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Betreft: Onderhandelingen tussen de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal en derde landen, met name
Oostenrijk en ZredenT
1. Achtergrond en betekenis.
In aansluiting aan de nota nr.748 van de
Minister van Economische Zaken over de onderhandelingen van de landen der EGKS met derde landen,
i.c. het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië,
moge ik nu Uw aandacht vragen voor de voorbereiding
der onderhandelingen in het kader van par.14 van de
EGKS-Overeenkomst ( vergel.REA-nota nr.748) met andere derde landen.
Afgezien van het feit dat de EGKS-Overeenkomst
het openen van zulke onderhandelingen voorschrijft,
is aan bepaalde derde landen n.1. Oostenrijk en
Zweden tijdens de zitting van de Verdragsluitende
Partijen van het GATT te Geneve vorig jaar de toezegging gedaan dat de landen van de EGKS met hen
in bespreking zouden treden vódr het instellen van
de gemeenschappelijke markt voor speciaal staal
( welke op 1 Juli a.s. zal plaatsvinden ) .
In het bijzonder voor Oostenrijk zijn zulke
onderhandelingen van groot belang. Indien Oostenrijk
geen Russische bezetting meer zou hebben en algehele
politieke handelingsvrijheid zou hebben, zou Oostenrijk, naar algemeen wordt aangenomen, tot de EGKS
zijn toegetreden. Zowel door zijn geografische positie als ook door zijn economische banden met de EGKS
zou dit voor de hand hebben gelegen. Wat dit laatste
betreft: Oostenrijk dekt het overgrote deel van zijn
kolen- en cokesinvoer uit de EGKS en vrijwel de gehele export van Oostenrijks ijzererts en het grootste
deel van zijn uitvoer van ruwijzer en staal gaat
naar de EGKS.
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Bijna 10fo van de Oostenrijkse arbeiders werken
in de ijzer- en staalindustrie; de uitvoer van
ijzer en staal maakt ongeveer 20fo van de totale
Oostenrijkse export uit.
Door de instelling van de gemeenschappelijke
markt voor speciaal staal zullen - hetgeen op 1 Mei
1953 voor gewoon staal al gebeurde - de handels
belemmeringen ( douanerechten en contingenteringen )
tussen de landen van de EGKS onderling wegvallen.
Indien de douanerechten jegens derde landen op
een hoog niveau zouden blijven gehandhaafd zou
de industrie in de betrokken landen voor wat haar
export naar de EGKS betreft uiteraard in een
aanzienlijk ongustiger concurrentiepositie komen
dan de producenten van de Gemeenschap; dit zou
met name voor de Oostenrijkse economie zeer nade_
lig zijn en het zou, afgezien van andere aspecten,
de communisten in Oostenrijk een uitstekende kans
bieden daaruit politieke munt tegen de EGKS en
het Westen te slaan. Weliswaar voorziet de EGKSOvereenkomst in een harmonisering der invoerrech
ten jegens derde landen tot het laagste ( Benelux)niveau plus maximaal twee punten, maar zulk een
neerwaartse harmonisatie behoeft pas binnen vijf
jaar tot stand te komen. Er is dan ook alle reden
dat de zes landen jegens Oostenrijk terzake reeds
nu een tegemoetkomende houding aannemen, waarbij
uiteraard voor zover gewenst en mogelijk, ook be
paalde concessies van Oostenrijkse zijde zullen
moeten worden bedongen. Volledigheidshalve zij
vermeld dat de moeilijkheden ( ongunstiger concur
rentieverhouding ) die voor Zweden en Oostenrijk
zijn ontstaan door de instelling van de gemeen
schappelijke markt voor gewoon staal op 1 Mei 1953
voorlopig ten dele zijn weggenomen door het feit
dat Duitsland, de grootste importeur uit Zweden
en Oostenrijk van de EGKS wat staal betreft, be-
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paalde tariefcontingenten heeft ingesteld, waardoor "bepaalde hoeveelheden staal tegen een lager
dan het conventionele recht kunnen worden geïmporteerd in Duitsland.
Wat de positie van Nederland, dat practisch
zijn gehele behoefte aan speciaal staal door
import dekt, betreft, zij nog het volgende vermeld; In 1953 bedroeg de totale invoer in Nederland aan speciaal staal ongeveer 10.000 ton
( waarde ongeveer 20 millioen gulden ) 5 + 4500 ton
kwam uit EG-KS-landen; + 5500 ton uit derde landen;
+ 2400 ton uit het Verenigd Koninkrijk; + 1200 ton
uit de Verenigde Staten; + 900 ton uit Oostenrijk
en + 700 ton uit Zweden.
De doorvoer ( invoer en wederuitvoer ) van speciaal
staal bedroeg in Nederland in 1953 ongeveer 50 ton,
waarvan ± 2 5 ton naar EG-KS-landen.
Voorbereiding van de onderhandelingen.
De HA van de EGKS heeft aan de Bijzondere
Raad van Ministers een schets voorgelegd voor een
voorlopig mandaat terzake van de bovenbedoelde
onderhandelingen ( bijlage 1 ) .
Het is de bedoeling dat de zes landen in
een zitting van de Bijzondere Raad van Ministers
op 24 Mei a.s. aan de HA een voorlopige instructie
voor de onderhandelingen geven, waarvan het bijgevoegde document als basis zal dienen.
Ter toelichting moge ik het volgende vermelden. Het onderwerp waarover nog de grootste moeilijkheden bestaan zijn de invoerrechten van Italië
Duitsland en Frankrijk op speciaal staal.
Italië kan, op grond van par.30 van de EGKSOvereenkomst toestemming van de HA ontvangen
bij wijze van overgangsmaatregel, tijdelijk bepaalde rechten op gewoon en speciaal staal te handhaven jegens de EGKS-partners.
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De HA heeft nog geen beslissing genomen t.a.v.
deze eventuele handhaving en de hoogte van Italiaan
se

