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De Raad was op k orte t err:1i jn bijeengeroepen op - e::cz e~. --ar. .

de Commis s ie, in v e r band ".let de uventuele toepass i L€ c~ Er::..r. :r'''; j:':
van maa tre g elen, be d o e l d i n a rt. 108 van het h_, ~- verG.r').€ •
.Pre s ident La roc k zo tte u i t een , ds.t hij [let nooiz':...::e="i -.- 448.'::'
geoordeeld aan di t ver z oek van de h e e r Hal lste i n ~ ~ -·o::''::''c ~y_
:.r
onmiddolli jl~ convocati o s v an d e Mi niste r s . Hi j \veE:S 0; !:e- ;;~ __ E::"!:.e
karakter van de bije en k omst.
Prof. Hallstein gaf daarop d e vol g ende u i tecnzet~iLg :
de ernstige Franse econoDische s ituati e hosft tweE. aSpGC~eL, ·"?.arover Commissie en Raa d z ich zullen moet 8r.:. bers.den, één 7 aT:. _ar_~~
. zicht, die van do g roeien d e tekorten op de b e talingsbalaLs, ~L
één, welke urgente a cti o vraag t, n .l. de Daatrege l van de E::ca~2e
regering om geen deviezentoewijzing en aan Fra n s e t o eristen ~e~~
te verlenen.
_ ', Naar het oordeel v a n de COh@i ss i e val t gen oemde Franse deviezenmaatregel, welke inmid d el s i s opgGs c h ort, z owel wat procedure als wat inho.ud betreft, onde r a rt. 108 . Daar OE moest de CO::::::'-_:"3sie de Raad benaderen. Wa t de actie betreft wenste de COwiiss i 8
zich than~ te beperken tot d o i n a rt. 108 , l i d 2 , sub,a, bedoe_de
vorm van wederzi j d~ bi j sta nd, te we -t e n het g e zanerrli j koptreder..
bij andere , internationale orga nis at i es . Prof . H~ l lstein zelQe
echter, dat zull'..s nîet genoeg zou z i jn , dat de i ntrekking va~
deviezen-vergunning.e n aan Franse, toeri s ten na k orte t i j d weer
zal moeten worden opg eheven en dat een aan tal and er e Daatregele~
tot gezondmaking van de ' Franse _ economie zul l e n In oe ten worden
genomen, waarover de vertegenwoord i g er s v an de Commi ssie TIet de
Franse- regering de volg ende week de d e tails zul len gaan bostuderen.
,- Zich tot. de, Fra nsen wendend, ' wee s Prof. Hall stein er op,
dat- een rigoureuz e toep a s s ing v a n ",de reed s vo or g e s ch reven maatregelen voor h et herstel v án hét fi n ancieel en e con omi s c h e venwicht van Fr.a nkrijk noo dzak olfjk za l z i5n~ terwi j l Frankrijk
verder intern een pro g r amma van ' " a us teri ty" zal mo eten d o orvoere::.:/T .
Van a lle te ·n emen maatre g elen zal d e COTlmüss l e t i j'di g op dG hoogte
moeten w9rden ge st.~ ld om be s tu d ering. moge li j k te maken .
De President?, Minj.ster Larock? ver'zo cht daar na> na overleg
met Minis,t er F a ure ~ da t d e Minls ter s en do Commiss-i e zich i n
g eh eime 'z it t ing z oud en terug trekkeIl, waar b i j g e en expe r ts aanwezig
z ouden zijn.
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Besloten zitting.
~~~~-----

Op de basis van do e. 508/53 (bijlage no . I) H8.!'lJ.er.. .A;:; te . . _rekingen in de be s loten kring begonnen . J.4an'Je :3i-=., 'J::trlSr.:. "J_=-..I- 8 __ :"éL_ ~
6~n vertegenwoordi ger : poginben tot uitbreidin; TO~ ~"'e
. ~~- genwoordiger~ per land mislukte. Voorts '7ms de Europ8~e
j~~~~:";::'
vertegenwo ordigd door de heren Hallstein? IllI 3nshol t, : :ar': o=-:.!" :::~_
Von der Groeben. Minister Faure werd bijgostaan door ee~ ::"~~c 
teur des Finances.
