woordvoerder zich 
bereid de door de vijf andere delegaties voorgestelde tekst in 
Parijs te verdedigen. Hij liet verder de reserve op lid 6 
(strekkende tot uitsluiting van bancaire diensten en verzeke
ringen) vallen. De op hetzelfde lid rustende Luxemburgse re
serve - in Luxemburg bestaat voor buitenlandse verzekerings
maatschappijen de verplichting een mandataris aan te stellen -
werd door de anderen geaccepteerd; de uitzondering voor Luxem
burg zal in een briefwisseling worden vastgelegd. 

Lid 4 werd geschrapt, omdat anders bij alle hoofdstukken 
in het verdrag een ''transport clausule" moest worden opgenomen 

Met betrekking tot de in lid 7 vermelde Assemblee werd, 
evenals voor de nog volgende artikelen, besloten dezelfde Pro
cedure te kiezen als bij de landbouw, n.1. de Assemblee geeft 
haar advies vóór de beslissing van de Conseil. Een nieuw tekst
voorstel werd aangenomen, waarin verschillende procedures wer
den vastgelegd (zie art. 35) , al naar het gaat om harmonisa
tie van wetgevingen of administratieve regelingen. 
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Artikel 54. 
In lid 3 werd de Assemblee geschrapt, omdat het minder 

juist leek haar bij allerlei uitvoeringsmaatregelen te be
trekken. 
Artikel 33 . 

Het unanimiteitsprobleem voor beslissingen van de 
Conseil heeft een vrij levendige discussie teweeggebracht. 
Op voorstel van de heer Von der Groeben werd het toepassings
gebied van dit artikel in drieën gesplitst : 
a. Wederzijdse erkenning van diploma's e.d. Kier werd be

sloten, dat de Conseil op de voorstellen van de Europese 
Commissie na de tweede etappe met gekwalificeerde meerder
heid zou beslissen. 

b. Coördinatie der nationale wetgeving (in formele zin). 
Dit werd geacht onder artikel 45 , het algemene harmonisa
tie-artikel te vallen; 

c. Coördinatie der administratieve bepalingen; beslissing 
door de Conseil, op voorstel der Europese Commissie, 
bij unanimiteit gedurende de overgangsperiode en bij 
gekwalificeerde meerderheid daarna. Aangezien echter in 
Frankrijk de maatregelen "a protéger l'epargne publique 
..." bij decret worden geregeld, werd in een voetnoot 
voor de juristen opgenomen, dat deze materie steeds una
nimiteit zou vereisen, evenals beslissingen op het gebied 
der medische en paramedische beroepen. 

Artikel 35 bis. 
Gezien de wijziging der procedure in artikel 35, kon de 

Eranse reserve op § 1 vervallen. De Eranse woordvoerder trok 
bovendien de laatste paragraaf van dit artikel in, waarbij 
hij echter te kennen gaf in ander verband op het door die 
paragraaf aangeduide probleem nog terug te komen. 

VESTIGING (Ch.Del. 175 ) . . Q 
Ook de ontwerp-artikelen over de vestiging- leverden 

geen grote moeilijkheden op, zulks te minder, waar een aan
tal institutionele problemen reeds bij het dienstenverkeer 
waren besproken; dit was o.m. het geval voor de positie der 
Assemblee, welke bij de vestigingsartikelen op analoge wijze 
werd geregeld. 
Artikel A. 

De beide Eranse reserves in dit artikel werden opgeheven, 
terwijl voor de kwestie ''autorité publique" hetzelfde werd 
afgesproken als voor artikel 33, lid 3 (diensten). Ook was 
men het er over eens, dat de advocaten hier niet onder souden 
vallen. 

Voor lid 3 (coördinatie wetgeving enz.) werd deselfde 
oplossing gekozen als voor het overeenkomstige artikel DIJ ae 
diensten (artikel 33 jo 35) . 
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Artikel B. 
De heer Linthorst Horaan merkte op, dat het in lid 4 

sub e gestelde hem weinig zinvol leek naast artikel 37 ^ 2 
(landbouw). Besloten werd, dat de juristen het verband'tussen 
één en ander nog zullen nagaan en de teksten eventueel aóö» 
passen. 

Door een nieuw tekstvoorstel, alleen nog maar inhoudende 
dat "les conditions d'etablissement11 niet vervalst mogen wor
den door subsidies e.d. der ledenstaten, werd het door frank
rijk voorgestelde lid 4, sub h, ook voor de andere delegaties 
acceptabel. 
Artikel C. 

Deze door Frankrijk voorgestelde clause de sauvegarde 
ontmoette bezwaar van de andere delegaties, die artikel 49 
(voor troubles particuliers) voldoende achtten. Nadat de 
Franse woordvoerder eerst nog zich had kunnen accoord ver
klaren met een compromis-voorstel van de heer Linthorst 
Homan, waarin een verwijzing naar artikel 49 was opgenomen, 
was hij tenslotte bereid het gehele artikel te laten verval
len, mits echter wel het probleem zelf in de notulen zou 
worden verwerkt. 
Artik^l^D. 