rechten voor speciaal staal. Het is dus nog onbe

kend in hoeverre Italië reeds thans zal deelnemen aan de
gemeenschappelijke markt voor speciaal staal. De huidige
Italiaanse rechten terzake bedragen +

23$.

Duitsland heeft zijn stelsel van specifieke
rechten per 1 October 1951 omgezet in ad valorem
rechten.
Voor speciaal staal werden de autonome rechten
toen vastgesteld op gemiddeld 28$. Met het oog op
de belangen van de verwerkende industrie, die spe
ciaal staal uit derde landen ( vooral Zweden en
Oostenrijk ) invoert en belang heeft bij een lage
prijs, werd echter in feite een recht toegepast dat
gemiddeld ongeveer 15$ bedroeg. Dit was het recht
dat op 23 Juli 1952

in feite nog werd toegepast.

Zowel om nog meer tegemoet te komen aan de belangen
van de verwerkende industrie alsook om handelspoli
tieke moeilijkheden met Zweden te voorkomen (stop
zetting van Duitse import van automobielen en speel
goed ) , werden de Duitse rechten op speciaal staal
verder gedeeltelijk geschorst tot een niveau van
+_ 8 a 10$ en wel per 20 Augustus 1953

( tegelijk met

een aantal schorsingen m.b.t. rechten op gewoon
staal).
In Drankrijk was de situatie aldus, dat op
27 Juli 1952 het autonome recht op speciaal staal
in doorsnee + 15$ "bedroeg, maar dat dit in feite
niet werd toegepast; tot 1 Mei 1953 zijn zowel de
rechten op gewoon als op speciaal staal opgeschort ge
weest; per 1 Mei 1953 zijn de rechten op gewoon staal
grotendeels weer ingesteld in verhand met het in
treden van de gemeenschappelijke markt, maar die op
speciaal staal opgeschort gebleven.
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Frankrijk is ook nu bereid deze schorsingen bij
de instelling van de gemeenschappelijke markt voor
speciaal staal ongedaan te maken, mede met het
oog op de onderhandelingen met derde landen, en zijn
oorspronkelijke rechten weer in te stellen.
Duitsland wenst echter haar van het officiële
tarief afwijkende niveau zoveel mogelijk te hand
haven. Het was zelfs niet bereid de Franse rechten
voor Duitsland te aanvaarden.
De zes delegaties zijn het eens geworden dat
de Fransen en Duitsers zouden trachten in onderling
overleg een niveau tussen het autonome Franse en
Duitse te vinden. Aangezien dit niveau steeds lager
ligt dan de naast hogere rechten t.o.v. de Benelux
ten tijde van het in werking treden van het Verdrag,
hetgeen in overeenstemming met het beginsel van
een uiteindelijke harmonisatie tot het Benelux-niveau (plus maximaal 2 punten ) is, zijn de Beneluxlanden en ook Italië met deze oplossing accoord
gegaan.
Afgesproken is - en bevestigd in de zitting
van de Raad van 10 April j.1. - dat voorlopig
( voor een periode van 6 maanden ) een nieuw recht
zou worden geheven door Frankrijk en Duitsland
jegens derde landen, en wel gemiddeld ongeveer 12$
( sommige rechten 14$ ) . De betrokken landen waren
bereid deze voorlopige regeling te veranderen indien
daartoe de noodzaak mocht blijken door de onderhan
delingen van de HA namens de zes landen met derde
landen.
De Beneluxlanden, die gemiddeld een douane
recht van
./•

