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Verslag van de vergadering van de Coördinatie-Commissie voor
de Integratie en de Vrijhándelszone op 5 januari 1959.

---------------------------------------------------------------1. Duits - Deense landbouwovereenkomst.

Nadat de voorzitter de vergadering heeft ~eopend, vraa:t
de heer Franke de aandacht voor de hancelsovereeru~omst, elke
Duitslandrret Denemarken voor een tijdsduur van drie jaar heeft
gesloten waarin de landbom-mfzet van Dui tsland naar Denemarken
wordt verzekerd. Volgens de afspraak die tijdens de laatste bijeenkomst van landbouwministers in Brussel vlerd oemaakt, zou
Duitsland ten hoogste een ver8ra~ met een zeldigheidsduur van
twee jaaT sluiten en zou het de :EG-partners via de Co~~issie
op de hoogte moeten houden van het verloop der onderhanë.elingen.
Op 9 januari zullen de ministers van landbouw onder leiding van
de heer Lansholt weer ''oijeenkomen en op deze bijeelliî:onst, rvaarvoor de agenda nog niet is vastóesteld, zal, aldus oe heer Franke,
in e::"k geval l~iniEter Luebke on opheldering ~evraagd moeten Vlorden. De voorzitter betreurt dat de agenda van de bijeenkomst onder leiding van de heer L:anshol t nog nie ~ bekend is, zodat tij -iinterdepartementaal overleg hierover moeilijk wordt ·emaakt. Hij
vraagt zich voorts af of een onderwerp als de Duits-::Jeense lan-=.bouvlovereen.l{omst waaromtrent kennelijk meningsverschillen bestaan,
niet in de Raad van de EEG moet worden hehandeld. Overeen ~ordt
gekomen dat via de Cissie aan de Commissie gevraabd zal v/orden
het betreffende onderwerp op de agenda van de vergaCerin,; van de
landbouwministers op te voeren. l:il1ister Luebke zal dan inlichtingen moeten geven. De eventueel uit dit gesprek voortvloeiende
meningsverschillen zullen vervolgens na voorbereiding door de
permanente vertegenv/oorc1igers in de. -,-EG-RaaC moeten ""lorden be:handeld.
2. Voorlopige reGeling.
Besproken ,'wrdt vervolgens het probleem van de voorlopige
regeling en de notitie die hierover voor de Coördinatie-Com:J.issie is gemaakt.
a. LandbouVl.
De heer Franke merkt op dat het r:loeilijk zal zijn de instemming te verkrijgen van onze Beneluxpartners voor een verlaGing van de tarieven boven het gemeen. chappelijk buitentarief
op geliberaliseerde landbouwprodukten. Forry.eel zijn de Zes hiertoe immers niet verlJ licht. Voor Nederland acht de heer I'ranke
een eenzijdige tariêfverlaging op de geliberaliseerde landb?uw~
produkten evenmin aantrekkelijk. \'lillen we op agrarisch gebled
nog iets van de ~n : elsen gedaan krijgen dan moeten wij ons niet
de weinige onderhandelingmvapens die ons ter beschik:cin,: staan
zelf uit handen slaan.
De heer Van Oosten voegt hieraan toe dat de p osi tie van LandboU\'7,
in vergelijking met het rapport van de Zes over de Landbouw van
juli 1958, aanmerkelijk is verzwakt. Thans zouden immers volgens
de voorlopige regeling geen concessies op de hoge tarieven van
~ngeland worden gevraagd, doch zullen de hoge tarieven op de
landbouwproduJden van de EEG met 1 O;~ moeten worden verlaagd"
Hij wijst bovendien op het door de Zes in het j'ocul1cnt van ~e .
Commissie over de concessies OD landbou\'webied
aanvaarde
prlnclpe
:::>
•
dat er een evennicht moet bestaan tussen de verru.imlnc van ae
industriële- en die van de landbouwafzet.
])e heer T;verts wijst erop dat wij door 118t besluit v~n 3
december weliswaar formeel niet gebonden zijn (i e ho.:-e t::trH'ven
.L
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-2o geliberaliseerde lanc1bou'\7produ1dcn oet 10 af te br
n, doch
dat het voorbehoud ffio3t betre' kin;> tot de "l'e::'i1cr lis r
e.ndbomvprodul;:tcn toch in feite 3e u:,,'offen is 0_ 'at 9._ (.en Ita ië
hiervan gebruik zou nlaken. Voorts merkt hi~ O~) 'a.t _.: b _e.:>n
heeft dat met de 10,' vGrla_-in= o~ (C ,clibcra- iseer~e
-b u..produkten '.'.'eini{S bal.')nr;en "'eooei d zi Lino P.i~ vraar:t zich af :,~
een rGstrictieve interpretatie niet re: ~rcuc3iE;S z u. .:uru: en .
ben in die zin dat onze })artne:rs hic1' ... a~.r. het recl.t zou "en unne~~
ontlenen o.p andere punten evenmin op 1'uir::,e \'ij ze ui tvoerin:; e
Beven aan het Eesluit van ~ru8sel.
Voorts ware het weinic doe:tre~fend als juint de tariEven 0
eliberaliseerde landboUl';proàukten als ond "rhcndeli:1.3S'''apen z'S" 'en
worden .::;ekozen, aau..;ezion \"lij hiermede te3enove1' de ~n e_sen
v;einig zouden kunnen be1'ei:.:eno
De voorzitter is het eens dat, indien daartoe de mo elijrheid
be staa t, getracht moet ivorlien een v8rla :;ing van ë'..e ho::;e ~rJ. e:::'::o
tarieven ~lsnog tc bedin~en. Eet gevaar van een bilaterale behandeling in de voorlopi~e reseling is inder~aaè lat een i&n"
als Ne derland hierdoor in een z':Va:cke posi tie komt te staan. VIJ:::'gens de voorzitter zou bij de voorlopi3e re;elin€ niet te zeer
naar hot document van de Zes over de clefini tieve re 0 eling moeten
worden gekeken omdat in een voorlopiZ8 re;;eling nu ::.enmaal niet
kan worden bedongen V18t in een defini tieve v:enselijk '.lare. Hij
betwist overigens dat nederland heeft ingestemd met àe filos')fi~
dat een evenwicht tussen de verruiming van de industriële- en ':e
landbouwafzet tot stond moet ','lorden gebracht. Voorts wijst de
voorzitter erop dat onze positie ten aanzien van de landbo -'Yv nu
eenmaal zwak is omdat de Zes zelf niets op landboID/gebied tèn behoeve van de ~lf toezeggen o
TIe heer Bentinck had, evenals de heer ~verts, begrepen dat
ook door Nederland op de geliberaliseerde landbouwprodukten de
10~~ regeling zou worden toegepast" De heér :Bentinck vraagt zich
overigens af wat de I\ui tsers in deze zullen doen.
Tenslotte wordt besloten dat aan de BeneltL~partners het
voorstel zal worden voorg eleGd de hO I~e tarieven op de ~eliberali
seerde landbouvlpl~odukten iVel met 1 O~~ af te treken. Di ~ zal dan
echter als een gebaar tegenover de -r:'lf moeten worden beschoU\"d.
'regelij,certijd zal van de 7ngelsen Vlorden gevraagd om een overoenkomsti~e eesto te doen op de hoge landboU\7tarieven. ~"'en der.:;elijk gebaar ter verbetering van het p olitieke klimaat zal echter niet als tegenprestatie worden geëist.
b. G-lijsto
.
De heer Bentinck deelt mede dat na overleg in de douaneraad
van de Benelux besloten is dat geen tariefafbraak tegenover
de :Slf op goederen van de 'G-l i jst zal _plaatsvinden. ])e heer :3entinck vlijst erop dat slechts een klein aantal produlcten van de
G-lijst boven het gemiddelde van de buitentarieven ligt. Jen 10-0afbraak van deze tarieven zou slechts een ge rin;;e praktische betekenis hebben o ])e hoer ~ verts mee t dat hot beter ~are het principe te handhaven dat de tarieven boven het rekenkunèig gemiddelde wel met 10% worden verminderd. Hij weet niet of ,deze afbraak
geheel zonder betekenis is, vmnt, is hij goed in2;el icht, dan vallen hieronder ook verschillende landbouv.,produkteno
])e voorzitter meent ook dat deze zaak opnieuw en wel zo s",Joedig
mogelijk in de douaneraad aan de orde zou moeten ,vorden gesteld.
Richtlijn zou moeten zijn dat de tarief~egeling op ~o veel mogelijk goederen van de G-lijst betrekking zal hebben. Financiën
zal nagaan wat de preciese beweegredenen zijn ueweest,tot het restrictieve standpunt van de douaneraad.
r