Dit artikel komt overeen met artikel 35 (diensten); der
halve werd een overeenkomstige oplossing gekozen. -
Artikel E. 

De Franse reserve is vervallen, evenals de derde para
graaf (zie artikel 35 bis). 

Voor de artsen e.d» werd eveneens de oplossing van arti
kel 35 bis gekozen. 

KAPITAALVERKEER (Ch.Del. 1 5 6 ) . 
Over de ontwerp-artikelen inzake het kapitaalverkeer 

werd geen overeenstemming bereikt. 
In artikel 79, waarin de principes zijn neergelegd, is 

een zinsnede opgenomen krachtens welke de vrijmaking beperkt 
wordt tot datgene, wat noodzakelijk is voor de gemeenschappe
lijke markt. Door sommige delegaties werd dit te eng gevonden 

hadden zij in artikel 80, lid 2, een bepaling_ 
volgens welke na de overgangsperiode de Conseil, 
van de Europese Commissie, het 
kan verhogen; daarbij zou de ge 

derheidsprocedure worden gevolgd. De Franse 
wenste, zeker indien van het unanimiteitspr 

en derhalve 
voorgesteld 
op voorstel 
satieniveau 

bereikte liberali-
bruikelijke picer-
delegatie mot name 
incipe werd afge

weken, een limitatieve omschrijvi 
n.1. zodanig, dat het practisch b 
vesteringen; de heer Marjolin lic 
kapitaalverkeer pas mogelijk was, 
forme valuta' en een uniforme mone ine 

a i i 

vrij kapitaalverkeer, 
•kt bleef tot directe in-
toe, dat werkelijk vrij 
ien de landen een uni-
•e politiek hadden. 
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Zoals reeds bij vroegere gelegenheden bracht 
de Italiaanse woordvoerder naar voren, dat dit een onaanvaard
bare regeling was; er zou op die wijze een vrij ka.i^aaiver-
keer komen. 

De heer Linthorst Homan merkte op, dat lïederland de 
Franse visie in grote mate deelt, doch het niet juist acbtte 
tot in eeuwigheid unanimiteit te eisen, indien artikel 80 
lid 1 (de procedure ter uitwerking van artikel 79) niet al
leen een calendrier beoogt, maar ook meer materieel bedoeld 
is. (Dit laatste werd door de voorzitter, de heer Snoy, be
vestigd). De Franse woordvoerder deelde hierbij mede, dat 
mits er een exacte omschrijving van de tot stand te brengen 
vrijheid in het verdrag kwam, ook Frankrijk vanaf een gegeven 
tijdstip de gekwalificeerde meerderheid zou aanvaarden; uiter
aard bevredigde dit echter Italië niet, evenmin als de Duitse 
delegatie, die eveneens de ruimere opvatting huldigt. De D;.it-
se woordvoerder stelde voor, dat Frankijk een negatieve be
perking zou maken, in die zin, dat in het verdrag zouden wor
den opgenomen die sectoren of onderwerpen, die het buiten het 
vrije kapitaalverkeer wilde houden; naar Franse mening echter 
was een dergelijke opsomming niet exact mogelijk. 

De heer Linthorst Homan vroeg in hoeverre het volgende 
compromis-voorstel misschien een basis voor overeenstemming 
kon vormen : 

a. In artikel 7S blijve de beperking "dans la re sure nécessaire 
au bon fonctionnement du marché commun" behouden; 

b. In artikel 80, lid 1, worde aan "les mesures" toegevoegd 
"et les conditions"; 

c. In artikel 80, lid 3, gelde unanimiteit gedurende de over
gangsperiode en gekwalificeerde meerderheid daarna. 

De heer Ophüls kon accoord gaan mits de gekwalificeerde 
meerderheid vanaf de derde etappe zou gelden. De heer Lint
horst Homan stelde, dat, indien alle delegaties het met het 
Duitse voorstel eens waren, hij bereid was over dat voorstel 
instructies aan zijn Minister te vragen. Aangezien echter het 
sub a - c gestelde aan Frankrijk niet de bevrediging gaf, die 
het zocht, bleef het probleem onopgelost. 

Voorzitter Snoy stelde vast, dat dus de Ministers zouden 
moeten beslissen, waarbij de oplossing zou moeten xrorden ge
zocht hetzij in een definitie, hetzij in een procedure. 

De discussie over de verdere ontwerp-artikelen had wei
nig betekenis, aangezien Italië zich volledig zijn standpunt 
voorbehield en ook de andere delegaties nu geen aanleiding 
zagen om definitief positie te kiezen. 

Door Frankrijk was nog een nieuw document (Ch.Del. 178) 
ingediend, bevattende een aanvulling op artikel 3 en een ont
werp voor een nieuw artikel 81 bis, dat de landen verplicht 
de Europese Commissie op de hoogte te houden van de te hunner 
kennis gekomen kapitaalbewegingen naar en uit derde landen; 
de Europese Commissie zou in dit opzicht aanbevelingen kunnen 
. doen tot harmonisatie van hun bepalingen terzake. Ad artiicel 
3 werd besloten dit eerst in marché commun te behandelen; 
artikel 81 bis werd aangehouden totdat de Ministers zich neb
ben uitgesproken over het bovengenoemde probleem; 
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VRIJ PERSONEiTVEÏJ^ER (Ch . Del. 136). 