Minister Faure zette uiteen 1 dat de Franse RegeriLg JD
dinsdag 20 mei het beslui t had mo eten nemen, de Jeviezer.:. -r c!:
Franse toeristen naar het buitenland niet meer te Ver~GLeL~
behalve voor zakenreizen. Hij was persoonlijk die dag ~e b~À2S::"
en wist niet? dat dit besluit hangende was, anders zou h:"J _T ~~
Parijs op hebben g ewezen, dat dit niet buiten de EEG óm ~on geschieden. Hij was overtuigd , dat de Franse Regering zich acL ~e
Verdragen wil houden, doch het was haar ontgaan.
Zijn medewerker beschreef vervol gens uitvoeri g hoe enerz:"~:2
de Franse budgetaire situatie meeviel, doch anderzijds de ~ e-~e=e~
zo snel inkrompen, dat deze spoedmaatregel een der eerst-nc d :"~2
moest zijn. Aan de hand van vele snel v oorgedragen cijfers
~S
Europese Commis sie op 30 mei te Parijs zal controleren ) ging ~::..~
na hoe van da _tot dag si nds zonda 18 me i de _deviezen- si t' 5:::"8
..."."'' ' ' ' was vere r ge rd en · welke p roc edure men te Pari j.s nad gevolgd. = 2.Y'2.
Minister Mauri ce Faure e chter Parijs had gewaarschuwd dat ~er:
buiten het EEG-~b o ekje ging, had Parijs de bankiers uit een. -~aste
kring (die geregeld met de Regering overleg pleegt) bijeengeroepen - en hun gezegd? d!3,t de maatregel weer moest worden opgescLor......
Dit laatste had men e chter niet gepublice erd , daar men bij pub~i
catie een run op ~e banken vreesde, waarvan n iet alleen de deVlezensituatie de dupe z ou zij n geworden, doch ook de morele weers:ag
erg Eroot z ou zijn geweest, omdat de banken welli ch~ de run ~iet
hadden kunnen verwerken .
,
Nu maakten eerst Italië en Duitsland (Cattani en MüllerArma ck ) hun opmerkingen . Italië wiXalles doen om Frankrijk te
helpen, ook via de EEG, doch moest wel opmerken, dat sommige
delen van Italië onevenwi chtig zwaar zullen lijden onder stopzetten van de Franse toeristenstroom. Men hoopt in Rome, dat bij
verdere, oo k meer a l g~m ene, maatregelen de Eur opese Commissie ~ie0
alleen. zal waken tegen een Hdi s crimi nation légale," maar ook tegen
" discrimin&tion de fait!! .
Duitsland wil eveneens de situatie laten voortbestaan, en
waarnodig versterken , waarbij Duitsland Frankrijk reods holpt,
gelijk het nu b . v. via de OE~~C en EBU doet. Het hoopt echter op
een bilaterale Duits- Frans& spe ciale regeling v oo r de Saar . Bovendien wil de Reg ering te Bonn, of s cho on nu wel bereid tot werk via
de artikelen inzake "concour s mutuel " (artt . 108 an 109 EEG), :;io11
zijn houding reserveren ten opzichte van wat daarbij nader concreet
aan de orde zal komen.
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Nadat Minister Faure en de voorzit~8r der C
_ _~ .~w eA.
opgemerkt dat deze Italiaanse Jn:f.l.. t-~e opmcr:.L €;cr: . .instemming hadden~ ging het lid der Co nmissie Uarjol:L
van de heer Hallstein op de dreiging -ran verdere Fr ...n3e
ralisatie" in. De heLOr Idarjolir. . aCht - er: de Cü!JlEi....... . :. ~ _ Hehiermede eens - dat "unc certai ne harmor.ie" nodig za_ ..:':"~r~ +-. - sen de pro cedure en de beslui ten ovel~ FraLkrij~ L.. c i-·(.r3_
internationale organisaties, \naartoe e8n " a tti tude co!"cer+ ~ ~'
der zes EEG-l anden nodig zal zijn. De OE~C zal aa~ d~ =~~ ~~~
eigen beslissingen in eigen Er.G·kring moeten lateL
Hierna meende de heer Linthorst Roman te ~o8ten iL-er9~~~rs~.
