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Op de vergadering van de Ii1inisterraad van de EtlG
over de Vrijhandelszone welke van 18 tlm 20 september
in Venetië is gehouden, zijn bijna uitsluitend kwesties met betre~cing tot de instituten van de Vrijhandelszone, de besluitvorming, de ontsnappingsclausules
en de overgang der etappes besproken o Hierbij is als
be langrijke verandering in de situatie aan de dag getreden dat de Duitsers thans bereid zijn vergaande concessies te doen aan de Franse verlangens en dat de Italianen en Belgen vrijwel geruisloos deze ommezwaai van
de Duitsers volge no Uitvloeisel hiervan was dat alle
landen zich, te gen het Nederlandse standpunt in, verklaarden v66r toepassing van de unanimiteitsregel in
de Vrijhande l szone . Nederland heeft tenslotte het
standpunt ingenomen dat de unanimiteitsregel uit
practische overwegingen aanvaard kan worden mits:
ao er een werke lijke Vrijhandelszone tot stand komt;
b . de mo gelijkheid wordt opengehouden dat in de loop
van de overgangsperiode de besluitvorming zich ontwikkelt in de richting van meerderheidsbeslissingen;
co binnen de Zes het standpunt van de gemeenschap in
bepaalde gevallen met meerderheid van stemmen kan
worden bepaald.
Vooral over deze laatste bvestie - die van de besluitvorming binnen de Zes - is lange tijd gediscussieerd. Nederland heeft daarbij, met steun van de Europese Commissie, als uitgangspunt gesteld dat de Zes als
eenheid in de' Vrijhandelszone moeten optreden, doch dat
het eenheidsstandpunt van de gemee nschap slechts tot
stand kan worden gebracht, indien dit niet door één
land van de Zes kan worden geblokkeerd o Over dit punt
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is nog geen overeenstemming be r eik t. Op de e e r stvolgende Mi n isterraadsvergaderi ng van de EEG op 7 en 8
oktober a os . zal h ierover opnieuw wor den ge s prok en.
Het is echter reed s duidelij k dat Ne derland over deze
kwe s tie, zoa ls ook bij de be spr eking va n de ·a ndere in· stitutipnele vra a g stukken gebleken is, niet veel steun
van de andere l a nden mag ve rwachten.
Voor de a l gemene indruk v a n de politieke situatie
binnen de Zes moge ik verwijzen na a r de uiteenzetting
t e rzake daarva n door de staa tssecreta ris v a n Buitenl a nd s e Za k en in de Ministerraa d v a n 26 se ptember j.l.
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Verslag van de vergadering van de Ministerraad van de EEG
over de Vrijhandelszone van 18 tlm 20 september te
Venetië

I

De vergade~ing ving op de avond van de 18de september aan
met de go edkeurlng van een door de voorzitter, Staatssecretaris
Müller-Armack, opgestelde agenda, waarop de voornaamste onderwerpen voorkwamen, waaromtrent in de werkgroep Ockrent nog verschillen van mening bestonà eno
10 I nsti tuten en procedureso
A. Hierna zette de heer ~m[ller-Armack het Duitse standpunt uiteen dat in het bijzonder met betrekking tot de lnstltûten en
procedures een wijziging van het Duitse standpunt inhield,
t. Wo :
1. I ns tituten
Duitsland wenst in grote lijnen de instituten van de
OEES te handhaven en voorts een gerechtshof als nieuw instituut te introducereno
Door de Raad moeten beslissingen met unanimiteit worden
genomen, ~et dien verstande dat aan het eind van de eerste
etappe moet worden nagegaan in welke mate meerderheidsbeslissingen unanimiteitsbeslissingen kunnen vervangen. Binnen de
Ze s moeten de beslissingen ter bepaling van het gemeenschappelijk standpunt in de Vrijhandelszone, genomen worden vol~
gens een procedure analoog aan die van het Verdrag van de EEG.
2. Ontsnappingsclausules
..
.,
.