d
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-3Britse voorstel
Engeland heeft vastgesteld dat de uitbreiding van de z akke en
nul-contingenten tot 3% van de nationale productie, waarin het
EEG-verdrag voorziet, op basis van reciprociteit tevens ten gunste
van de 11 andere landen van de OEES wordt opengestelde In de notitie voor de Coördinatie-Commissie wordt gesuggereerd dat voorstel
te aanvaardeno De heer Van Lennep is het hiermede eens doch vraagt
zich af wat de houding van Nederland záJ. zijn indien Frankrijk
zich hiermede niet kan verenigene
De heer Van der Beugel vraagt zich af of zich hier niet een geval
zou kunnen voordoen dat de Benelux of Nederland niet met Frankrijk
zullen meegaan en het eigen standpunt blijven verdedigen tegenover
de Elf. Zelfs zou kunnen worden bezien in hoeverre de mogelijkhe~d
bestaat tot een autonome contingentaire politiek tegenover de Elf.
De heer Strengers wijst er op dat Frankrijk het Britse voorstel
vermoedelijk zal afwijzen, doch hiervoor moeilijk economische argumenten kan aanvoereno De verruiming van de zwakke en nul-contingenten door sommige landen van de Elf en met name door Engeland betekent immers een belangrijke verbetering van de afzetmogelijkheden voor Frankrijk op de markten van deze landen o Bovendien hebben
de vijf partnerlanden van Frankrijk slechts weinig zwakke en nulcontingenten, zodat uit openstelling hiervan voor de Elf voor
Frankrijk geen verlies van betekenis resulteert.
De heren Everts en Bentinck wijzen erop dat er o.ao van Duitse zi j de juridische bezwaren bestaan tegen het laten delen door de Elf
in de verruiming van de zwakke en nul-contingenten tot 3% van de
nationale productieo Op het Ministerie van Buitenlandse Zaken .in
Bonn schijnt men geneigd te zijn de openstelling tot 3% van de nationale productie te willen reserveren voor de Gemeenschap doch
daarnaast een klein pereen tage aan de El.f te willen gnnneno
De heer Maas betwijfelt of het in de · filosofie van het EEG-verdrag
past dat in de rechten die uit de contingentenverruiming voortvloeien zo maar door derden zou kunnen worden gedeeld.
De heer Van Oosten merkt op dat een openstelling van de z vakke
en nul-contingenten tegenover de Elf in de voorlopige regeling impliceert dat voor de definitieve regeling de Zes niet meer de beschikking hebben over dit onderhandelingswapen om de Elf tot bepaalde concessies, bijvoorbeeld de harmonisatie van de buitentarieven te dwingen"
De voorzitter meent dat indien enigszins mogelijk, discriminatie
moet worden vermeden in de voorlopige regeling. De Zes ontlenen
een voldoende effectief pressiemiddel aan het feit dat de ~oorlopi
ge regeling slechts gedurende 18 maanden de discriminatie op de 3%
uitsluit, terwijl er nog andere discriminatie overblijfto
De heer Van der Beugel 'meent dat het uitgangspunt van sommige
landen van de Elf, de eis van non-discriminatie, niet kan worden
aanvaardo Niettemin moet discriminatie op politieke gronden zoveel
mogelijk in de voorlopige regeling worden vermeden o Toz.t. zal moeten worden bezien in hoeverre wellicht discriminatie op economische
gronden in de definitieve regeling onvermijdelijk is.
..
De heer Van der Beugel is het eens met de heer Van Oosten dat W1J
ons erop moeten bezinnen of de tijd niet is gekomen aan de Elf
duidelijke eisen te stellen op het punt van de harmonisatie van
de buitentarieven of de vorming van een gemeenschappelijk buitenCo

