
NEDERLANDSE DELEGATIE BIJ DE INTERIMCOMMISSIE VOOR DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN EURATOM 

Weekverslag no. 6a 

11 en 12 september 1957 

1 t_ Euratom coördinatie met PEES 
Door de voorzitter van de Euratomgroep werd mededeling 

gedaan van het resultaat van de besprekingen in de Euratom
groep .(zie punt 1 aldaar). Vameld moge worden °. 
a) Het punt van de betalingssleutel voor de chemische 

scheidingsfabriek kwam opnieuw ter sprake, zonder tot 
een oplossing (gemeenschappelijk standpunt) te kunnen 
worden gebracht. Dit probleem zal dus te Parijs nader 
dienen te worden behandeld. 

b) Over de financiële participatie aan de eventuele homogene 
waterige onderzoekreactor werd uitvoerig van gedachten 
gewisseld. Enerzijds hebben de zes landen zich te Parijs 
moreel gebonden tot participatie zonder dat de financiële 
consequenties bekend waren en over een verdelingssleutel 

j I werd onderhandeld. Anderzijds werd nu van Franse zijde in 
h" • j-*-» uSi- ' f "twijfel getrokken of de deelname van de Euratomlanden ten 

7/>y j. - plaste van het Euratombudget moet en kan worden gebracht. 
irifaU^JJet*-* zulks ondanks het feit, dat in de vergadering van 16 april 
(ly^UU-i^^M^cl^ ji. (zie MAE 9 3 1 , pag. 1 2 , sub 4 ) reeds was besloten om 
^ t / L ^ ^ W - ' - ^ e Parijs mede te delen dat men van plan was aan de toe-
T^Z^^Ui.m Awte^komstige Commissie aan te bevelen, dat d.e nodige gelden 

- 2) ̂ e n laste van het Euratombudget beschikbaar gesteld zouden 
^ worden. Van Pranse en Italiaanse zijde heeft men de 

% 215 min voor de Euratom-opzet steeds als een minimum 
beschouwd, de andere landen als een maximum. Indien het 
project met inbegrip van de uitvoerige research {% 218 min) 
zou worden uitgevoerd, dan zou (aldus het Italiaanse be-

( toog) het desbetreffende Euratombudget voor de bouw van 
prototypen van reactoren van $ 60 min door een financie
ring met Euratomgelden (60$ van $ 28 min) al te zeer worden 
belast. Bij uitvoering van het kleine project (60$ van 
$k 8 min) zou dit niet zo erg zijn. Maar men kan slechts 
aan de toekomstige Euratomeommissie "aanbevelen" om Euratom
gelden voor dit doel beschikbaar te stellen, d.w.z. te 
Parijs geen toezegging van reële waarde doen. Ook de moge
lijkheid om een eventuele Euratomfinanciering te limiteren 

tot 60> van $ 8 min, in een bindende aanbeveling aan de Com
missie en het eventuele restantTde participatie aan de 
uitvoerige research) ten laste van de individuele landen 
te brengen, werd besproken. Men achtte echter een bindende 
aanbeveling niet goed mogelijk, zodat men besloot te Parijs 
slechts toe te zeggen, de Commissie te sullen aanbevelen 
Euratomgelden ter beschikking te stellen voor participatie 
aan het $ 8 mln-project, zonder "binding" of"dwang". 
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c) Gemeenschappelijke markt van nucléaire goederen 

Het resultaat van de besprekingen in de daartoe ingestelde 
Gemengde werkgroep (EEG— Euratom) is vervat in doe, MAE 
1120, een vergelijkend overzicht van de OEES en Euratom-
systemen in doe. MAE 1067(restreint). Men besloot er in 
OEES-verband op te zullen aandringen, dat voor de goederen
lijsten de Euratom-indeling in categorieën A 1, A 2 en B 
zal worden aangehouden. 

Ten aanzien van do goederencategorie A 1 (splijtstoffen) 
zal de voorgestelde OEES-regeling worden aanvaard, waarbij 
zal worden aangedrongen op opname van een clausule welke 
stelt, dat de bepalingen van § 1 van de OEES-regeling de 
bepalingen van het Euratom-verdrag niet zullen aantasten. 
De Z-us zullen echter een reserve moeten maken ten aanzien 
van de voorgestelde regeling voor de categorieën A 2 
(nucleaire goederen, excl. splijtstof) en B (goederen met 
dubbele toepassingsmogelijkheid). Wat de categorie A 2 
betreft wensen de Euratom-landen wel een liberalisatie, 
doch niet alleen in OEES-verband, maar tevens voor goederen 
afkomstig,uit geassocieerde landen, t.w. de V.S. en Canada 
(Franse reserve d'attente). Zulks om Engelse nucleaire 
goederen niet te bevoordelen boven b.v. Amerikaanse 
goederen. 
Ten aanzien van de categorie B waren de standpunten ver
deeld s vijf van de zes landen hebben deze categorie reeds 
in 0E^!3-verband geliberaliseerd" (en voor een deel zelfs 
geconsolideerd), terwijl Frankrijk alleen achter bleef. 
Een voorstel (gedaan in de Gemengde Werkgroep) om het 
OEES-project op dit punt te aanvaarden en voor Frankrijk 
een clause de sauvegarde te verkrijgen op grond van zijn 
betalingsbalansmoeilijkheden, werd door Frankrijk niet 
aanvaard. De Fransen wensten dat de anderen hen volgen en 
gemeenschappelijk een aanvaarding van de OEES-regeling 

. uitstellen tot nadat in Euratomverband over een vervroegde 
instelling van een gemeenschappelijk buitentarief en de 
opheffing der binnentarieven zal zijn onderhandeld. Van 
Nederlandse zijde werd tegen dit voorstel een reserve 
gemaakt toen alle andere delegaties - helaas - het wel 
aanvaardden. 