A<fo

heffen voor speciaal staal zijn krach-

tens p a r . 1 5 van de EGKS-Overeenkomst ( bijlage 2 ) ,
gerechtigd binnen een tariefcontingent, in overleg
met de KA gehanteerd, voor de gehele behoefte van
hun eigen verwerkende industrie, te importeren te
gen hun eigen lage recht van 4 $ . Voor alle invoer,
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die voor rechtstreekse wederuitvoer naar andere
EGKS-landen is bestemd moeten de Benelux-landen een
hoger extra-contingentaal recht heffen om doorstro
ming te voorkomen ( waardoor de grotere tarifaire
bescherming van de EGKS-partners krachteloos zou
worden gemaakt).
De Beneluxlanden hebben in de Raadszitting
van 10 April j.1. doen weten dat zij in het kader
van zulk een voorlopige regeling als extra-contingentale rechten dus voor alle invoer die boven de eigen
behoefte uitgaat, het nieuwe Frans-Duitse compromisrecht ( variërend van 12 tot 14$ ) zullen heffen.
3.Onderwerpen ter beslissing op 2 4 Mei a.s.
Op grond van informeel contact door de HA met
Oostenrijk is intussen gebleken dat Oostenrijk ook
een recht van + 12$ in Frankrijk en Duitsland ( welk
recht deze landen overigens uiteraard volgens het
GATT non-discriminatoir t.o.v. alle derde landen
moeten toepassen ) nog te hoog vindt en dat Oostenrijk
tenminste een recht van + 8$ ( variërend tot + 10$)
zou willen vragen.
Frankrijk vindt zulk een verlaging, zelfs van voor
lopige aard ziende, onaanvaardbaar, tenzij deze
slechts voor "bepaalde periodiek vast te stellen hoe
veelheden import ( dus tariefcontingenten ) zou
gelden en indien van alle import daarboven uitgaande
een hoger extra-contingentaal recht zou worden gehe
ven .
De Raad heeft alvorens een beslissing terzake
op 24 Mei a.s. te nemen, opdracht gegeven de impli
caties van zulk een systeem van tarief-contingenten
te onderzoeken.
Uit de besprekingen die op ambtelijk niveau
zijn gehouden blijkt dat de belangrijkste vragen
waarover in de Raadszitting van 24 Mei een beslis
sing zal moeten worden genomen, de volgende zijn:
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( Ik moge daarbij tevens het door Kederland in te nemen
standpunt suggereren, waarover - naar reeds gebleken is
- met de Benelux-partners overeenstemming bestaat.)
A. Indien men zou overgaan tot het instellen van
tariefcontingenten voor de invoer van speciaal
staal uit derde landen tegen een lager recht
dan het Frans-Duitse compromisrecht van + 12$,
hoe zouden d eze dan moeten worden opgezet?
B. Zijn de uit A. blijkende technische implicaties
van tariefcontingenten zo groot dat ^oet worden
besloten niet tot zulk een systeem over te gaan?
C. Indien niet tot een tariefcontingenten-systeem
wordt overgegaan, zullen dan de landen van de
Gemeenschap jegens Oostenrijk en Zweden ( en dus
wegens de meestbegunstiging ook jegens andere
derde landen ) moeten volharden bij het FransDuitse compromis-recht van + 12/^, of zullen ze