In de betrokken ontwerp-artikelen 74-78 was alleen het 
probleem van de clause de sauvegarde (art. 78) nog onopgelost 
Sommige landen waren van oordeel, dat, gezien het"in art. lcr.' 
77 gekozen systeem, een zodanige clause de sauvegarde overbo
dig was. Frankrijk echter wenste aan het opnemen van een'der-
gelijke clause vast te houden; Luxemburg dat steeds de Franse 
visie had gedeeld, was nu bereid de mening der andere delega
ties te volgen. 

In de discussie werd de tekst nog afgezwakt, waarmede 
frankrijk accoord ging, doch toen Italië op het hele art. 78 
een reserve bleef maken, mede ook omdat de kapitaalverkeer-
kwestie niet was opgelost, viel ook Frankrijk weer op zijn 
uitgangspunt terug. (De Italiaanse woordvoerder stelde, dat 
vrij personenverkeer en vrij kapitaalverkeer twee kanten van 
dezelfde zaak waren; of Italië moest kapitaal ontvangen, óf 
in staat worden gesteld zijn overbevolking te laten emigreren 

Op artikel 78 zal dus later nog moeten worden teruggekom 

DUMPIHG (Ch.Del. 207)= 

Reeds in de werkgroep iiarché Commun was over dit onder
werp (waarvoor aanvankelijk een ontwerp-artikel 41 was gere
digeerd) uitvoerig besproken. Voornamelijk de Franse delega
tie stelde erg veel prijs op een anti-dumpingsregeling; we
gens het grote gevaar echter,, dat dit de mogelijkheid zou 
openen te ageren tegen iedere individuele prijspolitiek, wa
ren de andere delegaties zeer terughoudend. 

In het nu voorliggende document is enerzijds de moge
lijkheid opgenomen, dat de Europese Commissie aanbevelingen 
aan de "dumpende" onderneming kan doen en tenslotte het ge-
laedeerde land het recht geven beschermende maatregelen te 
treffen. Bovendien is een bepaling opgenomen, dat goederen, 
van origine uit één der leden-landen, na uitvoer naar een an
der land der gemeenschap bij terugvoering naar het land van 
oorsprong aan geen enkel invoerrecht of soortgelijke heffing 
meer onderworpen zullen zijn; dit is uiteraard overwegend van 
belang voor de overgangsperiode, wanneer er nog invoerrechten 
in het onderlinge verkeer bestaan. Door deze "boomerang-clau
sule", waardoor het dumpende land gevaar loopt de goederen 
tegen ongeveer de dumping-prijs terug te krijgen, werd vooral 
ook opgenomen wegens haar veronderstelde afschrikwekkende 
werking. 

De tekst leverde weinig discussie op. Duitsland^bleef 
nog (zoals vroeger reeds) enkele bezwaren koesteren tegen 
het eerste lid en had bovendien enkele redactiewijzigingen. 
De heer Linthorst Homan vroeg in - hoeverre onder de frase 
"ou mesures d'effet équivalent" ook de omzetbelasting viel; 
al deze punten zullen nog door de juristen worden bekeken., 
In het algemeen echter ging men met de principes van de voor
liggende tekst accoord. 
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CU£ ne 
iondagmorgen kwam de Franse uitzonderingspositie in dis-

Zoals bekend, is Nederland het enige land geweest, dat 
verzet heeft aangetekend tegen het compromis Adenaaer-Mollet 
Het heeft getracht dit compromis tot engere proporties 'terug' 
te brengen. 

De Franse delegatie heeft thans nieuwe voorstellen ge
daan (Ch.Del. 19S), die hierop neerkomen : 

1 Jaarlijks wordt door de Europese Commissie en door de Ccn-
seil het Franse regiem op het gebied van exportsubsidies 
en importheffingen onderzocht. De Franse regering maakt 
hierbij de maatregelen bekend, die zij van plan is te 
treffen om de subsidies en heffingen te verlagen resp. te 
rationalis eren; 

Iedere verandering in het systeem wordt ter kennis gebracht 
aan de organen van de gemeenschap. Frankrijk zal geen ho
gere belastingen en subsidies instellen dan de maxima, die 
nu reeds bestaan. • • 

Op voorstel van de Europese Commissie kan de Raad met ge
kwalificeerde meerderheid verzoeken bepaalde maatregelen 
te treffen op het gebied van de uniformisering der subsi
dies en heffingen, wanneer bepaalde industrieën hiervan 
schade ondervinden. Wanneer Frankrijk deze maatregelen 
niet treft, kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid op 
voorstel van de Commissie aan de andere landen een clause 
de sauvegarde toekennen. 