Op de tweede dag kwam deze zaak opnieuw ter tafel en be
reikt kon worden dat de volgende tekst werd geaccepteerd s 

"^uant aux produits para-nucléaires qui constituent la 
liste B les représentants d,es SiXj, tout en soulignant que 
certains d entre eux ont de ja libère' ces,produits ç l'im
portation, indiqueront leur intention d'étudier, des que 
les Institutions de la Communauté seront créées, l'appli
cation de l'article 95 du irrité de l'Euratom qui permet 
la mise en vigueur anticipée du tarif extérieur commun sur 
ces prqduits et qui en vertu de l'article 93, conditionne 
la libération de ces produits entre eux. Ils s'indiqueront 
également leur intention d'étudier a ce moment avec leurs 
partenaires de l'OECE la possibilité d'établir a leur 
pront une mesure collective de libération." 
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Deze tekst schijnt in de gegeven omstandigheden niet 
onredelijk. Praktisch is de zaak wellicht niet van zeer 
groot belang, daar te Parijs unanimiteit nodig is en 
Frankrijk dus steeds een liberalisatie van de categorie 
B kan verhinderen, doch de Nederlandse delegatie achtte 
het tegenover de OEES onjuist, wanneer de vijf niet-
Pranse delegaties der Zes zich nu te terughoudend zouden 
betonen. Dit punt zal dus op korte termijn te Den Haag 
nader moeten worden bekeken en waarnodig - als dus de 
reserve niet kan worden opgeheven - voor 20 dezer te 
Parijs tussen de zes OEES-delegaties moeten worden ge
coördineerd . 
Verder kwam naar voren dat de Euratomlanden het systeem 
van de "certificaten van nucleaire bestemmingen", af 
te geven door.een centrale gespecialiseerde instantie, 
prefereren boven het in de OEES voorgestelde systeem 
van aanduiding van "categorieën van nucleaire afnemers", 
waarbij de beoordelingslast op de douane-ambtenaren zou 
wor-'en gelegd» Men was het er over eens op 23 september 
a.s. te Parijs voor te stellen het Euratom systeem van 
de "bestemmingscertificaten" over te nemen, af te geven 
voor invoer in de Euratomlanden door de Commissie, voor 
invoer in de andere OEES-landen door de nationale bevoeg
de instanties. Voordien zal men echter onderling nog 
overleg plegen over deze materie. 

2.- Mededeling van afgesloten, resp. in onderhandeling 
zijnde overeenkomsten met derde landen. Zie het verslag 
over de besprekingen in de Euratomgroep, onder 4. 

3.- Uitvoering van het mandaat punten 4, 5 en 7 van 
de Interimcommissie. 
Zie de voorstellen van de- Euratomgroep vervat in doe. 
MAE- 1012 en het verslag van de bespreking daarvan in de 
Euratomgroep onder 2. Alle voorstellen werden aanvaard. 

Behandeld werden i 
1 ) Coördinatie met OEES 

a) De door de Werkgroep van Juristen te Parijs op 6 en 7 
september jl. voorgestelde wijzigingen van het OEES-
voorstel over de .controle, zijn vervat in het doe. 
NE(57)18(2ieme rev.). De Engelsen moeten nog antwoord 
geven op de aanvulling van de artt. 9(c) en H ( a ) . 
De tekst van art. 12 moet nog worden besproken in de 
Werkgroep van Juristen. Van Nederlandse zijde achtte 
men een bepaling door het lot van de rechters van het 
gerechtshof weinig fraai. Het probleem gesteld in art. 
18 betreffende een eventuele definitie van "militaire 
toepassing" blijft nog open. 
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b) De wijzigingen, voorgesteld door de Euratomjuristen, 
op art. 19 van het project over het Europese Agentschap 
zijn vervat in het doe, HE(57)16(rev). De deelnemende 
landen moeten deze tekst nog nader bekijken en dit punt 
zal op de eerstvolgende vergadering te Parijs, op 16 
dezer, worden besproken. Het leek gew.enst, dat de Zes 
gemeenschappelijk een verklaring zullen afleggen ter 
gelegenheid van de ondertekening van het Statuut, dat er 
h.i. geen incompatibiliteit bestaat tussen de bepalingen 
van dit Statuut en het Euratomverdrag. Met het opstellen 
van een ontwerp-verklaring werd de Euratomgroep door de 
Interimcommisoie belast. 