tarief~

Besloten wordt dat in een korte nota aan de Ministerraad zal wor-

-4den voorgesteld dat Nederland het Britse voorstel aanv~ardbaar
acht. Getracht zal worden met de Eenelux~artners een ~ecoördi 
neer~ standpunt in te nemen. Vervolgens zal dit standpunt in de
Raad van de B~G worden gebracht. In de notá aan ~G ini~terraad
zal de mogelijkheid worden opengehouden dat leder:and ~ijn ei~en
standpunt ten aanzien van de zwakke- en nulc ont i r.l. 'Senten handhaaft tegenover de Elf.
Tenslotte maru{t de heer Van der Beugel de vergadering er no~ p
opmerkzaam dat Frankrijk wellicht wel een economisch voord-~l bij
een reservering heeft van de zwakke- en nulcontingenten vo r de
Zes, omdat deze contingenten ten ~evolge van ondernemersafspraken wellicht niet worden uitgeput in de Zes.
De voorzitter merkt ten aanzien van de definitieve regeling
0p dat hij somwijlen de vrees koestert dat de Corrw.issie met een
regeling uit de bus zal komen volgens welke de tarifaire maatregelen als een aangelegenhei d worden beschouvrd die zowel voor
de landen van de OEES als voor de andere landen van het ;ATT "
moet gelden - vmardoor in feite weinig zal geschieden - terw::j
wat de contingenten betreft, de andere landen van de O-~S dan
nog l1een extra graantje mee mogen pikken".

