
NEDERLANDSE DELEGATIE BIJ DE INTERCO 
GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT 

Weekbericht no. 15 

:E VOOR DI 
JA TOM 

10 en II december 1957 

1.- Openinp; en agenda 

Bij de opening der vergadering deelde de heer Hijzen, 
die als Nederlands woordvoerder optrad, mede, dat de heer 
Linthorst Homan het bijzonder betreurde deze laatste bijeen
komst van de Interimcommissie wegens ziekte niet te kunnen 
bijwonen; de voorzitter (Snoy) wenste de heer Linthorst Homan 
namens alle aanwezigen een spoedige beterschap toe. 

Op Nederlands verzoek werd aan de agenda toegevoegd : 
een door Duitsland voorgenomen verhoging van het invoerrecht 
op drukwerken. 

Notulen vorige vergadering (25 en 26 november, Genève, MAE 
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Veel nadruk legde hij op de tijdens de 12e zitting van 
het G A T T naar voren gekomen tegenstand van de derde landen 
tegen de in het EEG-verdrag voorziene associatie der O.G. 
Hij was van mening, dat uitbreiding van de in het EEG-verdrag 
reeds gecreëerde preferenties tot de andere elf OEEC-landen 
de atmosfeer in het G A T T nog veel vijandiger zou maken omdat 
immers de VHZ aldus veel autarkischer zou worden en de derde 
landen dan met recht zouden kunnen stellen tegenover een"voor 
hen gesloten preferentieel blok te staan. Het was denkbaar, 
dat zulks voor die derde landen aanleiding zou kunnen zijn 
aansluiting bij de "VHZ te zoeken, doch veel waarschijnlijker 
leek het hem, dat ook die derde landen aan blokvorming zouden 
gaan doen, hetgeen wel zeer in strijd zou zijn met een harmo
nische ontwikkeling van de wereldhandel die immers door een 
toenemend multilateralisme moest worden gekenmerkt, en waar
voor ook de Zes en de andere OEEC-landen een belangrijke ver
antwoordelijkheid droegen. Gezien deze overwegingen achtte 
hij het verstandiger zeer voorzichtig te opereren en een even
tueel opnemen der O.G. liever aan een procedure voor de toe
komst over te laten. 

De Italiaanse woordvoerder merkte op, dat de logische 
consequentie van de Duitse theorie was, dat dan ook een VHZ 
uit den boze zou zijn. Hij wees er verder op, dat er twee 
afzonderlijke problemen zijn : 

a.- de opneming van de O.G.; 

b.- de "mitigation of inconveniences" waarop de Engelse 
woordvoerder destijds in het gesprek met de Interimcom
missie had gewezen. 

Hij was van mening, dat de Zes door beide elementen te 
verbinden, tegenover Engeland taktisch een sterke positie 
zouden kunnen innemen. Men zou moeten stellen, dat de "miti
gation" die wordt gevraagd, op de meest volledige wijze wordt 
bereikt door het betrekken van de O.G. bij de VHZ. 

Spreker wees er op, dat hiermede nog niet vaststond, dat 
Italië dit standpunt ook materieel tot.in uiterste instantie 
zou volhouden, doch dat het hem althans uit een oogpunt van 
taktiek het enige logische leek. 

De Franse woordvoerder greep het Duitse betoog aan om te 
stellen, dat opneming der O.G. inderdaad alleen maar zou lei
den tot een versterking van de discriminatie tegenover derde 
landen. Hij wees verder op de grote politieke moeilijkheden, 
die net voor Engeland onmogelijk maakten accoord te gaan met 
deze opneming, al was het alleen al door de zeer ongelijke 
S^ r?? I 1 1 ^ e n P o l i t i e k e bindingen tussen Engeland en de 
If ü?l , v delen van de Commonwealth. Bovendien merkte hii 
op, dat afschaffing van invoerrechten ^n kwantitatieve restric
ties in vele delen van de Commonwealth voor de Zes weinig voor-
J £°V p l £ Y ? r ? n

 ° m d a t P r e f e*"entie en protectie aldaar met 
kerLrswezSbetcl).midd0len W e r d b ^ i k t ( ™ ™ — 
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Hij wilde nochtans m e t stellen, dat men helemaal niets 
moest doen, doch wel dat deze gebieden van de VHZ als zodanig 
moesten worden uitgesloten, waarbij men echter kon overwegen 
in hoeverre door een gemeenschappelijke handelspolitiek ten 
opzichte van die gebieden toch in zekere mate rekening zou 
kunnen worden gehouden met hun belangen. 

