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Door de Steering Commissie van de OEES is een rapport 
uitgebracht aan de Raad van Ministers waarin een overzicht 
wordt gegeven van de stand van zaken betreffende de onder
handelingen over nucleaire aangelegenheden in OEES-verband. 
Aan het slot van deze nota wordt 'de Raad van Ministers 
verzocht een aantal uitspraken te doen waarvan de belang
rijkste betreffen; 

a) de inwerkingtreding van het OEES-Atoomagentschap zomede 
de inhoud van de statuten van dit Agentschap 

b) de OEES-conventie betreffende de veiligheidscontrole 
c) de stichting van een proeffabriek voor de opwerking 

van bestraald uranium (chemische scheidingsfabriek). 
Tijdens de vergadering van de Steering Commissie te 

Parijs werd van Duitse zijde aangedrongen op uitstel van 
de Ministerconferentie, waaraan werd toegevoegd dat in ieder 
geval moest worden bewerkstelligd dat beslissingen van 
Ministers achterwege zouden blijven en dat veeleer moest wor
den volstaan met een kennisneming. Deze Duitse houding houdt 
verband met het feit dat nog geen nieuwe Duitse Minister 
voor atoomzaken is aangewezen. 

In de Interim Commissie kreeg de Duitse delegatie steun 
van Italiaanse en Franse zijde, waarbij men zelfs zover wilde 
gaan er op aan te dringen dat op de a.s. ministerconferentie 
geen enkel atoomonderwerp zou worden besproken. Op aandringen 
van de Beneluxdelegaties werd tenslotte aanvaard een en ander 
aan de heer Thorncycroft over te laten. Indien atoomonderwc-rpen 
op de agenda zullen voorkomen zullen de zes landen dit accep
teren onder voorwaarde dat de Ministers niet de materie zullen 
bespreken doch zich zullen beperken tot kennisneming van het 
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rappo rt van het Steering Comité en tot het vaststellen van een 
pro cedure die tot voorlegging van de betrokken projecten 
ian een latere raadszitting noopt. Op aandringen van Duitse 
en Italiaanse zijde we rd gesteld dat dit een ladszittins 
diende te zijn op ministerieel niveau, 

Deze gang van zaken zal te Parijs een onplezierige indruk 
wekken. Na een lang volgehouden remmend optreden van verschil
lende Euratomdelegaties is men in de OEES eindelijk zover 
gekomen dat enkele concrete afspraken kunnen worden voorgelegd. 
Dat thans wederom op uitstel wordt aangedrongen zal stellig 
het wantrouwen van de niet-Euratomlanden vergroten. 

Dit te meer omdat in de Interimcommissie tevens werd terug 
gekomen op.een aantal, na moeizaam overleg in de OEES verkregen 
compromisvoorstellen. Aanvankelijk wensten de Euratomlanden daar
in een artikel op te nemen waarin zou staan dat de bepalingen 
van het OEES-statuut nimmer zouden mogen indruisen tegen het 
Euratom-verdrag. Het antwoord van de niet-Euratomlanden was 
daarop, dat de Euratomlanden daar zelf zorg voor dienen te 
dragen. De vertegenwoordigers van deze landen toch kennen het 
verdrag en zouder beter dan iemand anders waarborgen kunnen 
scheppen dat in het OEES-statuut geen tegenstrijdige artikelen 
zouden worden opgenomen. Overigens was reeds door juristen vast
gesteld, dat de huidige tekst van de statuten ongevaarlijk is. 