Ontsnappingsclausules mogen unilateraal worden ingeroepen en slech ts met unanimiteit a posteriori door de Ministerraad worden afgekeurdo De ontsnappingsclausules op grond van
betal ingsbalansmoeilijkheden en "détournements de trafic" mogen ook na de ove r gangsperiode worden ingeroepeno De ontsnappingsclausules op grond va~ moeilijkheden in bepaalde sectoren, welke in het EEG-verdrag slechts tijdens de overgangsperiode mogen worden ing eroepen, mogen in de Vrijhandelszone
voor bepaalde nog nader te bepalen sectoren ook in de definitieve periode worden ingeroepeno
30 Overgang der etappes
Over de overgang naar een volgende etappe wor J t met unanimiteit beslisto Indien ~én van de elf landen die niet tot
de gemeenschap behoren echter tegen de overgang naar de volgende etapp e stemt, kunnen de andere landen zonder dit land
naar de volgende etappe overgaano
Op 19 en 20 september werd de vergadering vervolgd met de
discussie over bovengenoemde institutionele en procedure~e
kwesties ~ Daarbij bleek, dat me t de Duitsers ook de Itallanen
en~ zij het na enige aarzeling, ook de Belgen van hun standpunten terugkwam en ~ die zij tot nog toe in de werkgroep Ockrent hadden verdedigd. In concreto lagen de standpunten der
andere landen, met ui tzondering van Nederland, al~ volgt:
Alle landen wensten instituten analoog aan dle van de
OEESo België wenste, in tegenstelling tot de andere landen, de
mogelijkheid open te hou den dat er meer dan één Bestuursco-
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van één land

mité zou komen, welke adviezen zou kunnen uitbrengen aan de
Raado Minister Dequae stelde bovendien voor, dat de Europese
Commissie als achttiende"Staat"in de Ministerraad van de
OEES zitting zou nemen, een voorstel, waarop overigens weinig reacties kwameno Verschillende landen uitten hun twijfel
over de noodzaak van de i~stelling van een Hof van Justitie.
Alle landen stemden 1n met het voorstel van de heer
MÜller-Armack, dat in de Vrijhandelszone de unanimiteitsregel moet gelden o Over de wijze waarop binnen de Zes een gemeenschappelijk standpunt zou moeten worden ingenomen, bestond geen overeenstemming o België en de Commissie steunden
de Duitse gedachte, dat de bepaling van het standpunt binnen
de Zes zou moeten aansluiten aan de voorzieningen in het
EEG-verdr~, waarmee men bedoelde dat een doorbreking van de
autonomie/mogelijk moest worden gemaakto De heer Wormser,
.
die bij afwezigheid van Minister Couve de Murville Frankrijk
vertegenwoordigde, meende dat over de besluitvorming binnen
de Zes eerst na tekening van het Vrijhandelszoneverdrag gesproken moe st worden. Men zou dan kunnen nagaan in hoeverre
artikel 111, volgens hetwelk ten aanzien van de handelspolitiek van de gemeenschap jegens derde landen meerderheidsbesliss ingen van de aanvang van de derde etappe af mogelijk
zijn, van toepassing is, dan wel dat door de totstandkoming
van de Vrijhandelszone een nieuwe situatie, wordt gecreëerd,
die unanimiteit vereist bij de bepaling van het standpunt
van de Zes over deze Vrijhandelszone-zaken. Minister Colombo
liet de mogelijkheid open, dat na detailonderzoek zou blijken, dat andere dan unanimiteitsbeslissingen binnen de Zes
in bepaalde gevallen zouden moeten worden genomen, doch hij
liet in het midden wanneer dit detailonderzoek zou dienen
plaats te vindeno
Met betrekk ing tot de ontsnappingsclausules en de overgang der etappes namen de andere landen in grote lijnen hetzelfde s tandpun t in als de Duitse delegatieo
Het Nederlandse standpunt werd door Staatssecretaris
van der Beugel als vol gt uiteengezet:
.