De heer Hij zen constateerde, dat hij nog steeds geen 
argumenten had gehoord, die hem- noodzaakten zijn opvatting nl 
opneming der O.G., te veranderen. Natuurlijk waren er voor-
en nadelen, maar hij meende dat de voordelen overheersten, 
politiek zowel als economisch. Er is veel bezwaar gemaakt 
tegen de associatie-regeling in het EEG-verdrag. Deze bezwa
ren kunnen voor vele gebieden wegvallen indien zij in de VHZ 
worden opgenomen. De overblijvende gebieden zou men de moge
lijkheid van bepaalde vormen van associatie in het vooruit
zicht kunnen stellen. Uit een oogpunt van politieke klimaat
schepping leek hem dit een zeer presentabele zaak. Wat de 
economische kant betreft meende hij dat er toch wel degelijk 
in de betrokken, zich in ontwikkeling bevindende,gebieden moge 
lijkheden waren om tot een niet onbelangrijke exportex
pansie te komen. 

Voor de verdere procedure herinnerde hij er aan, dat bij 
de EEG onderscheid wordt gemaakt tussen drie soorten gebieden 

a) de werkelijk ««afhankelijke O.G.; 
b) de onafhankelijke gebieden, waarmede de leden-landen 

bijzondere betrekkingen onderhouden; 
c) andere derde landen. 

De vraag rijst of men zich niet een dergelijke constructie 
kan denken in het kader van de VHZ. Over de eerste groep zou 
men rechtstreeks en onmiddellijk met de moederlanden kunnen 
onderhandelen, voor de tweede groep zou men wellicht ook 
kunnen werken met intentie-verklaringen, zoals in het EEG-
verdrag, voor de derde groep tenslotte zou men zich kunnen 
oriënteren op art. 238 van het EEG-verdrag. 

Hij ..stelde overigens tot zijn voldoening vast, dat alle 
sprekers er blijkbaar van overtuigd waren, dat het niet juist 
zou zijn een volledig afwijzend antwoord te geven. 

Voorzitter von der Groeben meende, dat het om het pr»-
bleemook economisch concreter te kunnen beoordelen nuttig 
zou zijn over meer gegevens te beschikken. Het Secretariaat 
zou derhalve een studie maken, die uit twee delen zou bestaan: 
a. fact-finding (welke gebieden, bestaande protectie- en 

preferentie-systemen, Hongkong-gevallen, e t c ) ; 
D. economische analyse (afzetvergroting, vermindering van 

preterentie, vtrzorgingsaspecten, financiële consequenties) 

B.- Aldus was de stand van zaken toen het vraagstuk aan de 
interimcommissie werd voorgelegd, waar/de heer von der 

Sm-.J!?11 Groeben de hiorvoren weergegeven discussie re-

frn^l C ? d e h a 6 r Muller-Armack aan zijn betoog van de 
cnr^ït^J bevoegde, dat men te Parijs in ieder geval niets 
^ c £ e e t s zou kunnen zeggen voordat de algemene opzet van de 
vttzj Deinend was. 
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De heer Rothschild (België) gaf als zijn mening te ken
nen dat op politieke gronden opneming der O.G. voor Engeland 
onaavaardbaar was; hij gaf als voorbeeld, dat sommige landen 
van het Bagdad-Pact wél en andere niét zouden willen deelne
men; dit zou op den duur het voortbestaan van het Bagdad-Pact 
in gevaar kunnen brengen. 

Ook de heer Marjolin sprak in afwijzende zin. Hij voerde 
o.m. drie argumenten aan: 
1) Omdat er geen gemeenschappelijk buitentarief was, zou in 

vele gevallen geen additionele preferentie worden verkregen 
op de markt der (kjÉr'(n±. waar deze "droits faibles ou nuls" 
hadden). 

