LIAISON TUSSEN DE VOORGESTELDE EUROPESE DOUANE-UNIE EN DE O.E.E.C.
(z.g. VRIJHANDEL 3 ZONE)

Eerste bijeenkomst van de Speciale Werkgroep op 24 -

25 September

I956

De Speciale Werkgroep onder voorzitterschap van de heer Snoy, die bij
besluit van de Raad van Ministers van 1 9 juli j.1. - 0 ( 5 6 ) 1 9 6 - werd inge
steld, is op 24 en 25 september te Parijs bijeen geweest,
Het viel te verwachten dat deze eerste confrontatie met een serie
problemen die ieder op zichzelf beschouwd stof genoeg opleveren voor ampele
discussies, niet meer kon zijn dan een tour d'horizon. Toch dient gesteld
te worden, dat de sfeer zakelijk was en men dadelijk op concrete wijze de
koe b i j de horens heeft gevat. Men verloor zich niet in algemene beschouw
ingen over de merites van een associatie en liet ook de mogelijke andere
vormen dan een vrij handelsgebied voorlopig buiten beschouwing. Basis voor
het gesprek vormde hot Secretariaatsdocument C/WP17/W(56)1, waarin de voor
naamste problemen zijn vervat»
Voor do aanvang van de eerste zitting kwamen de Zes bijeen, teneinde
enige punten voor een gemeenschappelijke hofding vast te loggen. Men was
het zonder meer oens, dat de principes van hot Brusselse rapport, met name
t.a.v. het systeem van de afbraak van de "binnentarievon",voor de Zes het
uitgangspunt dienden te vormen» Voorts was ieder van oordeel» dat de vorming
van veel sub- en werkgroepen voorkomen diende to worden teneinde de materi
ele problematiek niot door de technische problemen te laten frustreren;
bovendien dient rekening gehouden te worden met de beperkte beschikbaarheid
van technische deskundigen.
Zoals vermeld baseerde de bijeenkomst van de Werkgroep zich op het
Socretariaatsdocumcnt, 'waarbij de heer Snoy, die op voortreffelijke wijze
de besprekingen leiddo. op 2ich nam,in do gevallen dat dit stuk naar het
Brusselse rapport verwees.• iit rapport nader toe te lichten» Dit bracht mede
dat de opvattingen van de Zos^ b i j monde van de heer Snoy, duidelijk tot
uiting kwamen en do inverventios van de vertegenwoordigers van de Brusselse
groep zich tot enkele onderstrepingen konden beperken» Daarbij werd de stem
van Frankrijk praktisch niet gehoord. Van de kant der "overigen" was het uit
de aard der zaak in de eerste plaats het Ver. Koninkrijk, dat aan de discus
sies deelnam met daarnaast Denemarken, Zweden en Zwitserland.
De vergadering besloot aan een commissie van plaatsvervangers op to
dragen een aantal punten te bestuderen. M e n deed hierbij een keuze uit de
meest concrete, doch men realiseerde zich dat dit nog slechts een eerste b e 
gin v/as. Met name Frankrijk bracht naar voren dat de kwesties rond de harmo
nisatie, welk onderwerp nog niet ep dit eerste lijstje voorkomt, onderwerp
van nadere studie zullen moeten uitmaken.
Als eerste problemen zijn thans aan de orde:
a) Maatregelen ter vermijding van deviatie van het goederenverkeer.
Bij landen met verschillende tarieven tegenover derden, doch met onder
linge tariefvrijheid - het kenmerk van een vrijhandelszone - zal een tendenz
zijn waar te nemen, dat de goederen zullen binnenkomen in het land met het
laagste tarief en zo hun weg naar hun uiteindelijke bestemming zullen zoeken.
Aangezien echter de onderlinge vrijheid binnen een vrijhandelsgebied alleen
geldt voor goederen van oorsprong uit de deelnemende landen kan bij een
sluitend systeem van originebepaling togen deze deviaties worden gewaakt.
Zo belandden de discussies reeds dadelijk in een materie die reeds ja
ren in verschillende organisaties (o.a. hut G.A.T.T.) is bestudeerd, n.1.
een gemeenschappelijke origine-definitie en criteria voor "nationalisatie"
van goederen. De Britten hebben door hun preferentieel tariefstelsel de no
dige ervaring met dit onderwerp opgedaan. Zij steldon do deelnemers een
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korte nota ter hand met een beschrijving van hun praktijk, die uiteraard
sterk is bepaald door hun insulaire positie (scheepspapieren als controle
middel). Ongetwijfeld zullen de plaatsvervangers, versterkt door experts,
vele uren dienen te wijden aan een oplossing voor dit onderwerp.
