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Verslag ~an de Coördinatie Commissie v oor èe I. tegratie en
de Vrijhandelszone op 26 november 1958 0
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1r Voorlopige regeling en Vrijhandelszone o

De voorzitter geeft in het kort een beeld van de situatie
rondom de impasse over de Vrijhandelezonel'>es preki ngen., Op 24
november hebben de heren Hallstein en Rey een bezoek gebracht
aan Den Haago Bij hun gesprek me+ de Ministers Luns, Ho~stra,
Vondeling en Zijlstra is het Bf"nelnxvoorst~l voor eetl voorlopige regeling t~r sprake gekomen, wa~rover de Commissie zich gunstig uitliet o Alleen van Italiaanse zijde had de heer Hal~stein1
bij diens rondreis langs de hoofdsteden van de Zes, bezw~r&n gehoord in verband met het feit dat volgens het Beneluxv oc~stel
de tarieven beneden het gemeenschappelijk0 ~ultentarief niet
zullen worden verlaî gd o De heer Hallstein had echter de indruk
gekregen dat de Italianen geel! overwegende bezwar~n haddenc
Over de verdere v~~rtgang met betrekking tot de Vri ~han
delszone viel volgens de heer H~llstein weinig ~e zeggeno Zijn
in~ruk was nat de situatie ie~s gunstiger was dan e~ige ~eken
geleden. Voorts legde hij ae nadruk er op dat het bezoek van
Staatssecretaris van Scherpenberg aan Parijs geen kwade gevolgen heeft gehad o Op de vraag of de heer Hallstein dacht dat
Frankrijk het Jocument Ockrent nog onderschreef moest de heer
Hallstein het antwoord schuldig blijve.ll o
De heer Van Vredenburch deelt Lede zojuist .uit een persbericht te hebben vernomen dat de heer Mansholt een persconferentie heeft gehouden waarin deze afwijkende gedachten over de
Vrijhandelszone heeft geui t van de j nzic}1t~n waarvan' de heren
Hallstein en Rey blijk hadde:! gegeveno ZO ZIJD, Je heer Manshol t
verklaard hebben dat thans het ogenblik geko~en lAek om tot bilat~rale onderhandelingen 0ver te ~aano De heer Van Vredenburch
vraagt zich af of in Brussel niet om opheldering moet worden gevraagd ..
De voorzitter meent dat het hie~ om een algemeen probleem
gaat aangezien het al meer dan eens is voorgekomen dat Commissieleden een verklaring hebben afgelegd waarvan men zich kan afvragen of zij het officiele standpunt van de Commissie dekkeno
In tegenstelling tot de leden van de Hoge Autoriteit lijken de
leden van de Europese Commissie nogal nalati g in het coördineren van uitspraken in het openbaar. Het is in het belang van de
Commissie dat 'zij hierop op voorzichtige wijze wordt gewezen o
De heren Fock en Brouwers menen dat het niet alleen g~at om
de eenvormigheid van het standpunt van d~ Commissie ? doch ook om
,de tendentie in de individuele uitspraken~ Uit de uitspraak van
de heer Mansholt spreekt een aanmerkelijk verflauwde belengstelling voor de Vrijhandelszone, hetgeen overigens in tegenspraak
is met het standpunt van de Commissie welke volgens de h eren
Hal18tein en Rey nog achter het document Cckrent dtaato De heer
' KYllimell zi et ook een tegenspraak in de telkens door de heer ~a ~8 '
holt herhaal de opmerking dat niüt alleen Frankrijk dooh ook enGe,
ren schuldig zijn aan het vastlopen der onderhandelingen, terwijl de heer Hallstein in Den Haa G heeft medegedeeld
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lof informatie