eventueel tot een verdere verlaging bereid moe
ten zijn?
Ad A. Werking, en implicaties van een tariefcontingenten-gystoom.
Op ambtelijk niveau werden de volgende punten be
handeld, die aan de Raad zullen worden voorgelegd;
1 . Italiaanse rechten.
Alvorens een definitief oordeel kan worden gegeven
over het systeem van tariefcontingenten zal door de
HA een beslissing t.a.v. de hoogte van de Italiaanse
rechten jegens de EG-KS-partner s moeten worden ge
nomen. Het onderstaande geldt dan ook onder dit
voorbehoud.
2. Hoogte van recht.
Het huidige Duitse tijdelijke recht van + 8$
( variërend tot + 10$ ) zou aanvaardbaar zijn voor
Frankrijk en Duitsland.
3. Systematiek van de tariefcontingenten.
De zes landen zullen moeten opgeven de hoeveelheid
speciaal staal die zij hebben geimporteerd uit alle
derde landen, gesplitst per derde land, in een be
paalde basisperiode ( 1 9 4 8 - 1 9 5 2 en 1 Mei - 31 Decem
ber 1 9 5 3 , voor welke laatste periode de cijfers
geheel vergelijkbaar zijn tussen de zes landen omdat
toen een gemeenschappelijke nomenclatuur werd gebe
zigd ) .
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Er zal een bepaald uniform percentage van een
nader met de meest betrokken derde landen over
een te komen basisperiode moeten worden vastge
steld ter bepaling van de grootte van de tarief
contingenten, die elk der zes landen zal hanteren.
De Fransen willen de omvang van het contingent uit
protectionistische overwegingen zo gering moge
lijk maken, de Duitsers (gesteund door Benelux)
wensen het zo groot mogelijk ten behoeve van de
verwerkende industrie.
Indien de grootte van elk nationaal tarief
contingent jegens de derde landen als totaliteit,
is vastgesteld zal de verdeling van de betrokken
hoeveelheid per land over de derde landen kunnen
geschieden, het GATT (met name art. 13, lid 2d
en lid 4) moet worden in acht genomen. De Fran
sen zijn in eerste instantie voorstanders van
simultane onderhandeling der HA met alle betrok
ken derde landen tot vaststelling van deze 'ver
deling. De Duitsers wensen
de HA zo min mogelijk namens de Gemeenschap te
laten onderhandelen, omdat zij dit nationaal wil
len doen. Zij zijn dan ook voorstanders van on
derhandelingen door elk der zes landen met de
betrokken derde landen of gemakshalve van het
vaststellen van een percentuele verdeling per
derde land op basis van historische invoer.
Dit laatste systeem lijkt inderdaad veruit het
eenvoudigst. De uiteindelijke keuze zou afhanke
lijk kunnen worden gesteld van de voorkeur van
de HA, die tenslotte de onderhandelingen zal
moeten volgen.
Het ene Duitse alternatief n.1. onderhande
lingen door de zes landen afzonderlijk met derde
landen ware af te wijzen, omdat daardoor de bete
kenis van § 14 van de EGKS-Overeenkomstzou wor
den uitgehold.
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Het gaat hier immers niet om normale