2) De landbouw, voor de 0,G. der Zes de belangrijkste, zou 
aan bijzondere regels worden onderworpen, die waarschijn
lijk minder ver zouden gaan dan de algemene regels van de 
VHZ. 

3) Een belangrijk psychologisch punt voor de O.G. der Zes was 
het Investeringsfonds. Iets dergelijks zou dan zeer zeker 
ook voor de O.G. der VHZ moeten komen. 

Hij onderschreef verder volkomen de door België en Duitsland 
aangevoerde argumenten. 

De heer Hij zen voegde aan zijn reeds eerder gegeven uit
eenzetting toe, dat het onverstandig zou zijn reeds bij voorbaat 
iedere mogelijkheid tot welke associatievorm dan ook uit te 
sluiten. Hij wees -©orts op de moeilijkheden die ontstaan uit 
het feit, dat het V.K. lid zou zijn van twee afzonderlijke 
preferentiële zones, die aanzienlijker kleiner zouden worden 
door een zekere vorm van associatie der Commonwealthlanden. 

De Italiaanse woordvoerder herhaalde zijn uiteenzetting 
van de dag tevoren ten aanzien van het leggen van een verband 
tussen de door de Engelsen gevraagde "mitigation" en de aan
sluiting der O.G. 

Naar aanleiding hiervan merkte de heer Marjolin echter 
op, dat men de beide elementen : deelname aan de VHZ enerzijds 
en "mitigation" anderzijds niet met elkaar moest verbinden 
omdat dit een recht jp "mitigation" zou suggereren. 

Voorzitter Snoy was, samenvattend, van mening dat het 
probleem toch overwegend van politieke aard was en derhalve 
ook wel een politieke oplossing zou vereisen. Het was echter 
wenselijk dat de Zes vóó\r 15 januari a.s. een gemeenschappe
lijk standpunt zouden hebben voor de dan plaatsvindende 0E3C-
vergadenng. In ieder geval zou het Secretariaat vóór die 
aarum zoveel mogelijk gereed moeten zijn met zijn studie, die 
door de Werkgroep Gemeenschappelijke Markt waa voorgesteld, 
en zou er een mogelijkheid moeten zijn deze te bespreken. 
zl l1^^ koers van de Zes zou wellicht gericht kunnen worden ilJS opnemen van een artikel in de geest van art. 238 EEG-
verdrag, waarbij de heer Hijzen deed aantekenen, dat er ech-
rer nog verschillen van mening zijn over de vraag of associa
tie der afhankelijke O.G. onmiddellijk in de discussies te 
•narijs moeten worden betrokken. 
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Een definitieve conclusie weid niet getrokken. Het ge
sprek zal in januari worden voortgezet, mede aan de hand van de 
dan verzamelde gegevens, om dan te trachten een antwoord te 
formuleren op de door lhon mond cl inga terzake geformuleerde 
vragen. ^ A ^ ^ f \ 

Uitvoering van het mandaat der Interimcommissie 

Bij de ondertekening van de beide verdragen te Rome was 
aan de Interimcommissie een aantal taken opgedragen voor de 
periode tot aan de inwerkingtreding van deze verdragen; een 
opsomming van deze taken is weergegeven in doe. MAE 1293. 
Over enkele punten daarvan vond nog een discussie plaats % 

a.- Statuten_van_het_Comite_Moneta (art. 105 EEG) 

Over de door een werkgroep van deskundigen opgestelde 
ontwerp-statuten waren in de Werkgroep Gemeenschappelijke 
Markt moeilijkheden ontstaan, die in een vorige vergadering 
van de Interimcommissie niet tot oplossing konden worden 
gebracht. Een poging van de voorzitter om in deze laatste 
zitting de verschilpunten nog uit de weg te ruimen slaagde 
niet, zodat besloten werd de ontwerp-statuten in hun hui
dige vorm, onder aanduiding van de (vier) nog bestaande 
geschilpunten, aan de toekomstige instellingen der Gemeen
schap doo]/te zenden. 

b.- Douane-problemen 

Men was algemeen accoord met het voorstel in doe. MAE 1293 
(blz, 3) gedaan. Men achtte het echter noodzakelijk, dat 
de Douanegroep haar werkzaamheden zou blijven voortzetten 
en dat zij zo spoedig mogelijk bijeen zou komen; afgespro T 

ken werd, dat de behandeling van nucleaire producten de 
voorrang zou hebben. 