30 Verhouding van de ErG tot Latijns-Amerika.
De heer Kymmell heeft voor de Coördinatie-Commissie een
korte aantekening gemaakt over de verhouding van de E...!.G tot Latijns-Amerika. Hij vreest dat de werkgroep van handelspolitieke
deskundigen van de EEG, welke zich met dit probleem bezighoudt,
te veel in het vaarwater terecht komt van een eventuele financiële hulpverlening aan de Latijns-Amerikaanse landen. De economische betrekkingen van de E?G met Latijns-P.merika dienen zich
op basis van g elij kheid en wederkerigheid te ontwikkelen.
De heer Van Oorschot wijst erop dat de handelspolitiekecommissie
van de EEG zich niet alleen bezig houdt met hulpverlening doch
ook met tarieven, contingenten e.do De gedachte van de eventue~e
financiële bijstand is van Franse zijde geïnspireerd geweest. !rij
meent dat het "t otaal van deze vraagstuleken nog eens in de I.H.R.P.
moet worden bezien alvorens het opnieuw in de Coördinatie-Commissie zal worden behandeld.
De voorzitter is het hiermede eens doch meent we l dat thans reeds
de conclusie kan worden getrokken dat er op politieke gronäen
geen aanleiding bestaat tot hulpverlening over te gaan
4(' Samenwerkinp' tussen de nationale instanties en de Buro ese Comml.ssie en aar
unctionarissen.
Overeen wordt gekomen" de betreffende aantekening van Buitenlandse Zaken aan de Iünisterraad toe te zenden ter goedkeuring
als richtlijn.
De volgende kanttekeningen worden, afgezien van e~~ele redactionele wijzigingen, nog gemaakt:
De heer Vowc meent dat de nationale functionarissen en nationale Ministers bij het vooroverleg met de Europese COOL1issie een
zekere vrijheid van optreden moeten behouden. Besloten TIordt dat
in de laatste alinea van punt 5 de redactie aldus zal worden gewijzigd dat duidelijk wordt dat de nationale vertegenwoordigers
volgens bepaalde richtlijnen van Den Haag moeten opereren zonder
dat een machtiging voor ieder specifiek geval nodie is.
De heer Fock wijst erop dat de onderhavige notitie ook voor kwesties met betrekking tot -'-Juratom ge ldi g iso

-550 'erlcwi' ze en acti vi tei ten inzake het Fonds van (e .. G voo. e
vcrzeese Ge
.Lesloten wordt de notitie over deze materie 'an e inis ........ rraad toe te zenden en vervol~ens ter behandelin~ aan e a d van
de E~G voor te leggen.
De heer Hogesteger merkt no-; op dat eeb1ç~en is at, in tegenstelling tot hetgeen in begin 19~6 werd ver7&cht, Suri s.me :.n
de Antillen thans wel interesse in h~t Fonds b1ijk~n te -ebben~
60 Di verseno
De heer F'ranke vestigt de aandacht op hot prob~eem Q::it r"e
Benelu.xlanden hun contingenten op landbouwprodul:ten op 1 ~anuari
1959 tegenover de landen van de ~-G dienen te verrt.icen.
De Raad van Presidenten van de ::Jenelux heeft besloten dat deze
contingentenverrnimi ng cemeenschalJlielijk dient te ~eGchieden. In
overleg met de Belgen is echter ~ebleken dat een dergelijk ~e
meenschappelijke politiek voor wat de contingentenverr-llimir.:; voer
de landbouwprod1.:ili:ten betreft, r~oeilijk uitvoerbaar iso Door de
impasse waarin men is Geraakt is nog ceen oes1issin; ~e~omen i~
deze materie, hoewel de andere landen van de Zes hun besluiten ..... "' ...
betrekking tot de contingentenverruiming op landbouwprodukt€n
reeds hebben eepubliceerd. Hoewel het uiteraard zaak is dat zo
snel mogelijlc tot de uitvoering der verdragsregels tordt over;egaan, wordt overeen3e~omen dat het probleem nogmaals met de el~en zal moeten worden opgenomen, zulks nadat het opnieu
door e
Nederlandse tlinisterraad is besproken.

Directoraat-Generaal Europese Samenwerking.

17 januari 1959.

