
NEDERLANDSE DEIEGAÏIE BIJ DE INTERIMCOMMISSÏE VOOR DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EH EURATOM 

Weekv^rslag no. 10 

7 november 1 957 

Eurat oi-i 

Bilaterale verdragen net Canada 

Dit agendapunt was op verzoek van Frankrijk aan de orde 
gesteld en werd door de voorzitter toegelicht. De Bondsrepu
bliek was in onderhandeling net Canada over de afsluiting van 
een bilateraal aceoord. Daarbij zou van Canadese zijde de eis 
worden gesteld, dat de controle op het uitsluitend vreedzaam 
gebruik van hetgeen Canada onder de overeenkomst leverde zou 
worden onderworpen aan het regien van de Internationale Atoom 
Organisatie van de Verenigde Naties. Volgens Franse opvatting 
is dit regien, hoe goed op zichzelf ook voor een wereld
organisatie, niet geschikt voor hantering in Europa. Frankrijk 
wenst geen internationale controle op het uitsluitend vreed
zaam gebruik van atoomenergie met inspecteurs van b.v. Oost-
Europese nationaliteit. Voorts zouden de Canadezen er op staan 
dat b.v. reactoren welke met Canadees uranium zouden gaan 
werken, vooral qua constructie zouden worden goedgekeurd, zulks 
eveneens wegen controle overwegingen. Speciaal met betrekking 
tot natuurlijk uranium wenst Frankrijk uitsluitend controle 
door boekhouding. Wel kan zij zich ermede verenigen, dat de 
loop van hoger verrijkt uranium wordt gevolgd. Een OEES con
trole was voor Frankrijk ook al nauwelijks aanvaardbaar en 
Frankrijk wenst in feite alleen Euratom controle. 

Een tweede bezwaar was de Canadese weigering om de binnen
kort te verwachten totstandkoming van de Euratomgemeenschap 
te erkennen. Het zou volgens de bestaande verdragsteksten niet 
zonder neer mogelijk zijn rechten en plichten voortvloeiende 
uit de bilaterale overeenkomst net Canada overeenkomstig art. 
106 van het Euratonverdrag aan de Guneenschap over te dragen. 

In het hierop volgende debat werd van Duitse zijde uiteen
gezet, dat Duitsland de onderhandelingen over een kader
overeenkomst net Canada vrijwel had beëindigd. Duitsland kan 
op grond van deze kader-overeenkomst bij nader contract niet 
begrensde hoeveelheden natuurlijk uranium kopen. Voornamelijk 
is Duitsland geïnteresseerd in het opdoen van metallurgische 
ervaring niet uranium. Veer de reactor welke men in Karlsruhe 
bouwt is nog geen brandstofvoorziening getroffen. De Duitse 
vertegenwoordiger deelde nede, dat op verzoek van zijn rege
ring iedere verwijzing naar controle door de Internationale 
A.com Organisatie van de Verenigde Naties vervallen was. Er 
zeu nemale bilaterale controle door Canada plaatsvinden. 

Met betrekking tot het overdragen van rechten en plichten 
voortvloeiende uit het verdrag aan de Euraton Gemeenschap 
deelde uen de Franse bezorgdheid., Men was voornemens bij 
ondertekening een verklaring af te leggen in de door Frankrijk 
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bedoelde zin. De Euratom Werkgroep kwam ten slotte, mede op 
Nederlandse aandrang, tot de conclusie, dat het afsluiten 
van een verdrag zonder de bedoelde verwijzing naar Euratom 
niet in de geest van het' Euratom-Verdrag zou zijn. Een ver
wijzing naar het Euratom-Verdrag zou niet door het afleggen 
van een eenzijdige verklaring rechtskracht krijgen. Van Duit
se zijde diende te worden geprobeerd in een notawisseling 
één en ander alsnog te regelen. Hen verzocht de Duitse dele
gatie deze kwestie alsnog in de Interim-Commissie aan de orde 
te stellen voor de afsluiting van het Verdrag, indien op
nieuw moeilijkheden van Canadese zijde' zouden worden gemaakt. 

Bij de bespreking kwam aan de orde de vraag in hoeverre 
het afs 1 uiten van een bilateraal verdrag enkele weken voordat 
Euratom bestaat prejudiceert op de positie van de Commissie 
en op de werkzaamheden van het Voorzienings Agentschap. Daar
bij werd gewezen op artikel 223, waaroij voor een lange pe
riode op de taak van het Voorzienings Agentschap inbreuk 
wordt gemaakt. Over de toepassing van artikel 223 bleek niet 
hetzelfde oordeel onder de delegaties te bestaan (deze kwes
tie-zal niet de Juridisch Adviseur van BZ worden opgenomen). 
Bij de bespreking in Brussel heeft de delegatie zich op het 
standpunt gesteld, dat het thans afsluiten van bilaterale ac-
coorden met derde landen, welke verder gaan dan voorzieningen 
met betrekking tot een speciaal project, dus op een tijdstip, 
waarop binnen enkele weken Euratom tot stand zal zijn gekomens 

niet overeenkomt met de geest van het Euratom-Verdrag. Neder
land zelf heeft zich grote beperkingen terzake opgelegd. Het 
door frankrijk aangeroerde controle-punt werd niet nader be
sproken . 

Voorts kwam aan de orde de liberalisatie in OEES-verband, 
waaromtrent als gevolg van de bekende tegenstelling tussen 
Frankrijk en Nederland tot dusver geen gemeenschappelijk 
standpunt van de zes te Parijs mogelijk x̂ as gebleken. Zoals 
destijds door de voorzitter was beloofd, kwam de.ze thans met 
een bemiddelingsvoorstel. Voorgesteld werd de bestaande OEES 
standstill-overeenkomst met zes maanden te verlengen. Aldus 
werd besloten. 
OEES-

;ische zijde werd naar voren gebracht, dat het 
ongewenst zou zijn, dat op 12 november het uitvoerend comité 
van de CEES over atoomzaken zou gaan praten. De andere dele
gaties waren echter niet van oordeel, dat hier niets gebeurt 
waartegen verzet zoix' moeten worden aangetekend. 
Int er im C omrais s ie . 

In de Interim-Commissie vond geen diepgaande discussie 
plaats over de bilaterale accoorden met Canada. Afgesproken 
werd,' dat men van Duitse zijde zou pogen om in een notawis
seling vast te leggen, dat de rechten en plichten van Duits
land in het te sluiten verdrag zouden moeten kunnen overgaan 
op Euratom. 
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Het door B e l g i ë in de werkgroep aangesneden punt van de 
OEES-onderhandelingen op atoomgebied werd door de v o o r z i t t e r 
afgedaan door t e s t e l l e n , dat OEES normaal haar werkzaamheden 
moet kunnen v o o r t z e t t e n , doch dat u i t e r a a r d de d e l e g a t i e s 
van de zes landen zou kunnen worden ve rzoch t hun d e f i n i t i e v e 
standpunten pas in t e nemen,, nadat ook de Interim-Commissie 
de ge legenheid had gehad haar mening kenbaar t e maken. 

De v o o r z i t t e r van de Interim-Commissie deelde t e n s l o t t e 
mede, dat met be t rekk ing t o t de l i b e r a l i s a t i e der n u c l e a i r e 
producten het Eranse noch het Nederlandse v o o r s t e l voor de 
andere landen aanvaardbaar was. K i j s t e l d e derha lve voor het 
binnen de OEES bestaande " s t a n d - s t i l l agreement" voor een 
periode van zes maanden t e v e r l e n g e n . A l l e d e l e g a t i e s gingen 
met d i t compromis accoord . 
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