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In het Executive Committee van de OEES is op 19 november 
afgesproken, dat de Euratomlanden, na advies te hebben gevraagd 
van de Interimcommissie, een houding zullen bepalen ten opzichte 
van Britse amendementen en compromisteksten en dit standpunt 
cp 3 december zullen mededelen in het Executive Committee. 

Thans werd speciaal van de zijde van de Italiaanse delega
tie een pleidooi gehouden voor de oorspronkelijke tekst van 
het art. 19, zoals destijds voorgesteld door de Euratom-juris
ten en afgewezen in het OEES Steering Committee. Dit oorspron
kelijke artikel was, ook al weer ingetrokken en gedeeltelijk 
opgenomen in de Preambule, zodat de verwarring over de talloze 
teksten en wat zij beoogden, volmaakt was. Het pleidooi van de 
Italiaanse delegatie was er dan ook op gericht te bereiken, dat, 
van voren af aan weer te beginnen, de opmerkingen van de niet-
Euratomlanden werden afgewacht en vervolgens weer opnieuw in de 
Interimcommissie besproken, enz. enz. Nog beter zouden de Itali
anen het vinden als daardoor de totstandkoming van het OEES 
Agentschap voorlopig zou worden uitgesteld. 

De Duitse delegatie stelde zich op het standpunt, dat on
langs de Bondsministerraad zich voor het oorspronkelijke art, 
19 had uitgesproken, zodat zij thans geen wijziging meer kon 
accepteren. 

De Franse delegatie stelde zich op zeer formalistische wij
ze achter het Italiaanse streven, hetgeen waarschijnlijk mede 
werd ingegeven door de Franse preoccupatie ten aanzien van de 
OEES-controle ( vide hieronder). 

De Nederlandse delegatie heeft duidelijk uiteengezet, dat 
in Nederland niet veel waarde wordt gehecht aan het beoogde 
doel van art. 19, doch dat Nederland bereid was zich bij de 
overige landen aan te sluiten om te trachten de door deze lan
den gewenste tekst op 3 december aanvaard te krijgen. Mochten 
daarop echter amendementen worden voorgesteld, dan was de Neder
landse delegatie van oordeel, dat met de overige landen getracht 
moest worden een voor beide partijen acceptabele tekst 

op te stellen, zodat besluitvorming binnen de OEES op. 
12 december mogelijk zou zijn. Nederland kon zich er niet mede 
verenigen, dat pogingen in het werk werden gesteld de oprichting 
van het OEES-Agentschap alleen vanwege dit punt tegen te houden. 
Het gesprek met de andere landen over een compromis-tekst zou 
zeer wel kunnen geschieden aan de hand van een uiteenzetting 
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van de Zes wat zij precies beoogden. Nederland was van oordeel, 
dat voor een oprechte zienswijze van de Euratomlanden zeer zeker 
bij de overige landen begrip zou kunnen worden gevonden. 

De overige delegaties bleven ondanks het Nederlandse stand
punt van mening, dat als de andere landen niet accoord gingen 
met het oude art. 19? op 12 december geen OEES-besluit tot 
stand zou kunnen komen. 

Controle 
Hoewel zulks niet op de agenda voorkwam, herhaalde de -

Franse delegatie de visie van dit land over controle, zoals 
reeds weergegeven in het Weekverslag no. 10a. Men deelde thans 
mede, geen OEES-controle op Euratom-territoir te kunnen accep
teren. 

De Duitse delegatie was van oordeel, dat men moest uitgaan 
van het oorspronkelijke plan-Meyer Cording. De Bondsministerraad 
had overigens., reeds de Controle-Conventie goedgekeurd, zodat 
men niet bereid was thans over wijzigingen te spreken. 

Van Belgische zijde werd onverwachts een verklaring voor
gelezen welke er op neerkwam, dato hoewel België zich met de 
Controle-Conventie (srt. 16 en 21) kon verenigen, men toch van 
mening was, dat de controle op Euratomgebied en in OEES-instal-
laties door Euratom moest geschieden. 

Van Nederlandse zijde is met klem betoogd, dat v/ij niet be
reid waren in discussie te treden over het door Erankrijk onver
wacht naar voren gebrachte punt, waaraan nog werd toegevoegd, 
dat de Nederlandse Ministerraad de tekst reeds had goedgekeurd» 
Overigens zou ook in de toekomst een gesprek in de Interim
commissie alleen zin hebben.aan de hand van concrete wijzigings
voorstellen. 