(Voor de taken die op Euratom betrekking hebben, vide onder 
"Euratom",) 

Technische Hulp in de U.IT.ü. (MAE 1312) 

De Italiaanse delegatie had, voorgesteld dat de Zes, ter 
gelegenheid van dagbehandeling in de t.È. van het Amerikaanse 
voorstel tot uitbreiding van de technische hulp aan onderont
wikkelde gebieden, de mogelijkheid zouden onderzoeken terzake 
een gelijkluidend standpunt in te nemen e*^een eventuele ver
hoogde bijdrage als gezamenlijke bijdrage aan te dienen; dit 
zou een zeer goede indruk op derde landen kunnen maken omdat 
zodoende zou blijken, dat de Zes niet alleen belangstelling 
voor hun eigen_0.G. hebben, een verwijt dat o.m. tijdens de 
recente GATT-zitting meermalen werd gehoord. De behandeling in . 
de V.ïï. bevindt zich echter nog in een zeer voorlopig stadium 
en bij de andere vijf delegaties bestonden derhalve nog geen 
uitgesproken meningen. 
Besloten werd, dat"" de delegaties het Italiaanse voorstel en de 
argumentaties die ertoe ^eleid hebben aan hun rederingen zouden 
overbiengen. 
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Harmonisatie van wetgevingen op het gebied van voedingsmid
delen TMSÜ 1314) 

De deskundigen van de EEG-landen, die zitting hebben 
in de subcommissie voor Gezondheidscontrole van de W.E.U. 
hadden zich tijdens een recente zitting beraden over de uit
voering van het EEG-verdragvoor zover de wetgevingen op het... 
gebied van.de controle op voedingsmiddelen en dranken daarbij 
waren betrokken. De deskundigen waren unaniem van oordeel, 
dat geen der Zes genoodzaakt zou zijn art. 36 EEG in te 
roepen ter verdediging van zijn nationale wetgeving op het 
onderhavige terrein. De deskundigen waren verder van oordeel, 
dat een spoedige harmonisatie op dit gebied de goederen
uitwisseling tussen de Zes zeer ten goede zou komen. 

Door het Nederlandse lid van de bedoelde subcommissie 
was een en ander in een notitie nader toegelicht. Deze noti
tie werd door de Nederlandse delegatie te Brussel als confe
rentiestuk ingediend. 

Nadat de heer Hijzen de notitie kort had toegelicht en 
de aanwezigen hadden doen blijken, dat zij spoedige regeling 
van deze materie een weidelijke zaak achtten, werd besloten 
het betrokken document ter consideratie naar de Instituten 
door te leiden. 

7.- Verhoging Duits invoerrecht op drukwerken • . 
Uit informaties was gebleken, dat Duitsland voornemens 

was om, in het kader van een technische herziening van zijn 
tarief van invoerrechten, ook een aantal rechten te wijzigen. 
Zo zou o.m. voor drukwerken welke Duitse opdrachtgevers in 
het buitenland laten vervaardigen het bestaande nul-recht 
per 1 januari a.s. verhoogd worden tot 5. 

De heer Hijzen wees er in de vergadering op, dat dit 
Duitse voornemen in Nederland levendige reacties had ver
wekt, niet alleen op grond van de economische aspecten, maar 
vooral ook psychologisch omdat men moeilijk zou kunnen ver
klaren waarom gelijktijdig met de inwerkingtreding van het 
EEG-v,e,rdrag tussen de partnerlanden tarieven zouden worden 
verhoogd. 

In de discussie bleek, dat alle delegaties de Nederland
se zorgen deelden en dat ook de Duitse delegatie volledig 
begrip had voor de Nederlandse uiteenzetting en zelf ook niet 
helemaal de motivering voor een dergelijke handelwijze kon 
zien. Zij zegde toe de kwestie in Bonn grondig te zullen 
bespreken. 

Besloten werd, dat het verdere overleg hierover in 
bilateraal contact zal plaatsvinden. 