bilaterale

handelsbesprekingen, maar om het vestigen van
nauwere betrekkingen op meer langdurige basis.
wat het verkeer van speciaal staal binnen
de EGKS betreft hetzij in de EGKS geproduceerd
of binnen een tariefcontingent tegen 8% inge
voerd, zijn de zes landen het met de EA eens
dat dit geheel vrij moet plaatsvinden.
De duur van een tariefcontingent

zou vcor

minstens één jaar moeten worden vastgesteld
volgens de deskundigen. Mede gezien het lang
durige productieproces van speciaal staal lijkt
deze termijn inderdaad een minimum.
"Douanerechten voor invoer uit derde landen, die
boven de tariefcontingenten uitgaan.
De ambtelijke experts zijn er in hun studie
opdracht van uitgegaan, dat als extra-contingén
tale rechten zouden worden geheven: de
rechten

laagste

(behalve Benelux) ten tijde van het in

werkingtreden van het Verdrag

i.c. de Franse

rechten van ca. 15%. De Duiisers wensen echter als
extra-contingentale rechten de
compromisrechten van ca. 12%.

Erans-Duitse
Ofschoon aanvaarding

van het Duitse standpunt een stap in de richting
van de volgens de EGKS-Overeenkomst

verplichte

harmonisatie van rechten in neerwaartse

richting

(Benelux-niveau + maximaal 2 punten) zou bete
kenen, lijkt het vrijwel uitgesloten, dat dit
door Frankrijk zal worden aanvaard.
Zolang deze Frans-Duitse controverse

(15% of

12%)

niet is beslist, kunnen de Benelux-landen hun
extra-contingentale rechten ook niet vaststellen.
Positie der Benelux-landen.
Alle EGKS-landen en de HA erkennen, dat de
Benelux-landen recht hebben op een eigen tarief
contingent met de eigen lage, ca.

4^-Benelux-recbten

volgens eigen behoeften van de verwerkende indus
trie, welk tariefcontingent op grond van § 15
van de EGKS-Overeenkomst elastisch qua omvang is

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2828

en uitsluitend door overleg van de Benelux-landen
en de HA wordt vastgesteld, evenals dit sinds
1 Mei 1953 voor gewoon staal reeds het geval is.
In de ambtelijke voorbesprekingen hebben de
Benelux-landen gesteld, dat z i j , mocht de EGKS tot
een handelspolitiek tariefcontingent

(met

Be

rechten) met derde landen komen en er op basis
van een bepaald percentage van de

historische

invoeren in Duitsland, Frankrijk en Italië contin
genten van bepaalde omvang worden vastgesteld,
principieel recht hebben op een contingent ad
ca. 8% volgens hetzelfde percentage en wel voor hun
historische doorvoer naar EGKS-landen. De Beneluxlanden hebben daaraan toegevoegd, dat z i j , gezien
de uiterst geringe omvang van deze doorvoer
1953

(in

ca. 25 ton, ter waarde van ca. / 50.000) wellicht

ervan afzien van dit principiële recht gebruik te
maken. Duitsland

en Frankrijk, bevreesd voor Bene-

lux-transito-activiteiten, hebben dit recht niet
zonder meer willen erkennen. Het ware aan te bevelen
wegens de zeer geringe omvang van de betrokken
doorvoer en de administratieve
inderdaad af te zien van

complicaties

terzake

dit r e c h t , waarvan het

principe echter niet zou mogen worden prijsgegeven.
Ad B en 0. Is een tariefcontingentensysteem voor de
EGKS-landen gewenst? Zo niet, wat dan wel?
Uit het bovenstaande moge blijken, dat de technische
complicaties van een tariefcontingentensysteem

weliswaar

groot, maar dat zij niet onoverkomelijk zijn.
Er zal dus een keuze kunnen worden gedaan uit,
kortweg gestald:
1. quantitatief onbeperkte invoer in de EGKS uit derde
landen tegen de Frans-Duitse compromisrechten van
ca. 12% of
2. quantitatief gecontingenteerde