Verstoringen tengevolge van verschillende rechten op grondstoffen en
halffabrikaten.
Wanneer het ene land op de grondstoffen geen rechten heft en een ander
wol, dan zou de vrije uitwisseling van de uit deze grondstoffen geproduceer
de oindproduktcn wel eens do concurrentieverhoudingen kunnen aantasten.
Niet ieder nam dit punt cvon zwaar en met name de Britten verdedigden dc
stelling, dat men zulke consoquentios als inhaorent aan de vorming van een
vrijhandelsgebicd zal dienen te accepteren.
Het systoom van do afbraak der binnentarieven.
Van Engelse zijde bestonden bedenkingen tegen het door de Zes geaccep
teerde systeem, dat hun inziens niet duidelijk en simpel genoeg is. Dc En
gelse publieke opinie zal nimmer een systeem accepteren waarbij geen reci
prociteit in de vcrlagingsprcstaties in de diverse sectoren is gewaarborgd.
Ook van Deense zijde word bezwaar geopperd, dat het systeem te flexibel is,
men zou liever meer automatisme zien. De heer Snoy heeft de wordingsgeschie
denis van de methode geschetst en daarbij sterk de nadruk gelegd op het
compromiskarakter, dat na veel moeite is bereikt. Zonder dat het met zoveel
woorden werd gezegd kon ieder begrijpen, dat de Zes niet van plan zijn naar
nieuwe methodes te zoeken. Wel is uiteraard onder ogen gezien dat de "ove
rigen" een eigen systeem kunnen volgen. Hoofdzaak is immers dat alle partij
en binnen dc gestolde termijn de complete tariefvrijheid hebben bereikt.
Men zal in de commissie van plaatsvervangers in de eerste plaats aan de
"overigen" het Brusselse systeem duidelijk maken.
Ook over de eventuele escape clausules is omstandig gediscussieerd.
Hier raakte men de institutionele problemen. Immers, kort gezegd, kan men
denken bf aan nauwkeurig gespecificeerde uitzonderingsnormen bf aan vagere
normen, die echter door te creëren organen met (para)-supernationale be
voegdheden gehanteerd worden. De Zes kozen de laatste weg, doch de vraag is
of deze ook denkbaar is in oen vrijhandelszone. Tot meer dan een stellen van
het probleem is het niet gekomen.
Met besloot het Secretariaat op te dragen oen inventaris te maken van
de escape clauscs, die in verschillende overeenkomsten,zoals O.E.S.C.,
G.A.T.T., enz.,bestaan. Terloops werd reeds opgemerkt, dat betalingsbalansmoeilijkheden eigenlijk met betrekking tot dc tariefpolitiek goen motief
voor uitzonderingen kunnen opleveren.
Het in het Jecrctariaatsdocument onder het hoofd "uitzonderingen" ver
melde betreffende dc landbouwsector was voor de Britse gedelegeerde aanlei
ding te stellen, dat het Ver. Koninkrijk een vrijhandelsgebicd voor deze
sector niet kan accepteren. Dc motivering hiorbij was, dat dc landbouwsector
oon algemeen erkend zorgenkind was, dat het toch nimmer mogelijk zou zijn
voor de landbouwprodukten een grote markt te creëren, zoals voor do indus
trie on tenslotte dat de relatie met dc Commonwealth-landcn de opneming van
deze sector in het plan niet gedoogde. Van Deense, Italiaanse en Nodorlandso
zijde werd hiertegen de stem verheven. Men besloot dit punt in de eerstvol
gende vergadering van de Werkgroep opnieuw te bespreken.
Zoals eerder vermeld, bleef het gesprek beperkt tot een stellen van de
problemen. Het feit echter dat onmiddellijk na dc zitting van do hoofdgroep
de plaatsvervangers op basis van het hun gegeven mandaat dc werkzaamheden
voor de eerstvolgende dagen regelden, duidt erop, dat men de problemen
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vastberaden tegemoet wil treden.
Het viel te verwachten, dat van Scandinavische kant het tariefprobleem
in het centrum werd geplaatst en het zullen dan voorlopig ook deze kwestie
en de vraagstukken rond de originebepaling zijn, die de kleur aan het werk
der plaatsvervangers zullen geven.
Rest te vermelden^ dat de hoofdgroep als vice-presidenten de heren
Bretherton (V,K.) en Kristiansen (Denemarken) koos terwijl de plaatsver
vangers in hun eerste zitting de heer Hartogh tot voorzitter benoemden»
;

De eerstvolgende vergadering van de hoofdgroep zal op 15 oktober
plaats vinden en daarna regelmatig om de 14 dagen.

De Voorzitter van de Nederlandse
Delegatie,
TEPPEMA.
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