Wanneer de Franse betalingsbalans meer dan een jaar in 
evenwicht is en de deviezenreserves voldoende groot zijn, 
kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid op voorstel 
van de Commissie tot afschaffing van het Franse speciale 
regiem besluiten. 

5. 

<4t rui {f*i" 

Wanneer de Commissie en de Franse Regering het niet eens _ 
kunnen worden over de vraag, wat ''voldoende11 reserves zijn 
zal dit in gemeenschappelijk overleg aan arbitrage worden 
onderworpen. 

Nederland heeft in de vergadering zijn erkentelijkheid 
voor de Franse stap tot uitdrukking gebracht. Toch zou het 
graag enkele dingen nog duidelijker gesteld willen zien. Me* 
name komt in het document niet duidelijk naar voren, dat, 
indien eenmaal de Franse uitzonderingspositie zou zijn opge
heven , Frankrijk hier nimmer meer op terug kan komen. 

Na enige discussie werd de tekst in dit opzicht verder 
verduid e lij let, terwijl Frankrijk formeel accoord ging, dat ook 
in de notulen duidelijk het tijdelijk karakter van de uitson
dering werd vastgelegd. 

Voor het voorstel van de maxima van de heffingen en sub
sidies cijfermatig in het protocol vast te leggen, wilde de 
Franse delegatie niet weten, aangezien dit ten gevolge ;:ou 
hebben, dat door Franse bedrijven op de Franse Regering grote 
druk zou worden uitgeoefend om dan ook alle heffingen en suD-
sidies op het maximum te brengen. 
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DE ARTIKELEN 23, 26, 27., _56_gn 60. 

In s n e l tempo p a s s e e r d e n tfe n i 
a r t i k p l e n dp -r^-sme ?4-s T r ^ ^ ^ 1 I oj. i/iABieii ue i e v u e . ¿2.3 we iden met 
s c h i k t e w i j z i g i n g e n aangenomen. En 

tfe r e d a c t i e s van deze 
i e r en daa r o n d e r z 
ie werden aangehouden. 
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Zaterdag bood de heer Spaak een lunch aan aan enkele 
leden van de Duitse en Nederlandse delegaties om een oplos
sing te vinden voor het transportvraagstuk. 

Van Duitse zijde waren aanwezig de heren Hallstein m 
Carsten, van Nederlandse zijde de heren Linthorst Homan en 
Hijzen. Voorts namen ook Von der Groeben, Snoy, Hupperts en 
Rothschild aan het gesprek deel. 

De Duitsers Icwamen terug op vele punten, die in het voor
lopige document waren opgenomen. 

In de eerste plaats vroegen zij een vagere tekst in § 2 
van artikel 50 , dat de lünisterraad opdraagt om reglementen op 
te stellen over de toepassing van het Verdrag op het transport. 
Men verlangde schrapping van de uitdrukkelijke vermelding var-
bepaalde artikelen van het verdrag. De Nederlandse vertegen
woordigers hebben gesteld, dat zij dit wel toegeven als een 
concessie - het was overigens op 20 januari al eens zo gesteld 
geweest - waarbij men goed moest zien, dat hierdoor een aan
trekkelijke zin was verdwenen en dat men dus niet moest ver
wachten, dat de Nederlandse delegatie bereid zou zijn om an
dere frasen, die in strijd waren met de Nederlandse beginse
len dan wel op te nemen. 

De "standstill" van artikel 51 bis werd niet uitdrukke
lijk besproken. Een ondershands gesprek tussen de heren 
Carsten en Hij zen doet echter vermoeden, dat hier geen on
overkomelijke moeilijkheden zullen ontstaan. 

Bij de discriminatie (artikel 52) verlangden de Duitsers 
weer de schrapping van de woorden npar un transporteur''. De 
heer Spaak begreep, dat deze wijziging een uniforme tarifering 
zou meebrengen en wees dit als te vergaand af, evenals de 
Nederlandse vertegenwoordigers. De Duitsers vroegen toen een 
misbruikclausule, waarop van Nederlandse zijde werd opgemerkt, 
dat wij nooit misbruik wilden sauveren, mits dit maar niet op 
een wijziging van de structuur van de transportpolitiek pre-
judiceert. 

Tenslotte werd nog gesproken over de "tarifs de soutien" 
fertikel 53). De heer Spaak en de Nederlandse vertegenwoordigers 
hebben de Duitsers geprobeerd duidelijk te maken, dat het er 
hier alleen om ging om ontduiking van de algemene subsidie
artikelen (art. 44 e.v.) door middel van de transportartikelen 
te voorkomen, maar dat de procedure nog alle mogelijkheden voor 
een politiek voor regionale ontwikkeling openliet (zie laatste 
alinea artikel 5 3 ) • 

Er zal gezocht worden naar een tekst, die de mogelijkheid 
van een zekere regionale politiek wat stringenter maakt, wel
licht in de geest van wat men elders in het verdrag voor regio
nale ontwikkelingen zegt. 