Nederland gaat er bij de bepaling van zijn standpunt inzake de instituten van de Vrijhandelszone van uit dat er een
werkelijke Vrijhandelszone komt en niet een verdrag dat bestaat uit een optelsom van moeilijkheden o De volgende algemene richtlijnen bepalen daarbij de Nederlandse houding:
a o Politiek acht Nederland het uiterst moeilijk thans in de
OEES , in tegenspraak met de andere landen ~~ d~ OEE~, ~e
beweren dat in de Vrijhandelszone het Unan1ID1~e1tsp~1nc1pe
moet word en aangehouden terwijl het toch de f1losof1e van
de EEG is dat slechts doorbreking van de unanimiteit de
vereiste samenhang kan brengen o
bo Bij een beslissing over de kwestie van de unanimiteit moet
er, evenals in het EEG-verdrag , mede rekening worden ge-
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houden dat er een ontwikkel ing mo gel ijk moet zijn in de richting van meerderh ei d s b e s lissi ng~no
c o Ne derland is het eens met de Commi s sie dat de Zes al s eenheid in
de VrijhandelszonE moo iEh optr e deno Dit betekent niet dat de andere landen van ~ e Vr~jha~ d e~s z one geen i nvl oed zouden mogen hebbe n op de ontwl.kk ell.ng l.na.e EEG, me t name op die punten welke
in het ver dr ag nog niet zijn uitgewe rkt, a l mag de groei van de
EEG uiteraard niet geremd wordeno
.
do He t moet v oor indu s trie en landbouw vas t s taan dat de afbraak
der handels belemmeringen wordt voortgezet o
In concreto, aldus de heer Van der Beugel, is het Nederlands e
s t andpunt als vol g t:
1.
De mogelij kheid moet opengehouden worden dat er niet uitsluitend i nsti tuten analoo g aan die van de OEES komen e.n met name is
h et v an belang dat er een Bestuurscomité komt dat objectieve adviezen kan ge ven aan de Raad.
20
Unanimi t eit bij de beslissing over de overgang naar de t weede
etappe is aanvaardbaar mits de eindtermijn van de afbraak der hande l sbel emme ringen vas tstaat en er geen vertraging in vergelijking
met he t pr oc es i n de EEG kan optreden o
30 Wat betreft de beslu itvorming toa.v. de overige onderwerpen en
~et name t.a . v . de inroeping der ontsnappingsclausules hangt veel
af vap de vraag of de h ou ding van de Zes met meerderheid van stemmen kan worden bepaal de Unanimite it in de Raad van ~e Vrijhandelszone zal e erde r a cc eptabel worden naarmate de besluitvorming binnen
de Zes met minder dan unanimiteit kan plaatsvinden. Nederland meent
dat de Ze s als ee nheid moeten optreden in de Vrijhandelszone, maar
een de r g elij k e enhei dsstandpunt moet dan ook niet onmogelijk worden
gemaak t doo r ee n proce dure vol gens welke áén stem de vorming van dit
standpunt kan blokk ereno Nederland wil daarom een nadere precisering
van het standpunt van Duit s land en de Commissie volgens welke de
stemprocedure binnen de Zes zich moet inspireren op de voorzieningen in het EEG-v erdrag o Voorts wil Nederland dat thans een duidelijke indicati e wor dt ge geven dat in de Vrijhandelszone na de eerste
etappe ande r e dan unanim iteitsprocedures zullen worden toegepasto
4.
Ve rme den zal moeten worden dat de Zes door beslissingen in de
Raad van de Vrij handelszone in moeilijkheden zouden kunnen worden gebrachto Daar naast zal er gezoch t moeten worden naar een mogelijkheid van e en soort c on ciliatie- of arbitrag eprocedure, waardoor de
andere l anden t enmi ns te niet het gevoel hebben altijd voor een fait
accompli t e wo r den g esteld~
Do
Op grond van deze standpunt be paling in eerste instantie van
de verschillende de le ga ties we r d vervol gens op basis van een compromisdocument van de hand va n de voorzitter verder gesproken. De lange discussies hierove r hadden het vol gende r esultaat: 1)
----1) Zie ook bij gaande beslissiilg van de Raad, doc~ 963/58 tin.
