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Werkgroep Marché Cô imiiun. 

S TAATS IlONOPO LIES 

Over de regeling van het probleem der staatsmonopolies 
(art. 29) werd nog geen overeenstemming bereikt. De Duitse 
en Pranse delegatie wensten een regeling, waarbij het moge
lijk zou zijn deze monopolies desgewenst te handhaven. De 
Nederlandse delegatie daarentegen achtte het noodzakelijk de 
door deze monopolies gevormde protectie op den duur op de
zelfde wijze af te breken als de protectie, vervat in tarie
ven, contingenten, enz. 

Tenslotte werd besloten, dat voorzitter Von der Groebai 
een document zal opstellen, dat de volgende week opnieuw zal 
worden besproken. 

VERHOUDING- MET OOST-ZONE -

De Duitse woordvoerder legde een verklaring af betref
fende de vraagstukken, welke voortvloeien uit de thans be
staande regeling der betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en 
de Duitse Oostzone. Deze hebben vooral betrekking op het goe
deren- en personenverkeer. 

Tussen de Bondsrepubliek en de Oostzone bestaat geen for
mele tolgrens, doch wel wordt er een zeer strikte controle 
uitgeoefend op het handelsverkeer, zoals zich dit ontwikkelt 
in het kader van de tussen de beide gebieden gesloten handels
overeenkomst. Hierbij wordt met name een strenge controle uit
geoefend op de prijzen teneinde dumping te voorkomen. Deze 
controle strekt zich bovendien uit tot de goederen uit de 
Oostzone, welke via andere landen de Bondsrepubliek zouden 
kunnen binnenkomen teneinde te verhinderen, dat op deze wij
ze de bovengenoemde handelsaccoorden zouden worden uitgehold. 
Het hier bedoelde toezicht zou ook in de gemeenschappelijke 
markt moeten blijven bestaan. 

wat het personenverkeer betreft wenst de Duitse Regering 
een aantal bepalingen van het verdrag, met name wat betreft 
de vestigingsvrijheid, dienstenverkeer en de hulp uit het 
readaptatiefonds, ook van toepassing te doen zijn op burgers 
uit de Oostzone, voorzover uiteraard in de Bondsrepubliek ge
vestigd . 

Eén en ander ware in een bijzonder protocol te regelen, 
waarvoor de Duitse delegatie volgende week een concept zal 
indienen. 

De andere delegaties behielden zich hun standpunt voor, 
totdat zij van dit document kennis zouden hebben kunnen nemen. 
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In dit verband kondigde,de Italiaanse delegatie overi
gens aan, dat ook de bijzondere relaties van Italië net So-
maliland en Lybie een nadere regeling noodzakelijk zou maken. 

De werkgroep i'ïarche Commun zal haar vergadering voort
zetten op dinsdag 5 en woensdag 6 februari. 

FISCALE RECHTËIT. 

De bepalingen betreffende de fiscale rechten zijn nog
maals besproken. 

Het laatste lid van art. 18 (MAE 167) werd voorlopig 
aangenomen, nadat men van gedachten had gewisseld over de 
vraag, hoe de moeilijkheden van een regering omschreven 
moesten worden om een beroep te kunnen doen op de biizondere 
regeling. Het vroord difficultec legislatives*' was vervangen 
door "difficultés juridiques"' . De groep was van oordeel, dat 
men beter kon spreken van ''diff icultes serieuses" . 

De Duitse delegatie trok in twijfel of men art. 1 Sbis 
diende te handhaven naast de soortgelijke bepaling in het 
GATT. Geoordeeld werd, dat men 13bis binnen de gemeenschap 
niet kan missen, o.a. omdat oudere wetgevingen niet door de 
voorschriften van het GATT werden aangetast. 

In verband met de amendementen op de artt. 18 en 21 doo: 
de Duitse delegatie ingediend (MAE 212) zal de groep voor 
douanewetgeving de betreffende artikelen nog eens bekijken. 
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