Over directe internationale tarieven is niet meer gespro
ken. Daar gediscussieerd werd op basis van een document, dat 
dit onderwerp niet bevat, kan î orden aangenomen, dat de Duit
sers hier niet op zullen insisteren. 
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_NEDERLANJSJ\ DEüSGk* I I BIJ DE INT"; GOUVERTT 1 " BEF 
CONFERL'NTItü VOOR DE OPRICHTING VAN JEN GEMEENSCHA PPELTJin? 

MARKT EN VAN EURATOM d l U j 

Weekbericht 25 a 

Periode 27-28 januari 1957 

CQmi±Ê_HQDfdÊn_Yan_D§lega±is 

BUITENTAR IER (vervolg) (Ch.Del. 254 en 255) 

De voorzitter van de Douanewerkgroep, Dubois, bracht 
verslag uit van de werkzaamheden in zijn groep op basis van 
het compromis von der Groeben (Ch.Del. 239). De werkgroep was 
tot een nieuwe tekst gekomen voor dit voorstel (Ch.Del. 254) 
alsmede voor ontwerp-artikel 20 (Ch.Del. 255). De heer Snoy 
opende daarna als voorzitter de discussie. Hij stelde dat de 
moeilijkheden dus blijkbaar in de chemische sector lagen» 

De heer linthorst Homan bracht naar voren, dat er twee 
problemen waren % 

a.- de formules in de § 1-6 (Ch.Del. 254); 
b.- de vaststelling van de lijst C (§7 Ch.Del. 254). 

Hij voegde daaraan toe, dat het geen zin meer had over princi
pes te praten, doch dat moet worden onderhandeld over tarief
posten. Zoals hij echter reeds had toegelicht was het buiten-
tarief voor Nederland een zaak waarvoor het Kabinet machtiging 
moest geven; die machtiging was nu gevraagd en hij was van mening 
dat binnen ca 3 dagen een Nederlandse vertegenwoordiger, voor
zien van instructies, aan de besprekingen over de lijst C kon 
deelnemen, alles uiteraard onder de voor elke delegatie gelden
de algemene reserve van uiteindelijke beslissing door de 
Ministersconferentie. Hij achtte het derhalve beter de discus
sie nu te staken, hetgeen inderdaad geschiedde» 

In de middagzitting echter legde de Duitse woordvoerder 
een verklaring af waarin hij mededeelde, dat Duitsland na 
rijp beraad had besloten een grote concessie in Franse richting 
te doen door § 4 (Ch.Del, 254) - voor de organische chemie, 
kleurstoffen en plastics, het rekenkundig gemiddelde met een 
maximum van 25^ - in zijn huidige vorm te aanvaarden; daar
naast zouden de andere paragrafen moe ter/blijven zoals zij 
waren geredigeerd. Uiteraard oogstte deze concessie ruime dank 
van Franse zijde. 

De heer linthorst Homan stelde als punt van orde, dat 
's ochtend besloten was het buitentarief niet meer in deze 
vergadering ter sprake te brengen; het leek hem onjuist dat, 
nu Nederland een algemeen voorbehoud had 'gemaakt, de andere 
delegaties zouden trachten tot een uniform standpunt te komen. 
Daarop reserveerde ook Prof. van Tichelen zijn positie ten 
aanzien van § 4-. 

De heer Linthorst Homan vroeg verder of de eerder_genomen 
beslissing, dat voor landbouwproducten het' gewogen _ gemiddelde 
zou gelden voldoende duidelijk was en geen aanleiding meer gal 
tot misverstand b.v. met betrekking tot gesuspendeerde rechten, 
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0-3 rechten enz. De Franse woordvoerder merkte op dat 
Frankrijk het gewogen gemiddelde nog niet als principe had 
aanvaard; dat zou er nl. van af hangen of de goederen uit 
de Franse overzeese gebieden wel of niet als buitenlandse 
zouden worden beschouwd. Besloten werd, op voorstel van de 
heer von der Groeben, het probleem der gesuspendeerde agra
rische rechten eerst in de werkgroep Gemeenschappelijke Harkt 
te bespreken, zulk;, te meer waar in samenwerking met het 
probleem der Europese marktordeningen wellicht een combinatie
oplossing mogelijk is. De andere door de heer Linthorst He: 
genoemde punten zullen door de werkgroep-Dubois worden be-"' 
studeerd. 

AARDOLIE (Gh.Del. 251) 
Zoals bekend heeft Duitsland een aanzienlijk invoerrecht 

op ruwe olie. Het bezwaar tegen afschaffing ligt echter niet 
alleen in de protectiefeer, doch, op korte termijn gezien, 
in de fiscale sfeer aangezien de opbrengst per jaar boven 
D.M. 1 milliard ligt. De Duitse delegatie bracht naar voren, 
dat het op ernstige inter-politieke bezwaren zou stuiten 
indien het op korte termijn zijn invoerrecht op ruwe olie 
zou moeten omzetten inleen binnenlandse verbruiksbelasting. 
In de werkgroep Ivlarche Commun was men niet ongenegen ge
weest voor Duitsland een zekere uitzonderingspositie toe te 
staan, in dier voege dat na een bepaalde periode Duitsland 
het bestaande invoerrecht uno actu zou afschaffen en boven
dien gedurende een zekere tijd, onder controle der Europese 
Commissie, de winning van ruwe aardolie mocht subsidiëren. 