8.- Not a van Ilieuw-Zeeland over de VHZ 
De Nieuw-Zeelandse regering 

haar belangstelling voor de onderhandelingen over de 
blijken en daarin o.m. twee wensen naar voren gebracht 

(MAE 1313) 
had in een memorandum van 

VHZ doen 
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a.- het houden van consultaties met derde landen, zodra men 
over de landbouw ging onderhandelen; 

b.- het t.z.t. opnemen in het VHZ-verdrag van een artikel 
overeenkomstig art, 238 van het EEG—verdrag. .' 

Uit de discussie welke hierover, met het oog op de coördinatie 
van het standpunt der Zes voor Parijs, vervolgens plaatsvond, 
was men van oordeel, dat over het sub a.- gevraagde nog weinig 
viel te zeggen; ten aanzien van het sub b.- gestelde was men 
van mening, dat een dergelijk artikel er zeker zou moeten komen, 
al was het alleen al op psychologische gronden» 

De heer Marjolin merkte ad a.- op, dat de Zes daarover 
moeilijk nu al te Parijs een definitief standpunt konden inne
men zolang nog niet althans bij benadering bekend was hoe de 
eventuele landbouwartikelen in het VHZ-verdrag er ongeveer 
uitzien. 

De heer Porthomme wees er op, dat Ïïieuw-Zeeland kennelijk 
niet opnieuw zoals bij CECA- en EüG-verdrag voor een fait accom
pli wilde worden gesteld. Hij suggereerde voorts, dat zodra er 
iets aan Nieuw-Zeeland zou worden medegedeeld, de Zes dit beter 
zelf konden doen dan dat dit door Engeland geschiedde teneinde 
een al te Engelse presentatie te vermijden. 

De heer Hijzen, er van uitgaande dat men in Parijs had af
gesproken eerst ook aldaar over deze kwestie te spreken alvorens 
te antwoorden, stelde voor het door het Secretariaat ontworpen 
gemeenschappelijke antwoord', dat niet veel anders bevatte dan 
een ontvangstbevestiging niet te doen uitgaan, doch liever af 
te spreken dat iedere regering mondeling contact zal opnemen 
met de respectieve diplomatieke vertegenwoordigingen van Nieuw-
Zeeland, om de ontvangst van de nota te bevestigen en duidelijk 
te maken waarom men nu nog geen antwoord kon geven, zulks om te 
vermijden dat door al te formele stappen in dit stadium een 
ongunstige indruk op Hieuw-Zeeland zou worden gemaakt. 

Dit voorstel werd door allen aanvaard. 

9.- G.A.T.T. 

Nadat de heer de Schacht (Secretariaat) een kort exposé 
had gegeven van de gebeurtenissen tijdens de 12e zitting van 
het GATT (MAE 1303), werden nog een aantal afzonderlijke 
punten afgehandeld i 
a*~ IS^^^S^öden^Subwerkgroe^ D (Genève) 

Van de voorzitter van deze werkgroep, de Zweed Hagen, was 
een schrijven ontvangen (MAS 1318) waarin hij een voorstel deed 
voor het werkprogramma van de Subgroep gedurende de komende ' 
maanden. Nadat de -Brusselse GATT-werkgroep dit voorstel had 
bestudeerd ging de Interimcommissie met dat werkprogramma ac-
coord met dien verstande, dat enkele amendementen zullen worden 
voorgesteld, welke ten doel hebben de door de heer Hagen voor
gestelde studies niet te beperken tot de situatie binnen het 
territoir van de Zes en hun O.G., doch ook de situatie in alle 
andere leden-landen van het GATT mede in de beschouwing te 
betrekken. 
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b.- Tot nu toe waren d e Zes in Subwerkgroep D met twee leden 
vertegenwoordigd s Frankrijk als pe rmanent lid en de 

andere vijf alternerend; in de praktijk echter was de tweede 
zetel steeds door Nederland bezet geweest. Alhoewel men aan
vankelijk het roulerings-systeem voor d e tweede zetel had 
willen handhaven, bleek er toch een voorkeur te bestaan, met 
name bij Frankrijk e n België, voor e e n permanente bezetting 
door eén land. Aan e e n unaniem verzoek der andere vijf dit 
permanente lid t e willen zijn, meende de Nederlandse delegatie 
te moeten toegeven. Afgesproken werd echter, dat de andere • 
steeds als waarnemer vertegenwoordigd zullen zijn. 