Aciili^iten^in^d^ü^^^^ jmcJLeaire 
grondstoffen_en~apparatuur 

Tijdens de vergadering werd het doe. MAE 1274 rondgedeeld, 
waarin de §§ 29» 30 en 31 van een vragenlijst van Maudling waren 
overgenomen, Het antwoord dat werd voorgesteld door het Secre
tariaat, leek bevredigend. Geantwoord zou worden, dat de zes 
landen accoord zijn met de opname, van bedoelde producten, in 
de vrijhandelszone; dat op Euratomgebied, t.w. de bepalingen over 
de handel in nucleaire producten en de activiteiten van het 
Voorzieningsagentschap tal van delicate problemen naar voren 
roept; dat uiteraard de Zes streven naar grote liberalisatie op 
dit onderdeel, doch dat, gezien het bovenstaande, zij van me
ning zijn, dat het z.g. j,Stand Still Agreement1"- met 6 maanden 
moet worden verlengd. Liet betrekking tot dit laatste had de 
Interimcommissie zich in deze geest uitgesproken. 

Veiairaff Canada^Bofid^srepubliek 
De Duitse delegatie deelde mede, dat Canada principieel 

bereid was gevonden na de totstandkoming van Euratom te onder
handelen in de geest van art. 106. 
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Verdrag I taiië^Verenigdi Koninkrijk 
De Italiaanse delegatie deelde mede ook moeilijkheden te 

hebben met aftTTö6 en wel bij hun verdrag met het V.K. Dezer
zijds werd opgemerkt, dat de Interimcommissie nog niet over 
deze onderhandelingen was ingelicht. 

Isotopenscheidingsfabriek 
De Franse delegatie legde e e n verklaring af waarbij tal van 

cijfers werden genoemd en welke eindigde met het concrete ver
zoek aan de andere landen om op de volgende vergadering van de 
Interimcommissie, zijnde op 1 0 e n 11 december, definitief 
antwoord te geven op de vraag of men wilde participeren in de 
Franse gasdiffusiefabriek, e n zoja met hoeveel nateriaal, met 
hoeveel'financiële middelen. 

Van Nederlandse zijde werd gesteld, dat deze kwestie eerst 
in het Studiesyndicaat moest worden besproken en dat niet direct 
werd ingezien waarom deze kwestie in de Euratomgroep aan de 
orde was gesteld. Geantwoord wed, dat volgens het Proces-Verbal 
van 1 8 juni, blz. 6 (11AE 1 0 1 7 ) de Euratomcommissie de politieke 
en economische aspecten van de isotopenscheiding moest bezien. 
Daarop werd dezerzijds medegedeeld, dat de verklaring slechts kon 
worden aangehoord; dat het noodzakelijk was ook andere methoden 
bij een onderzoek te betrekken als het onderhavige voordat een 
principiële uitspraak kon worden gedaan. Daarbij nog werd op
gemerkt ,• dat het Studiesyndicaat een formeel tractaat was, 
hetwelk als zodanig een speciale status had gekregen, zodat dit 
Syndicaat niet als een, de Euratomgroep adviserende technische 
commissie kon worden beschouwd. 

De uitvoerige tekst welke door de Fransen bekort werd voor
gedragen, is opgenomen in het sindsdien verspreide doe. MAE 1282. 

3. De Interimcommissie 
In de Interimcommissie herhaalden 7ich de debatten, waar

bij met betrekking tot het Statuut van het OEES-Agentschap 
(art. 19 Preambule) werd afgesproken, dat op 3 december getracht 
zou worden aan de hand van een verklarend memorandum de niet-
Euratomlanden van de OEES te bewegen tot opname van het oude 
art, 1 9 - De voorzitter, alsmede de Belgische delegatie, deelden 
geheel de door Nederland naar voren gebrachte visie. 

Uiteindelijk werd afgesproken, dat de voorzitter het recht 
aan zich hield te beslissen, of de Interimcommissie tussen 3 
en 12 december nog over tegen-amendementen zou moeten beraad
slagen of niet. 

Van Nederlandse zijde is zeer duidelijk opnieuw gesteld, 
dat men wilde trachten over de nog in O.CES—kader uitstaande 

Naar aanleiding van een verklaring over het Duits-Canadese 
verdrag werden geen discussies meer gevoerd, doch met betrek
king tot een korte mededeling over het Italiaans-Britse accoord 
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verzocht Nederland de tekst te mogen inzien, voorde onderteke
ning, hetwelk werd toegezegd. Duidelijk bleek, dat dit verdrag 
als «en zeer ruim verdrag tot samenwerking tussen de twee-
landen moest worden gezien. 

Bij het aan de orde- stellen van de veiligheidscontrole 
door de Franse delegatie, heeft Nederland gesteld dit punt niet 
te willen bediscussiëren, omdat het niet tijdig op de agenda 
stond, 

Naar aanleiding van tijdens de plenaire vergadering van de 
Interimcommissie rondgedeelde Franse amendementen op artt, 16 
en 21 , werd daarop een volledige Nederlandse reserve dienover
eenkomstig naar voren gebracht. Gesteld werd, dat dit controle-
verdreg reeds door onze Ministerraad was goedgekeurd. 

Ook de Duitse delegatie verklaarde zich genoodzaakt te 
zien een volledige reserve uit te spreken. 
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