De Franse delegatie maakte nu echter van deze gelegen
heid gebruik om het probleem aanmerkelijk uit te breiden 
door te stellen, dat het hele olievraagstuk aan een proce
dure zou worden onderworpen voor nadere uitwerking in de 
toekomst; bovendien bleek zij eveneens belangstelling te 
hebben voor subsidies aan de Franse oliewinning. 

Aangezien het probleem, in deze proporties, vrij plot
seling op de agenda was gebracht, achtte de heer Linthorst 
Homan het onjuist nu reeds een principiële discussie te 
houdenj in deze oplossing vielen de Luxemburgse en Italiaanse 
afgevaardigden.hem bij. 

Besloten werd, dat bespreking van het probleem zou 
worden uitgesteld tot een volgende vergadering. 

KAPITAALVERK "JJR (Doe. MAE 8 9 ) 
Onmiddellijk na de hervatting der, eerder vastgelopen 

besprekingen over het vrije kapitaalverkeer deelde de heer 
Marjolin mede met Parijs in verbinding te staan over het 
volgende compromisvoorstel i 
a.- In art. 79 worde geschrapt de frase "au cours de la 

période de transition", daarentegen vallen de,haakjes 
weg om de zin beginnend met "dans la mesure necessaire 

n. 
O . . . . . , 

b.- In art. 80 vervalle lid 2\' 
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c- In art. 00, lid 3 gelde de unanimiteit voor de gehele 
overgangsperiode? de in voet^~ot 2 voorgestelde Franse 
tekst kan vervallen; 

d.- In het laatste lid van art, 82 (clause d'urgence) verval
len de haakjes; de tekst blijft. 
De Italiaanse woordvoerder achtte het echter moeilijk 

aanvaardbaar dat • de overgangsperiode in art. 7 9 werd ge
schrapt en de unanimiteit 1 5 jaar gehandhaafd zou blijven* 
op die manier zou er dus niets gebeuren. 

Voor Duitsland was het voorstel acceptabel mits er in 
art. 7 9 een toevoeging kwam die op een zo snel mogelijk 
rythme zou aandringen; bovendien zou de unanimiteit van ar 
80 hoogstens voor de eerste twee etappes mogen gelden» 

De heer Linthorst Homan merkte op, dat het Franse voorstel 
gezien het ontbreken van een uniforme monetaire politiek, 
logisch was. Voorlopig maakten d,e Duitse en Italiaanse (en 
nog de Franse) delegaties een reserve d'attente. Op deze 
voorlopige basis werd bovendien in art. 80 bis (clause de 
sauvegarde) het Franse voorstel (linkerkolom) overgenomen, met 
de toevoeging, dat de Conseil de door het betrokken land 
getroffen maatregelen kan modificeren of annuleren indien zij 
boven het noodzakelijke uitgaan, 

Nadat echter de Franse woordvoerder nader contact met 
Parijs had gehad, bleek dat t 
1 .- Frankrijk wel in art. 7 9 de aanduiding ''Pendant la période 

de transition'1 kon accepteren; 
2.- In art. 80, lid 3 vasthield aan unanimiteit gedurende 

de gehele overgangstijd. 
Uiteraard reserveerden de Duitse en Italiaanse woordvoer

ders nu hun standpunt. 
Besloten werd dat het unanimiteitsvraagstuk aan de 

Ministers zal worden voorgelegd; uiteraard waarnodig in het 
gehele verband van het complex van vraagstukken van het 
betrokken document. 

INVP STxJ PL ING- b BANK 
Alle nog bestaande reserves konden na verder overleg 

worden ingetrokken, nadat op de Ministersconferentie (zie 
desbetreffend verslag) overeenstemming was bereikt over de 
sleutel der participaties (Nederland 7 , 1 5 ^ ) en over de samen
stelling der Bestuursraad (w.o. Italië drie leden)| Bedoelde 
nog bestaande reserves betroffen o.m.-wat Nederland betreft 
art. 20, waarin thans aanvaardbare regeling kon worden getrof
fen voor overleg tussen de Bank en het land waar het voornemen 
bestaat een emissie te plaatsen. Voorts het percentage der 
contante storting, dat thans op 25$ werd gesteld en het maximum 
der speciale aan de Bank in geval van schaarste op de kapitaal
markt door de ledenlanden te verstrekken leningen, dat thans 
op % 400 min. werd gesteld. Het enige probleefflfin het Statuut 
van de Bank nog openstaat is dat van de fiscale immuniteit 
voor de operaties van de Bank (art. 28), en dat van de plaats 
van vestiging. 
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BL'TALING-SBAL ANSPROBLEMATIEK 

De Nederlandse reserve tegen het laatste lid ven art 60 
(autonome toepassing van clauses de sauvegarde in geval ván" 
crise soudaine) werd ingetrokken. Het ging hier or/ ; , 
van institutionele aard, dat echter door de ont v; j k > - l i - ^ " 
verdragsstructuur achterhaald was. 