Art. 3 bis van het ontwerp-statuut voor de in OEES-verband 
te bouwen chemische sche idiiigsf abriek (zie doe ,ME(57 )21 (rev) 
kon wegens tijdgebrek op 6 september jl. te Parijs niet 
meer worden behandeld. Speciaal het punt (c) hiervan 
dient nog door de Euratomjuristen op zijn consequenties 
te worden bekeken. ZulJ:s zal op 15 september a.s.; te é$ 
15 uur te Parijs (Maison Benelux) geschieden, voor de 
vergadering van het Oomite Directeur op 16 september a.s. 
Uitvoerig werd vai gedachten gewisseld over de betalings
sleutel, waarbij van Nederlandse zijde moest worden vast
gehouden aan het nationaal inkomen als basis, hetgeen voor 
ons neerkomt op een participatie van 4,8$. Wel bleek, dat 
deze sleutel voor Prankrijk en Duitsland neer sou komen 
op een zeer hoog percentage en Prankrijk kon zich hiermede 
niet verenigen. Dit punt zal nog nader worden behandeld. 

Onderzoekreactoren. De twee ontwerpen welke werden bespro
ken, t.w. het OEEL—ontwerp van de in Engeland te plaatsen 
homogene waterige reactor en de Noorse "Boiling Heavy 
Water ^eactor", gaven aanleiding tot een uitvoerige ge-
dachtenwisseling, welke 's middags in de Interimcommissie 
nog werd voortgezet. Het eerste ontwerp kan in beperkte 
vorm worden uitgevoerd (kosten ca $ 8 min) resp. met 
daaraan gekoppelde uitgebreide research (waarvan een deel 
uit te besteden ? (Kosten ca $ 28 min). r 

Van Belgische en ook Duitse zijde (later sloten de anderen 
_zi ch hierbij aan) Wenst men in ieder geval aan dit pro
ject een internationale status te geven, d.w.z. een ge
meenschappelijke onderneming met eigen rechtspersoonlijk
heid, en hiervan geen OEES-onderneming te maken. De zeggen
schap behoort te komen aan de meerderheid der aandeelhou
ders en niet - zoals in geval van een OEES-onderneming -
aan een numerieke meerderheid der participanten. Van Pranse 
zajde voegde men hieraan nog toe, dat voorkomen moest 
worden dat het grootste deel der leveranties voor de bouw 
aan Engelse aannemers gegund zou worden, doch deze op
drachten zouden op billijke wijze over de daarvoor in 
aanmerking komende aandeelhouders verdeeld moeten worden. 
Het punt of de financiering der participatie van de Eura-
tomlanden ten laste van hut betreffende Euratom budget
gedeelte (prototypen van reactoren, % 60 min) gebracht zou 
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moeten worden, werd vooral later in de Interimcommissie 
uitvoerig besproken (zie aldaar). 
Ook het tweede project, de,door Hoorwegen te bouwen B.H.Y/.R. 
welke door de OEJS-landen a raison van ca § 3mln/jaar 
(zijnde de exploitatiekosten) zou kunnen worden gehuurd, 

gaf aanleiding tot kritiek. Men achtte deze prijs te hoog. 
2) Ter voldoening aan het mandaat, verleend aan de Interim

commissie (punten 4? 5 en 7) werd het volgende besloten (zie 
de voorstellen, vervat in doe. MAE 1102), uitgebracht aan de 
Interimcommissie). 
a„ Detaillering van het onderzoekprogramma. Dit punt komt voor 

onder de "actions d;urgence" indertijd aanbevolen in doc c 

MAE 24, pag. 28, sub 3 door de Commissie-Errera aan de 
Ministersconferentie. Zie verder doe. MAE 1102, evenals voor 
de voorstellen betreffende s 

b. ontwerp-reglement veiligheid 
c. ontwerp-statuut voor het voorzieningsagentschap. 

3) Het Nederlandse K.B. no. 116 d.d'. 20 maart 1957 "Veilig
heidsbesluit ioniserende strelen", werd, conform de verplich
tingen vervat in § 2 en 3 van het ütandstill-agreement aan een 
"examen commun" onderworpen, hetgeen niet tot enigerlei op
merkingen leidde, 

4) Van Franse zijde werd confidentieel mededeling gedaan van het 
ondertekenen op 19 september 1957 van een verdrag tot samen
werking met Zwitserland, waarvan de tekst werd verstrekt (doe. 
MAE 1101). Officiële publicatie moet nog plaats hebben. Deze 
overeenkomst bevat in art. 8 een speciale "Euratom-clausule". 
Ook bestaan er recente arrangementen over de levering van 
kleine hoeveelheden uranium aan Italië en Nederland, terwijl 
leveringsovereenkomsten>tvoor materialen in voorbereiding zijn 
met Japan en Joegoslavië. 
Van Duitse zijde deelde men mede, dat men in vergevorderde 
staat van onderhandeling verkeert met Canada over de levering 
van 500 ton natuurlijk uranium (in 10 jaar) op "standaardover
eenkomst", bestemd ter alimentatie van de reactor te Karls-
ruhe. 

-11-388-125-9-'57 
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