Tijdens de 12e zitting van het GATT had Brazilië (e.a.) 
aan de Zes een verklaring gevraagd, dat zij tussen de 12e en 
13e zitting van het GATT geen gebruik zo uden maken van art. 15 
EEG (schorsing of versnelde verlaging van invoerrechten in het 
onderlinge verkeer.). Nadat aanvankelijk was overwogen op dit 
verzoek schriftelijk te reageren bleek bij nader inzien beter, 
aangezien men een dergelijke vraag slechts ontwijkend zou kun
nen beantwoorden, op 16 december mondeling de Brazilianen te 
doen weten, dat de Zes weliswaar niet verwachten dat art. 15 
reeds zo snel zou worden toegepast., doch dat de Zes uiteraard 
op dit punt geen formele verplichtingen konden overwegen aan
gezien men -daarmee aan de bevoegdheden van de Instituten (Eur. 
Commissie) zou raken. 

d.- &22ÊïiiizïïiËsi£_naar_LatiJns_America 

In het Secretariaatsverslag (MAE 1303) was voorgesteld 
acties te ondernemen teneinde te trachten de steun van de 
Latijns-Amerikaanse landen te verkrijgen voor de 13e zitting 
van het GATT, met name was daarbij gedacht aan het zenden van 
een Goodwill-missie naar :iidden- en Zuid-Amerika. In de 
Interimcommissie werd echter het idee van zulk een missie, 
wanneer zij niets concreet aan te bieden had, prematuur geacht. 
Besloten werd, dat de Zes hun diplomatieke vertegenwoordigingen 
in de betrokken landen zouden verzoeken met elkander te over
leggen wat hun op het gebied van "public relations", in het 
licht van de plaatselijke sfeer en omstandigheden, de beste 
procedure lijkt, daarbij in het oog houdend, dat de Zes uiter
aard in dit stadium niet in staat zijn materiële concessies 
te doen. Eveneens zou dan ter plaatse kunnen worden beoordeeld 
of en wanneer het wenselijk zou zijn, dat een Europese deputatie 
wordt afgevaardigd. 

-:-.- Mipgie naar de ÏÏ.S.A. 

Gezien de bemiddelende rol welke de USA-vertegenwoordiging 
te Geneve had trachten te spelen en de invloed die de USA in 
latijns-Amerika zou kunnen uitoefenen, was eveneens voorgesteld 
(in MAE 1303) een missie naar de USA te zenden teneinde de 
Amerikanen een duidelijker beeld te verschaffen van het standpunt 
der Zes, alsmede van de daartoe dienende argumenten. Alhoewel 
men algemeen van oordeel was, dat de missie naar de USA een 
principieel ander karakter zou hebben dan die naar L.Amerika, 
werd besloten, dat verdere stappen terzake aan de Instituten 
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moeten worden overgelaten. Intussen zou liet Secretariaat een 
uitvoerig exposé opstellen van de stellingen en de argumentatie 
der Zes."De GATT-werkgroep (Donne) zou inmiddels een overzich
telijke documentatie opstellen ten behoeve van de Instituten» 

f.- Braziliaans^ ontwerp yoog intreynationalekoff ie^oyei|eg^omst 
De heer Forthomme deelde mede, dat de Belgische regering 

van Brazilië een ontwerp-tekst had ontvangen tot oprichting van 
een internationale koffie-organisatie. Hij voegde er aan toe, * 
dat materieel gezien dit ontwerp volledig onacceptabel leek 
omdat het alleen rekening hield met de belangen van de produ-
centenlanden en bovendien een bestuursopzet had, welke 1,Ame
rika en met name Brazilië een overheersende positie zou geven, 

In hut kader van de pogingen om Brazilië' iets gunstiger 
te stemmen voor het TIEG-verdrag, was het misschien gewenst dat 
men tegenover dit Braziliaanse voorstel een constructieve 
houding zou aannemen zonder zich nochtans op enig materieel 
punt te binden. 