SUBSIDIES 
De belangrijkste vraag die hier aan de orde kwam was of 

de Raad besluiten van de Commissie op het terrein van de sub
sidies (art. 44 a) kan vernietigen resp. wijzigen. 

Nederland stelde als compromis voor dat deze beslissingei 
door de Raad met unanimiteit alleen zouden kunnen worden ver
nietigd of gewijzigd voorzover zij om politieke redenen wil 
afwijken van art. 44. De Italianen reserveerden hun positie. 

VERGROTING- CONTINGENTEN 
De Fransen blijken terug te willen komen op art. 27 lid 3 

(vergroting kleine contingenten). 
Zij hebben voorgerekend, dat deze procedure voor de Franse 

betalingsbalanspositie gevaarlijk is. 
Tegen deze Franse poging kwam unaniem ver2et. Het hele 

punt is aangehouden. 

VERKEER 
Nadat over de vervoersproblemen in de afgelopen dagen zeer 

intensief bilateraal contact had plaatsgevonden, vnl. tussen 
Nederland en Duitsland, kwam een nieuwe reeks ontwerpartikelen 
(Ch.Del. 256) in plenaire zitting aan de orde. Hierin ware» 
een aantal compromisvoorstellen van de heer Snoy verwerkt» 
Deze artikelen bevredigden echter noch de Nederlandse noch de 
Duitse (en naar later bleek noch de Franse) delegatie. De heer . 
Linthorst Homan stelde derhalve voor de discussie enkele dagen 
uit te stellen, hetgeen ook de Duitse delegatie naar zij had 
medegedeeld, zeer welkom zou zijn. aangezien zij op dat moment 
aan zeer enge instructies was gebonden. Aangezien echter, spe
ciaal van Italiaanse zijde veel prijs werd gesteld op het 
horen der algemene standpunten, gaven de heer Linthorst Homan 
en vervolgens de heer Ophuels een overzicht van hun respectieve 
visie. 

De heer Linthorst Homan schetste kort de algemene Neder
landse opvattingen en gaf daarna zijn commentaar op de ver
schillende artikeleno 

Art. 49 kon hij accepteren in zijn huidige redactie. In 
art. 50 echter, dat de uitwerking van de in art. 49 vervatte 
principes bevat, was niet aanvaardbaar dat - nu gewerkt werd. 
onder de premisse alles aan de procedure over te laten - ener-
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BkTALin&o3,iL>dtö?R03LkIkiTIDK 

De Nederlandse reserve tegen het laatste lid van art. ^0 
(autonome toepassing van clause3 de sauvegarde in reval van 
crise soudaine) werd ingetrokken. Het ging hier om''een bezwaar 
van institutionele aard, dat echter door de ontwikkeling"'der 
verdragsstructuur achterhaald was, 

SUBSIDIES 
De belangrijkste vraag die hier aan de orde kwam was of 

de Raad besluiten van de Commissie op het terrein van de sub
sidies (art. 44 a) kan vernietigen resp. wijzigen. 

Nederland stelde als compromis voor dat deze beslissinge: 
door de Raad met unanimiteit alleen zouden kunnen worden ver
nietigd of gewijzigd voorzover zij om politieke redenen wil 
afwijken van art. 44. De Italianen reserveerden hun positie. 

VERGR OT ING G ONT ING'ÜNTBN 
De Fransen blijken terug te willen komen op art. 27 lid 3 

(vergroting kleine contingenten). 
Zij hebben voorgerekend, dat deze procedure voor de Franse 

betalingsbalanspositie gevaarlijk is. 
Tegen deze Franse poging kwam unaniem ver2et. Het hele 

punt is aangehouden. 

Nadat over de vervoersproblemen in de afgelopen dagen zeer 
intensief bilateraal contact had plaatsgevonden, vnl. tussen 
Nederland en Duitsland, kwam een nieuwe reeks ontwerpartikelen 
(Ch.Del. 256) in plenaire zitting aan de orde. Hierin waren 
een aantal compromisvoorstellen van de heer Snoy verwerkt» 
Deze artikelen bevredigden echter noch de Nederlandse noch de 
Duitse (en naar later bleek noch de Franse) delegatie. De heer 
Linthorst Homan stelde derhalve voor de discussie enkele dagen 
uit te stellen, hetgeen ook de Duitse delegatie naar zij had 
medegedeeld, zeer welkom zou zijn, aangezien zij op dat moment 
aan zeer enge instructies was gebonden. Aangezien echter, spe
ciaal van Italiaanse zijde veel prijs werd gesteld op het 
horen der algemene standpunten, gaven de heer linthorst Homan 
en vervolgens de heer Ophuels een overzicht van hun respectieve 
visie. 