dat het Premier de Gaulle zelf 18 geweest die in een tweede
brief aan Minister MacMillan verdere onderhandelingen 1n het
Comit' Maudling heeft afgewezen.'
De beer Vonk i. van mening dat het hier niet alleen om 4.n kweetie van de C~bm1 •• ie
gaat. aangezien de individuele uit.preken in de landen zelf
elachte vel"warring etichten en d. regerinf.en in een moeilijke
positie teganover de nationale parlementen binnen plaat.eno
De vergadering komt overeen dat door Bu1t.~and8. Zaken
op •• er voorz1chtise w1jze •• n de Commies1• •al worden -ge8Uggeraerd dat siJ zioh niet ~e eeaakkelijk tot individuele
uitepraken van de C~·is81eledeD aoet laten verleiden. Op het
oonoret • •eval van de rede YaD 4e heer Kanaholt za) in ieder
i eval niet worden gezinspeeld.
Naar aanleiding van een in de vergadering voorgelezen telegram van de heer Linthorst Roman betreffende het gesprek van
de . heer Snoy met Staatssecretaris van Scherpenberg worden TerY01gens de volgende onderwerpen besprokenl
De heer Hallstein heeft het vermoeden uitgesproken dat de
zittingen van het Comit~ Maudling niet zullen worden voortgezet o In Bonn blijkt men te denken aan een procedure volgens
welke onder le~_ ding van de heer Halletein een rapport overeenkomstig het rapport Spaak zal worden opgesteld o
De heer van Vredenburch meent dat de Commissie niet de
enige kan zijn 9 die met de verantwoordelijkheid van het op8tel~
len van het rapport wordt belast~ aangezien deze, evenals Minister Maudling, partij in de kwestie iso Misschien zou de oplos~ing kunnen worden gezocht in de richting van een "formati~opdracht·,(analoog aan de hier te lande bij kabinetsformaties soms gevolgde procedure) aan een tweemanschap, waarvan
é~n van de zijde van de Zes en
van de Elfo
De voorzitter is gelukkig met de gedachte dat een ·ra~
port Spaak- zou worden opgesteld, waardoor de regeringen we!.
iswaar niet gebonden zull~n zijn p doch dat het voordeel heeft
dat men intellectueel minder gebonden is bij àet-.: .~Jl1;we;rj»i, van
het rapporto Besloten wordt dat de suggestie tot het ops~11en
van een rapport door een of meer topfiguren aan de Ministerraad zal worden voorgelegdo
De heer Kymmell meent dat op J december ook over de voortgang der besprekingen moet worden gesproken en niet alleen over
de interimregeling~ Hiermede verenigt de vergadering zicho
Met betrekking tot de voorstellen voor een voorlopige regeling van de Benelux en Frankrijk worden de volgende opmerkingen gemaakt:
' De belangrijkste verschillen tussen de twee memoranda zijn
aldus de heer Bentinek, gelegen in het feit dat Frankrijk de
nulcontingenten voor de Elf niet wil openen, terwijl de Bene, lux weinig op landbouwgebied voor de Elf wil doeno
De heer Bentinek noemt voorts het probleem in hoeverre de
gemeenschap moet worden ingeschakeld uij het bilaterale overleg
dat door leden van de Zes met de Elf kan worden gevoerdo Op dit
moment worden reeds tussen Duitsland en Denemarken onderhandelingen over landbouwre ge11ngen geopend, doch ook in het kader
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van de voorl0pige regeling zal bilateraal overl e g plaats vind en
volgens Beneluxmodel over de landbouw en de nul conti ngente no
De Duitsers wensen met de Denen over continge n te nv er r~ i~ir.~ 0p
landbouwproducten te onderhandelen en zijn er met moeite door
de anderen (bij een gesprek van de Landbouwminist ers bij de
heer Mansholt) van overtuigd dat de Commissie en de Zes op de
hoogte moeten worden gehouden bij bilateraal overleg met derdeno
In het document over de landbouw Tan het Comit' Ockre n t was
men hetreeda eens geworden dat goedkeuring der Gemeenscha p
noodzakelijk iso Het ~erdrag van de EEG 2egt hieromtrent niets
en zelfs kan men, uit· de artikelen over de handelspolitiek c o~
eluderen dat de landen inderdaad in de overgangsperiode nog een
autonome politiek mogen voereno Het komt de heer Bentinck ech~
te~ wen s elijk voor dat voor wat. betreft de bilaterale onderhandelingen in het kader van de voorlopige regeling over ee n pro- ~
cedu~e wordt beslist, waarbij de Gemeenschap een zekere zeggenschap kan uitoefeneno
De voorzitter is het hiermede eens, doch het lijkt hem dat
een vergaande beslissing van de Raad in deze zin niet haalbaar
zal z ijn~ Besloten wordt dat deze kwestie op de vergadering op
3 december arul de orde zal worden gesteld o
Voorts merkt de heer Bentinck op dat hem de these-8noy
moeilijk ver d e d i ~baar lijkt volgens welke Frankrijk op 1 j a nuari niet aan zijn 83~ liberalisatieverplichting en daarom ni et
aan de consolidatieplicht ex arto 31j9n dUs ' onder het re giem
van art. 108 van het EEG-verdrag moet worden geplaatst ö
De heer Everts vraagt zich af in hoeverre Nederland met _
enige discriminatie in het kader van de interimregeling ten nadele van de Elf, kan meegaano Volgens zijn informaties zouden
sommige landen van de Elf deze discriminatie in het bijzonder
dan zeer ernsti g achten, wanneer Frankrijk financiele steun van
de zijde van de Zes krijgto De indruk zou dan immers gewekt ~
nen worden dat alle credieten in h et kader van de EBU min of
meer vergeten zouden zijn o De heer Everts denkt in concreto aan
de discriminatie op de nulcontingenten, zoals de Fransen die
thans voorstellen en zou willen weten of Nederland eventueel
met deze Franse gedachte mee kan gaano
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dat de problemen betreffende de voorlo pige regeling en vo orts de procedure kwesties met betrekking tot de onderhandeli:lgen over de Associatie in een nota aan de Ministerraad wllA'l worden vo orgelegd ?
wel ke op 28 november aan de orde zal k om en ~ De Franse herlib~
. ral is atie- en contingentenverruimings vo orstellen zullen even~
eens - geïllustreerd met de v erei s t e c i jfer s - word en toegelicht~