Teneinde niettemin aan de Eurctomlanden tegemoet te komen 
ging men tenslotte accoord met een aantal alinea's in de préam
bule waarin hetzelfde werd gezegd als in het voorgestelde arti
kel. Deze alinea's hadden het karakter van een waarschuwing van 
de Euratomlanden die.erop neerkwam, dat zij nimmer in de OEES 
verplichtingen op zich zouden nemen, die tegen tekst en geest 
van het Euratomverdrag indruisen. Dit compromisvoorstel, afkom
stig van de Italiaanse gedelegeerde in de OEES, werd hevig 
aangevallen door de Italiaanse gedelegeerde in de Euratomcommis-
sie, die daarbij steun verkreeg van Duitsland. Besloten werd -
- ondanks Nederlandse tegenstand - dat de Italiaanse gedelegeer
de op 1 6 oktober namens de Zes een verklaring zal afleggen, 
waarin op opneming van het indertijd door de Zes gelanceerde 
artikel in de statuten wordt aangedrongen. Merkwaardig is, dat 
dit besluit werd genomen ondanks een eerder besluit van de 
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Interimcommissie waarin werd gesteld, dat tijdens de Minister
conferentie niet over atoomaangelegenheden zal worden gedis
cussieerd . 

Voorts werd van gedachten gewisseH over de datum van inwer
kingtreding van het OSES-atoomagentschap. Besloten werd dat dit 
in geen geval vooraf zou mogen gaan aan de inwerkingtreding 
van het Euratomverdrag. ken de Ministers zal worden aanbevolen 
zich uit te spreken voor de datum 1 februari 1958. 

Tevens werd van gedachten gewisseld over een van Zwitserse 
zijde gelanceerd voorstel, dat inhoudt dat het wenselijk zou 
zijn reeds thans een volledig informele gedachtenwisseling uit 
te lokken over de inhoud van een toekomstig Euratom-OEES-
accoord, waarin de samenwerking tussen beide instituten wordt 
geregeld» De Interimcommissie was van mening, dat dit voorstel 
dient te worden afgewezen. 

Tenslotte kwam aan de orde het OEES-voorstel betreffende de 
liberalisatie van de handel in para-nucleaire producten. Ten 
aanzien van dit punt was aan de Interimcommissie een document 
overhandigd dat was opgesteld door een gemengde werkgroep van 
deskundigen. In dit document werd gesteld, dat het OEES-voorstel 
voor Frankrijk onaanvaardbaar was, althans volgens de Eranse 
deskundigen. Gesuggereerd werd dat de Eranse delegatie dit in de 
OEES zou mededelen. &e Eranse argumentatie was volgens de 
overige deskundigen van de werkgroep gedeeltelijk fout es voor 
de rest niet steekhoudend. Gesteld werd echter, dat het uiteraard 
de Eranse delegatie vrij stond in de OEES haar weigering toe 
te lichten zoals het de Franse delegatie het beste voorkomt, 
zolang zij maar niet uit naam van de Zes spreken» Voor de 
overige vijf landen zijn de voorstellen van de OEES aanvaard
baar. Voorts werd in do document gesteld, dat de Euratomlanden, 
indien Frankrijk dit wenst, bereid waren een gemeenschappelijk 
standpunt in te nemen in de OEES op basis van het bekende door 
Nederland geformuleerde compromisvoorstel. In de Interimcommis
sie veegde de Franse vertegenwoordiger dit document van de 
gemengde commissie onmiddellijk van de tafel. Hij stelde dat er 
indertijd een besluit door de Interimcommissie was genomen, 
waartetegen alleen Nederland zich had verzet.Aan dit besluit 
van de Interimcommissie had hij weinig toe te voegen. 
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Du heer Linthorst Homan vocht het Franse standpunt aan. 
Nederland's compromis-voorstel is redelijk. Wil de voorzitter 
(Snoy) dit andere voorden geven zo wil Nederland dat wel be
studeren, doch de geest ervan moet blijven dat de "vijf" niet 
kunnen noch willen verplicht worden, Frankrijk automatisch te 
volgen. Weigert Frankrijk dit, dan zal Nederland zijn compromis
voorstel terugnemen en zich individueel achter het OEES-voorstel 
stellen. 

T nslotte werd overeengekomen, dat de heer Snoy een nieuw 
gemeenschappelijk voorstel zal uitwerken. 
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