Rij bracht dank aan d e Conuni ss ie v oor haar snelle ac~ic e~ ~~ :e
hoer Faure en diens deskundige voor hun openhartig be-:oog. ~=~:
vroeg zich nu af , waar de vergadering staat. Wil de Cor:!.rr:.::..ss~ ~ :...de Raad ree ds hier ell heden de bijstand -Tan art . 108, =-.:..~ 2, 8· ....
a.- toekent~ welke met het oog op de deviezenzaak -roor de -~er~c
ten de wederzijdse bijstand aan Frankrijk regelt d00r eeL - ezs~
ging tot "een gezamenlijk optreden bij andere internationale
organisatiES' ? Dat kan hij e chter nu niet doen~ daar hij ~ler---rr
instructies nodig heeft en die moeten op pun beurt gebaseer~ =~~~
op (zie het genoemde artikel) " voorwaarden" en flwijze var.. t el=:::"~
sing". Daarvoor zal dus een document van Commissie en/of' Raa~
nodig zijn, waart oe dus wel cnigG tijd , resp. eeL tweede ti:e~~
komst vereist zal wezen. In het algeneen acht hij de opTIer!{:';r..g-::?".
van de heer. ~.~arj oli n over de vrijheid der E:='G als zodanig. "L!:a:::s
politiek niet ongevaarl ijk, daar de OEEC- partners stellig r8~i~
ges chokt zijn door ui tstel der Ifijhandelszone- besprekin;8:l e:::
discriminatie tegenover hen nu nog meer ongewenst zou zij:l d~_
ooit.
Deze interventie bra cht de procedure- zaak aan het rollen, 8.:
hoe! Minist er Fayat(België) steunde Nederland, doch de voorzi"L-:er
(Minister Larock ) en de heer Rallstein meenden dat er nu voor e2~
concre e t besluit van de Raad ex a rt. 108 sub 2 geen plaats ~~an
zijn, daar lid 2 berust op wat lid 1 zegt en dus eerst de Con=~s 
sie haar "onderzoek" van lid 1 moet hebben afgesloten. Zij :::ne n e..
dat er nu een algemeno verklaring moet worden opgesteld, en da~
dan de concrete maatrege len moeten worden bezien en gepreciseerd .
Toen de heer Lintho;rst Roman hiertegen opn:..erkte, dat de ,~r.J.ag.
van een algemene verklaring geen punt van büsp-reking kon ui Tffia ~e!_
omdat de Raad daarvoor niet was ge convoceerd, doch bijc~ngeroepcn
was voor· de concrete zaak ~er t oeri sten-deviezen~ kreeg hij d3
vyind van voren :
de heer Calmes merkte op ,: dat de e ers te convoca til3 algemoen \':'" s
geredigeerd geweest (zie doe . 508), Cil dat de to~ristenzaak
later als concreet voorbeeld was toegevopgd y
de voorzitters van Raad en Co~.issie merkten op, dat de Raad
niets concreet over de toeristen kan goedkeuren, zolang de
Qommi~ ~ie t?~en onde~zoek had verrj,~fr - tenzi j ~e COlIm:iSS~. e,
wat ZlJ bllJkbaar wll, op art . 10o/procederen , lil welk ge ql .
het genoeg is dat de lid-Staten 1I0p dG hoogte worden gebrach'~" 
doch dat 8r wel grote politieke behoefte is aan algemene
"sympathie-betuiging",
/

- 4 -

Minister Faure meende , dat men beter niets kon doeL daL 18
Ra nd over de toeri s tenz aak z ich te doen uitspreken, ook al
wil hij dan g e en aan dr a n g op een algemene verklarin.; 'J_::' ~oef"8_~8Y,

.1.