20 Nota's betreffende toepass i n g van EEG- a rtikeleno
,

De conclusies van de nota van de BEB over de t oepassing
van de artikelen 30 t/m 33 van het EEG-verdrag betr eff ende kwantitatieve beperkingen worden p..anva ard p. vO . r zove r zi j door de
feitelijke ontwikkeling niet achterhaald zijn. De no ta van. de
BEB over het doorstroming s gevaar in de EEG wordt voor kenn1sgeving aangenomen o

-430 La ndbou",vbespre '.( ingen onder lei dinG van de heer ::ads::cl t .

Naar aanleiding van een rapp ort OV 9r de bespre~in~ onder
leidinb van de heer l',r:an s h ol t net de landbou",Y7. inisters V9.1. :'e
Zes op 17 november ~ nerkt de heer Kymmell op er niet be~ee
gerust op te zijn dat door deze informe le ges~rek~en van
"valooinisters" en op ambtelijk niveau van deskun ii6 e ~ va~ ~~n
Ministerie niet op den duur een geïsoleerde beleidsvo~ing op
speciale onderdelen zal plaats vinden ? waardoor de eenheid in
het beleid in gevaar zou kunnen komeno
De heer Van Oosten is het hiermede eens, maar wijst er
op dat de bes prekingen onder leiding van de heer Manstolt een
informeel karakter dragen en dat hierop geen beslissi ~óen van
belang worden genomene Hij meent voorts dat de Commissie zou
kunnen worden gevraagd de berichten over vergaderingen aan
Buitenlandse Zaken mede te delen, waardoor via Buitenlanëse
Zaken de andere Ministeries gewaarschuwd kunnen worden over
hetgeen zich afspeelt o
De heer Brouwers meent dat door de volgende bindingen de
vorming van een te gersoleerd beleid kan worden tegengegaan.
10 Overleg tussen Permanent Vertegenwoordigers en in de ~aadc
Uit practische overwe g ingen zal een uitbreiding van het
contact op die basis niet goed realiseerbaar zijno
20 Overleg in nationaal verband, het geen in Nederland bevorderd zal moeten wordenó
30 Het laten bijwonen van besprek1"ngen van speciale onderwe.r,..;.......
pen in .. .de" Ze~ d0o.r airi.btenaren ~n andere Ministeries o
De heer Van Le nnep meent dat hierdoor geen oplossing gegeven is aan het vraagstuk hoe een gers81eerd beleid in andere landen- en dus een g eïsoleerd beleid in de Gemeenschap vermeden kan wordenG
.' _
_ " Op , vQ-Q,rs"te:L van de vo.orzl tter worcl t
geconcludeerd dat er in el k geval de hand aan moet worden gehouden dat de mededelingen v~n de Commissie via Buitenlandse
Zaken binnenkomen, dat verslagen van besprekingen van de Zes
waarbij alleen speciale Min~steriei zijn ingeschakeld ~ onmiddellijk aan de andere Ministeries worden gezonden en dat
voorts - en dit acht de voorzitter zeer belangrijk - tevoren
oriënterende notities zullen worden op gesteld over belangrijke
kwestieso
De voorzitter en de heer Brouwers onderstrepen nog eens
het belang dat elk onderdeel van het bel eid past in het gezamenlijk beleid o Op voorstel van de voorzitter word t besloten
dat over deze kwestie een Ministerraaàsnota zal worden opgesteld o
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40 DiverseIlo
Na ar aanleidi ng van de Mi n i s t erraad vzn de E~G op 3 en
4 december, suggereert de h e er Kymmell dat er voûra=gaand
aan de verga dering no g ee n dele batieve r tader ing zal . or~en
gehoude n , met name over de bud g etpr oblenen~ Hierover zal ove~
le ~ worden ge pl ee gd met Mini s t e r Luns o
De voorzitter b.treurt het overi gens dat de l:inisters
opnieuw voor de situatie zulle n worden gest el d over ~it sGcrt
gewich tige zaken eerst de avond tevore n de stukken te ontvang eno Dit punt zal tog.t o aan de orde mo ete n worden gesteldo
Naar aanleiding van een suggestie van de h e er ~ansholt
over eni ge bela ngri j ke onderwerpen betreffende de E~G een informeel ges prek met een aantal ' ho ge ambtenaren te komen voere n wordt besloten dat men zi ch over pr oce dure e n t i jdstip
nOb zal beradeno
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