De heer Linthorst Homan schetste kort de algemene Neder
landse opvattingen en gaf daarna zijn commentaar op de ver
schillende artikelen. 

Art. 49 kon hij accepteren in zijn huidige redactie. In 
art. 50 echter, dat de uitwerking van de in art. 49 vervatte 
principes bevat, was niet aanvaardbaar dat - nu gewerkt v.erü 
onder de premisse alles aan- de procedure over te laten - ener-

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



zijds Nederland er van had afgezien in een sfeer van comTomi<3 
de verwijzing naar de concurrentie-artikelen te laten vallen " 
doch anderzijds Duitsland wel zijn eigen specifieke "belangen 
in een algemeen artikel wilde onderbrengen. Ofschoon hij ?e«n 
principiële bezwaren wilde naken tegen opname van een frasU" 
over regionale moeilijkheden - een analoge toepassing van een 
in de landbouw-artikelen neergelegd beginsel bij de overgang 
naar 'jJuropese marktordeningen - zou het in ieder geval uit 
art. 50 moeten verdwijnen, en in b.v. art. 53 dan~wel in een 
apart artikel moeten worden ondergebracht. Hij kon aanvaarden 
dat het onderhavige probleem in Duitsland van psychologisch 
belang was, doch in een klein land als Nederland speelde de 
positie van de havens en het effect op het achterland een 
minstens even grote psychologische rol. 

Voor art. 51 was een nieuwe Franse tekst aangekondigd, 
die spreker gaarne zal bestuderen» In art. 52 zouden in lid 1 
de haakjes moeten vervallen zoda.t daar de oude omschrijving 
van non-discriminatie weer komt te staan, in lid 2 daaren-" 
tegen zou de inhoud der haakjes moeten worden geschrapt om
dat anders lid 1 weer helemaal wordt uitgehold. 

Over de andere artikelen had hij geen principiële opmer
kingen. De heer Ophuels bracht naar voren, dat er in hoofd
zaak nog maar drie problemen tussen Nederland en Duitsland 
bestonden i 

a.- Het concurrentiebeginsel; hij was van mening, dat de Neder
landse en de Duitse,visie hier minder ver uiteen liepen 
dan misschien uit de discussies was geconcludeerd; 

b.- De vervoerstarieven en het evenwicht tussen de vervoers
takken; hier was inderdaad een principiële tegenstelling 
die nu in de komende dagen niet zou kunnen worden over
brugd. In Duitsland was met grote moeite een zeker even
wicht tussen de vervoerstakken bereikt, dat men niet rau
welijks kon verbreken. Hij kon er mee accoord gaan, dat 
nu dit probleem ter uitwerking overgelaten zou worden aan 
een procedure in het verdrag in de verwachting dat in de 
toekomst toch een zekere harmonie tussen beide systemen 
mogelijk zou zijn; 

c - Subsidies door middel van het vervoer. Dit was geen 
vervoersprobleem in enge zin, doch een vraagstuk van n e e^_ 
algemene sociaal-economische aard, grotendeels veroorzaakt 
door de vluchtelingenstroom uit O.Duitsland, waarvoor_ 
men werkgelegenheid had moeten scheppen in minder beyèlk-
te gebieden, die echter door hun minder gunstige verkeers-
lig.^ing in een nadelige concurrentiepositie verkeerden. 

Hij was het er echter mee eens, dat dit soort problemen 
niet in een algemeen artikel moesten worden geregeld. 

Prof. van Tichelen stelde voor de in art. 50 lid 3 be
doelde belangen niet aldus in het verdrag op te nemen, omdat 
zij te zeer naar een bepaalde politiek tendeerden, doch deze 
problemen liever op te vangen in een clause de sauvegarde-
constructi 

De Franse woordvoerder was van mening, dat ur nu helemaal 
geen principes meer voor het vervoer waren opgenomen en waar
op zou dan de toekomstige politiek moeten worden gebaseerd . 
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Hij gaf ~on aantal tekstvoorstellen om dit bezwaar OD te 
vangen. Voorzitter Snoy merkte op, day het niet opnemen van 
exacte principes juist de bedoeling was van de corrpromis-
regeling, welke men zocht; hij stelde vervolgens voor, dat 
de ontwerp-artikelen en de Franse amendementen in nieuwe 
tekstvoorstellen zouden worden gevat door het Secretariaat 
welke dan a.s. donderdag door de woordvoerders llarché CoHHaun 
van Frankrijk, Duitsland, Nederland en Italië zouden r. 
besproken, waarna de Hoofden van Delegatie vrijdrag het 
verkeersvraagstuk opnieuw in behandeling zouden nemen. 

Chefs de_De_l_egation : 1 . Trans ports, 
2. Tarif exterieur 
3. Libre circulation de,s capitaux 
4. Rapprochement des législations 
5. Défense nationale 

, 6. Huile minerale 
7. contingent faiblesv(3/S en 5^) 
8. Troubles particulières 

Werkgr£ep_ Marché_C£mmun s 1 . Landbouw 
2. Staatsmonopolies e.d. 
3. Buitentarief 
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