invoer tegen ca. 8%

en voor de rest vrije invoer tegen
a. ca. 15%

(laagste recht ten tijde van inwerkingtre

den van Verdrag);
b. ca. 12% (Frans-Duits compromis).
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BIJLAGE 1.
SCHETS van het eerste mandaat, dat de Raad van Ministers aan
de Hoge Autoriteit tot het voeren van de in 5 14 bedoelde on
derhandelingen met de derde landen zou kunnen geven, voor wat
betreft de instelling van de gemeenschappelijke markt voor
speciaal staal
Als uitgangspunt voor de onderhandelingen zou de Hoge
Autoriteit aan de derde landen mededelen, dat de deelnemende
staten besloten zijn met ingang van 1 Juli tegenover de derde
landen de laagste rechten toe te passen of te blijven toepas
sen, welke ten tijde van het in werking treden van het Verdrag
in de tarieven waren opgenomen (§ 1 5 ) . "Dit zou bovendien de
aanvang van een harmonisering in benedenwaartse richting be
tekenen ten aanzien van b.v. de rechten, welke Duitsland ten
opzichte van de derde landen zou mogen toepassen.
Een mogelijke concessie zou er in dienen te bestaan tot
rechter te geraken, welke door de Franse Regering en de Bonds
regering in onderlinge overeenstemming zouden moeten worden
vastgesteld. Indien naar mag worden verwacht de derde landen
een sterkere verlaging der rechten verlangen, zal de Hoge Auto
riteit er zich toe beperken van hun verzoek nota te nemen.
Met het oog hierop zou het wenselijk zijn, dat de Raad
van Ministers de Hoge Autoriteit opdraagt met de bevoegde ver
tegenwoordigers der deelnemende staten de mogelijkheid te be
studeren om eventueel tariefcontingenten vast te stellen, waaidoor aan derde landen hun traditionele uitvoer naar de Gemeen
schap op grond van een basisperiode tegen lagere rechten wordt
verzekerd. Indien tariefcontingenten zouden worden ingesteld,
zouden voor de invoer boven het contingent de laagste rechten
worden berekend, welke ten tijde van het in werking treden van
het Verdrag in de tarieven waren opgenomen (f 1 5 ) .
Verzoeken van de Gerneenschap aan de derde landen:
T)e verzoeken der deelnemende staten zouden
kunnen hebben op:

betrekking

- de op onze staaluitvoer drukkende douanerechten der derde
1 an de n;
- hun kwantitatieve restricties ten aanzien van dezelfde pro
ducten;
- de administratieve belemmeringen, welke onze uitvoer in de
weg zouden kunnen worden gelegd.
1

en zou eveneens anti-dumpinggaranties en -waarbcrgen
voor de handhaving van onze traditionele uitvoer kunnen vragen.
Ie deelnemende staten zouden een meer gedetailleerde lijst
van verzoeken moeten indienen.
Voor wat de duur van de eventuele overeenkomsten met der
de landen betreft, zou de Raad van Ministers zijn oordeel die
nen uit te s r e k e n ten aanzien van de volgende twee mogelijk
heden :
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- een voorlopige overeenkomst met onbeperkte geldigheidsduur
( vorlauf ig und unbefristet" ) ;
- een overeenkomst voor de tijd van zes maanden, b.v. van
1 Juli t/m 31 December 1954.
!i

De Raad zal zich dienen uit te spreken over de kwestie
van de Italiaanse rechten ten opzichte van de derde landen
voer het geval Italië binnen de Gemeenschap een bescherming
zou genieten. Het vaststellen van een afzonderlijk tariefcon
tingent, met gelijke of iets hogere rechten, dan die, welke
ten opzichte van de andere landen van de Gemeenschap worden
geheven, zou eveneens voor Italië' kunnen worden overwogen.

29 April

1954.
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