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Mede tengevolge van een interventie van de heer Van der Beugel
werd de paragraaf over de structuur van de instituten zodanig geredigeerd dat de mogelijkheid wordt opengehouden dat de institutionele opzet niet precies dezelfde behoeft te zijn als die van de
OEESo Gesproken wordt over Hun ou plusieurs comités de directions"
objectieve en onafhankelijke organen die gemotiveerde adviezen moe~
ten geven, In het midden wordt dus nog gelaten of er meer dan een
bestuurscomité zal komen. Ook heeft de Raad zich nog niet uitgesproken over de mate van onafhankelijkheid van het Bestuurscomité o Over
de noodzaak van een gerechtshof zal eerst in een later stadium worden beslisto
Op Nederlands v oo rstel werd een nogal straffe redactie over
het unanimiteitsprincipe in die ' zin afgezwakt dat gesteld wordt dat
om practische redenen in het begin de unanimiteitsregel zal gelden '
doch dat in de loo p van de overgangsperiode en met name bij de ove~
gang naar de tweede etappe bezien zal worden in hoeverre in de toekomst meerderheidsbeslissingen kunnen worden getroffen. Een concretere indicatie over meerderhe idsbeslissingen bleek niet haalbaar te
zijno
20 Positie van de Gemeenschap in de Vrijhandelszone.
Lange tijd werd gediscuss iee rd over deze paragraaf en met name
over de wijze waarop het gemeenschapsstandpunt tot stand zou moeten
komen. Alle landen waren het eens dat de Gemeenschap als eenheid in
de Vrijhandelszone zou moe ten optreden, doch Duitsland, België en
Frankrijk wilden hieraan een soepeler interpretatie geven dan Nederland en de Commissie. Duitsland stelde daarom een redactie voor
volgens welke "overeenkomstig het Verdrag van de EEG" de Gemeenschap als eenheid optreedt, hetgeen ruimte geeft voor verschil van
interpretatie. Tijdens de overgangsperiode behoeft immers volgens
het EEG-verdrag door de zes l anden nog slechts gecoördineerd en
niet gemeenschappelijk te wor den opgetredeno Nederland hamerde
daarentegen op een eenheidsoptreden van de Gemeenschap van de aanvang af 'omdat de hoop bestond dat op basis van deze these tesamen
met de Commissie aan de Fransen zou kunnen worden duidelijk gemaakt
dat meerderheidsbeslissingen binnen de Zes in bepaalde gevallen
vereist zijn om een blokkering van dat Gemeensehapsstandpunt te
voorkomeno Op Italiaans vo orstel werd de compromisformulering gevonden dat "overeenkomstig de geest van 'het Verdrag de Gemeenschap
als eenheid in de Vrijhandelszone optreedt."
Vastgesteld werd voorts dat de Commissie in de Ministerr~ad
moet wo rden vertegenwoordigd en dat later zal worden bepaald 1n
welke mate de Commissie namens de Gemeenschap zal kunnen sprekene
De positie van de Euratomcommissie en van de Hoge Autoriteit van de
KSG zal voor zover toepasselijk op analoge wijze worden geregeld.