De Nederl a nds e Verte g enwoordi ger bl eef e chter o~ esn concree~
yoorstel vrag en, da t hij aan Den HaaG z ou kunnen voorleggen.
Slechts Minister Fa ya t viel .Ne d e r land hie ri n bi j : de Raad TIoe~
niet op de ba si s van e en con cre et te chni s ch punt overgaan tot
"grote verklaringen z on der conc ret e inh oud ". All e delegaties
zij nu "pris de court", en zi j kunnen sl8 chts , Vii I men dan algemeen blijven, uit s preken dat h et "o nd er z oek " ex art . 108 sut -'
is aangevangen . Verder was ook de h eer Faure v ri j gematigd :
het gaat nu nog ni e t om maatre g elen, want die ve r eisen eerst dat
bekende onderzoek, en ook de Nederl a n dse Re geri ng behoudt zibh
dus alle rechten voor over l a tere con crete voor st ellen der Commissie. Doch de heren Larock en Hal l stei n , en de woordvoerders
van Italië t Duitsland en Luxemburg ei s te n een a l g emene uitspraak
(Luxemburg was vertegenwoordi g d door d e Se creta r is- Generaal vaL,
naar begrepen werd, Sociale Za ken).
..
De heer Linthorst Homan hield~ overeenkoms ti g zijn uitleg
zijner instructie, echter vol. Hij stel d e, dat:
de concrete toeristendeviezen-zaak h iermede dus wat in de
lucht komt te hangen, wannee~ men a lthans a r t . 108 en 109
_ ni at ;l,[.Ql.g:t;,,. ":"~ zi j i
=in Ei e onv oe at-:i- e 'V o or deze v6rgadering
op 108 g eba seerd ;
.
een a l g emene re s olutie te vaag moé t zi jn , en wannee r zij vaag
is~ n iet vol doet aan d e els en, n och aan de proc edure van
108 sub 1 en 2;
z o een re s olut ie i n en bui t en de EEG mi s v ers tand kan wekken;
h ij z owel voo r e en t oeri s ten-re s olutie a 1 3 v oor een a l gemene
u i ts praak nade re ins tru ctie s moe t h e bben , en i n elk geval
discuss ie op r ustig bestud e e r de t eksten n odi g eist e .
De v oo rz i tter La roc k kwam nu met een kenn eli jk tevoren
(want geti jpt v oo r hem liggende) teks t, overookonende met de
ee r ste drie a l inea ! s van bij l ag e 11. Op voorste l van de hee r
Hal ls tei n werd daaraan nu door de heer Lar ock de vi e r de ( s l ota linea) t oegevoegd . Onmi ddellijk ging ieder behalve Ned erlan d
hie r mede a cc oord, zij het dat de heer Linthorst Hon.an de i nd r uk
kre e g , dat Minister Fayat het sle chts aarzelend deed .
Hierop sprak de heer Laro ck over de noodzaak van een snel
d oor hem te houden persconferentie , waarop de merkwaardi ge mededeling van de heer Hallstein kwam , dat hij namens de COInmissi e
-tegen 2 uur (het was 13 . 30 uur) de pers bij een kr e eg voo r h et
aanhoren van wat de Europese Commissie t ot heden aan de Fr anse
zaak had gedaan .

])e ITederlandse Vortegenwoordiger è:::'eof prote..- !-ere ~
. . . ~ ~~.
zo hem zelfs geen ti.j d g-unde OD Den Ha8,g te ra::ldplc.g r. c: ~:-. .....~
procedure introducG~rd?, welke noch in 108, LOC~ i~ ~C~ ee. - ~l
had. Een Raadsbeslul t ln de 70rm van een CC~lu.. _:!.qÜ.e l ~ . . . c,.· _
~
op zijn minst merkwaardig te n?omen .. Hij ei3t~ en_~~ Are .. -~ ~.