Te~ aanzien van de procedur~ bij de totstandko~ing van het
standpunt van de Zes bleven de heren Hallstein en ~~ller-~~ck.van
mening dat dit probleem weliswaar op zo kort mogel1Jke term1Jn Ln
detail zal moeten wo rden bestudeerd, doch dat niet van te vo~en.met
zoveel woorden zou kunnen worden gezegd dat meerderheidsbes11ssLngen noodzakelijk zouden zijne Zij bleven daarom vasthouden aan de
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formule dat men bij de oplossing van deze kwestie zich zou moeten laten inspireren door de voorzieningen van het EEG-verdrag
indien het EEG-verdrag zich hiervoor leento Daartegenover stond
enerzijds het standpunt van de Fransen die deze kwestie tot na de
sluiting van het verdrag wilden laten rusten~ Anderzijds stond
het Nederlandse standpunt dat de noodzaak van meerderheidsbeslissingen binnen de Zes - althans bij de beslissing over de afkeuring van ontsnapptngsclausules die een' van de Zes in de Vrijhan_,
. delszone inroept-dlidelijk zou moete n worden vas~elegdo NederF 1n de Vr1j-Iand stelde aanvaarding van de unan1mi tei tsregeJ/hiervan afhanlandelszone kelijk. Eventueel zou de doorbreking van de unanimiteit binnen de
Zes toz.to in een afzonderlijk protocol moeten worden vastgelegd
indien men he t er over eens zou worden dat deze niet rechtstreek~
_
uit het EEG-verdrag voortvloeit? De vage formulering, zoals voorJlgens gesteld door de Commissie en Dui tsland,/Welke de procedure analoO j ,
aan die van het EEG-verdrag moet zijn - voorzover het EEG-verdrag
zich althans tot een vergelijking leent - was in elk geval voor
verschillende interpretatie vatbaar. Zo zou Frankrijk' de mogelijkheid van verg elijking tussen de procedures in EEG en Vrijhandelszone in e l k concreet geval kunnen ontkennen o Ook zou gesteld kunnen worden dat art. 111 van het EEG-verdrag over de gemeenschappelijke handels p olitiek van toe passing iso Hierdoor zouden meerderheidsbeslissingen eerst na 8 jaar kunnen worden ingevoerd, terwijl Nederland wenst dat van meet af aan bij de afkeuring van
ontsnappingsclausules de autonörnie moet kunnen worden doorbrokeno
Na een onderbreking van de vergadering tijdens welke en petit comité de standpunten van Frankrijk, Nederland en de Commissie nog eens met elkander geconfronteerd werden, werd tot slot
besloten dat o p korte termijn onder leiding van de heer Rey van
de Europese Commissie een werkgroep tezamen zou komen welke de
wijze van besluitvorming binnen de Zes inzake Vrijhandelszonekwesties in detail aan de hand van concrete gevallen zal bespreken. Deze we r kgroep zal zich moeten laten inspireren door de voo~
zieningen van het EEG-verdrag (welke voorzieningen dat ook mogen
zijn)o Intus s en wordt aanvaarding van de clausules met betrekking
tot de unanimiteitsregel en met betrekking tot het autonoom inroe pen van ontsnappingsclausules 1) afhankelijk gesteld van het
treffen van een ges chikte regeling voor de besluitvorming binnen
de Zes o
3. Ontsnappingsclausules
In de Besli ssing van de Raad2~ordeû de gevallen waarin ontsnappingsclausules mogen worden ingeroepen met name genoemd, te
weten bij betalingsbalansmoeilijkhe den, bij omle gging ~an het handelsverkeer door tariefsverschillen, in geval van dump1ng en in
geval van moeilij kheden in speCiale sectoreno
. .,
Ontsnappingsclausules in verband met betalingsbalansmo~1~1~k
heden kunnen (overeenkomstig het EEG-verdrag) ook in de def1n~t~e
ve periode worden ingeroe peno Beschermingsmaatregelen in verband
met "détournements de trafic" en anti-dumping maatregelen kunnen
- io to to in het EEG-verdrag ---evene:ns :in i e definitieve periode wor-

r

1)(Zi~-de tussen haakjes geplaatste passages in doco963/58 fino)
2)(Zie do cum en t 96 3/58 fin)
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den getroffen.
Ten aanzien van de ontsnappingsclausules in verband met
moeilijkheden in de speciale sectoren is bepaald dat voor het eind
van de overgangsperiode zal worden besloten in welke sectoren beschermingsmaatregelen - iot.to in het EEG-verdrag - ook in de definitieve periode mogen worden getroffeno
40 Overgang der etappes en eindtermijn
Besloten werd dat de overgang der etappes onderworpen is aan
een unanimiteitsbeslissing, voorts dat het Vrijhandelszoneverdrag
gelijktijdig met het EEG-verdrag in werking treedt (1 januari
1959)0 Het eind van de overgangsperiode in de Vrijhandelszone zal
vastliggen, met dien verstande dat de duur van de overgangsperiode in EEG en Vrijhandelszone met elkander zullen "corresponderen"
en dat de duur van de overgangspèriode in de Vrijhandelszone in
elk geval niet meer dan drie jaar langer zal zijn dan in de EEGo
De tekst over de vaste eindtermijn en de gelijktijdige aanvang van EEG en Vrijhandelszone werd door de voorzitter ingevoegd
om hiermede de concessies die op deze punten door Minister Couve
de Murville in de juli-vergadering van de Raad waren gedaan, vast
te leggeno Tevoren had de ·heer Wormser herhaaldelijk getracht de
betekenis van deze concessies te nihiliseren door hen afhankelijk
te stellen van overeenstemming over de andere punteno
De door Duitsland voorgestelde clausule dat 6~n land van de
Elf de voortgang niet zou mogen -tegenhouden werd op voorstel van
Frankrijk, dat een dergelijke formule irreëel achtte, geschrapt o

(

Ilo Sectorproblemen
In tegenstelling tot de verwachting werd slechts summier door
Frankrijk gesproken over het probleem van de origine controle en de
compensatoire rechteno Alleen de heren Wormser en Colombo herin~
nerden terloops eraan dat zij heffing van compensatoire rechten
beslist noodzakelijk achtten ter oplossing van hetdistorsieprobleemo Wel vond enige discussie plaats over een tegen het eind van
de vergadering bij verrassing door Frankrijk ingediend voorstel
dat de sectorproblemen welke volgens opdracht van het Maudling Comité door de Steering Board van de OEES moeten worden bestudeerd
thans eveneens door experts van de Zes moeten worden onderzocht
ter bepaling van een gemeenschapsstandpunt e Bovendien zou de Steering Board experts van de verschillende landen moeten consulteren
in het kader van speciaal daartoe in te stellen werkgroepen van de
'
verticale commissies van de OEES o
De heer Van der Beugel wees er op dat een dergelijke resolutie aanvaardbaar zou zijn mits
a e de moeilijkheden welke een land ondervindt niet automatisch tot
moeilijkheden van de Gemeenschap zouden worden verklaardo
bo hierdoor de procedure in de Steering Board niet zal worden vertraagd o
c. niet bij uitstek de verticale commissi~zouden behoe~en te worden ingeschakeld welke immers van oudsher het paradiJS v~n de
industriele belangengroe pen zijno
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Van Belgische zijde werden vervolgens enkele redactiewijzigingen voorgesteld waardoor ook aan de doo r Staatssecretaris
van der Beugel genoemde bezwaren enigszins werd tegemoet ~eko
menQ Volgens de resolutie die ten slotte werd aangenomen {zie
bijgaand document 956/58) zal de Steering Board zijn werkzaamheden normaal voortzetten en zal zij tegelijkertijd experts
van de verticale commissies moeten consulteren zonder dat hiervoor speciale werkgroepen behoeven te worden ingesteld o Voorts
zal de Europese Commissie de experts van de landen van de Gemeenschap bijeenroe pen om een gemeenschappelijk standpunt te
bepalen t.a.v. de verschillende sectorproblemen. Op voorstel
van de voorzitter werd afges proken dat de Commissie op 31 december hierover rapport aan de Raad zal uitbrengen. Door aanvaarding van deze resolutie is duidelijk geworden dat de Zes
geen gepreciseerd rapport van de Steering Board mogelijk ach~
ten vóór 21 october, de datum waarop de Steering Board aan de
Maudling Commissie rapport zal moeten uitbrengen q
Tot slot werd afgesproken dat de Ministerraad van de EEG
op 7 en 8 october opnieuw zal bijeenkomen om de resterende problemen van het rapport van de werkgroep Ockrent te bespreken
en tevens de discussie over de institutionele problemen op basis van het rapport van bove ngenoemde ambtelijke werkgroep onder leiding van de heer Rey af te ronden.