Dit stond men hem echter (unanlem) ~l~t toe~ doch re~ V~:Z)" .. ~ ~_
in het nog resterende kwartier (sic !) DGL tla~g te ra i~~~ e..
Zou Den Haag dan a ccoord gaan, dan des to beter. Zo nee::.., -:r. s..~
er, zo meende men, e~n besluit met gek"alificeerde Dc:rrer_.~:
ex art. 108 sub 2.
Nederland's protest dat men dan zichz9lf tegens:rak ioc_
eerst te ontkennen dat lid 2 van 108 aan de orde is, o~d~~ _~~
niet is afgewerkt ("onderzoek"), en later toc~ op datzelfè.e -.een meerderheidsbesluit tot een perscor:rr:lUrüqué te Torcers!:, -(,=-~,.-::
onbeantwoord.
o

0

o

Het in een hierop gevoe r d telefoongesprek K~illDell-Staa~s
secretaris van der Bougel gebleken standpunt van laatstgar:oe_~-.
dat Nederland niet a ccoord kon gaan, werd direot door de ~ee~
Linthorst Homan aan de heren Laro ck en Hallstein overgeèrac~~,
juist toen de pers da zaal binnenging. Zij zeiden ~eide nie~ ~e:
woord "unaniem" te zullen gebruiken ? n oc h vl1acen daarover te
zullen beantwoorden s zeggende dat dat t och in elk geval ongeèn:~
kelijk is. De Ned~rlandse Vertegenwoordiger merkte daarover 0;,
dat er ook bij een andere reactie van de Nederlanè_se Staatsseer -.
tarifê nauwelijks "unanimiteit !! zou zijn geweest, doch ds.""':; hij
(Linthorst Homan) van zijn kant nu zou weggaan opdat hiJ niet l~
de verleiding z ou komen aan de aanwezige H'3derlandse j ournalis-c:
med e delingen over het Nederlandse standpunt te doen : zouden è:.J..:e
j ournalisten om de mening van Nederland vragen, dan sou ~'li j 2TC-woorden, dat de Regering in Den Haag dat stellig zal bepale~<
Gelukkig kon echter de Nederlandse delegatie ::.ich L~oor
vertrek aan zo een i-ntervi ew onttrekken.
o

0

o

AANTEKSNING
De stemming t8genover de Nederlandse afgevaarciigde was ean
van óf ontstemning over zijn i'moeilijke" houding, óf Va!l VE'rb2zin·~
over zijn gebrek aan eigen mening en zijn beroep op <1e fornele ::ijde
der convocatie. Bij de meesten liepen deze twee eleIlenten in el~aar
over . De Nederlandse Vertegenwoordiger van zijn kant merkte in
latere persoonlijke gesprekken met bijna allen der aannezigen 0:9.
dat hij erg verbaasd was over de weinig formele behandeling van
dit eerste geval van wat een zware procedure had behoren - en

-

6 -

behoort - te Zl,]n . Voor heu warün niGt de termen -van het cor.":-_iX("~i -').é
vooral dus de l aatste alinea 9 de hoofdzaak voor zijn tlijvoLd ~:r- ~
zet geweest ~ doch de va2gheid in wat een zoer concrete z-:-~:...}~ t\;;r_OG:'~-'c
te zijn.
Dat hij zich niet tot de IJer'-3 wendde OTiL op Hederland l L ho·l.:;.~::_2S
te wijzen was gebasee r d op de overweging dat niet hij doc~ 1e
Regering te bepalen heeft of deze afwi jkcnde r. eLing p').tl~ Lk ::'08"':;
worden of niet : deze vraag :i.s ook poli t"i ek veel te er-LTt2.Z Q2.E Cal;
hij haa r in de st~TIning van het nOTIent me8nd8 te mogeL opn(;::-._cy!~
l aa t staan beantwoorden.
j
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