Aangezien alleen België en Frankrijk als koffieproducenten 
tot nu toe door Brazilië waren benaderd, was er geen aanleiding 
nu al tot een gemeenschappelijk standpunt te komen» Besloten 
werd, dat België en Frankrijk de andere vier van eventuele eerdere 
Braziliaanse stappen op de hoogte zouden houden en dat zij 
eventueel te gelegener tijd Brazilië zouden suggereren ook 
contact op te nemen met de consumentenlanden. 

Euratom 

Isotopenscheidingsfabriek 
He. Franse document MAE 1282, bevattend een pleidooi voor 

de noodzakelijkheid van het beschikken over een isotopenschei-
dingsfabriek ter fabricatie van verrijkt splijtstof in Euratom-
gebied en tevens een"laatste i . opwekking tot deelname aan het 
concrete Franse project (ter waarde van Fr.frs. 40 milliard) 
tot de bouw van zulk een febriek volgens de gasdiffusie-methode, 
werd eerst in de Euratomgroep en daarna in de Interimcommissie 
besproken. Geen der andere delegaties kon een positief antwoord 
geven op het Franse verzoek tot deelname. Alleen van Italiaanse 
zijde werd verklaard, dat men had doen weten principieel te 
zullen meedoen. Uit het debat bleek, dat de behoefte aan ver
rijkte splijtstof in de eerste jaren zeer gelimiteerd i3 en 
wel door bestaande bilaterale accoorden worden gedekt. Men wenst 
zowel de inwerkingtreding van Euratom af te wachten, als de 
resultaten te kennen van de bestudering van de ultracentrifuge-
methode, voordat men mee kan doen aan het Franse project. Van 
Nederlandse .kant werd duidelijk gezegd, dat wij thans niet mee 
gunnen doen en een nader document over het Kistenmaker-project 
Dij het Studiesyndicaat indienen. Van Belgische zijde heeft men 
gesteld, dat niets in het Euratomverdrag zich ertegen verzet, 
dat dc franse fabriek nog eventueel later door Euratom als 
gemeenschappelijke onderneming zou worden geadopteerd, welke 
suggestie de Fransen zeer welkom was. Een discussie van de 
xecnmsche en economische details van het doe. MAE 1282 zou 
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het beste in het Studiesyndicaat kunnen plaatshebben, welk 
Syndicaat trouwens van plan is de algemene situatie van deze 
materie voort te zetten, iiepaald werd tenslotte, dat het of
ficiële verslag "wan•deze"bespreking in de Interimcommissie zo 
duidelijk mogelijk zal worden opgesteld ten behoeve van de 
toekomstige Commissie. 

In document MAE 1287 is het rapport vervat/door ae werk
groep "Programme de recherche". Dit werd ter vergadering door 
de voorzitter van deze groep, Prof. Errera, toegelicht. 
Ieder land zal reeds de nodige experts gaan aanwijzen welke 
als adviseurs zullen dienen. 

Het rapport over het project-veiligheidsreglement, aan te 
bieden aan de Commissie, is vervat in twee documenten, MAE 1 2 9 9 
(project-reglement) en 1 3 0 9 (aanbevelingen). Het werd door de 
Duitse voorzitter van deze groep, Dr. Ludwig, toegelicht en 
zal, onder toevoeging van "zeer urgent" aan de toekomstige 
Commissie worden overgemaakt. 

De heer Hoogwater,, voorzitter van de werkgroep welke het 
"avant-projet" voor het Statuut van het bevoorradingsagentschap 
heeft opgesteld (doc. I.ÎAE 1 3 0 4 ) lichtte de inhoud daarvan toe. 
Het rapport geeft een gemotiveerde opsomming van de diverse 
mogelijkheden, welke de tekst van het verdrag toelaat, zonder 
onderhandeling of positiename. De toekomstige Commissie behoeft 
slechts uit de varianten te kiezen. 

Indien bepaalde delegaties (de Duitse met name) het op 
bepaalde punten, wat interpretatie betreft-, met de tekst van 
het rapport niet eens zijn, kunnen zij ten behoeve van de Com
missie een 'verklarende nota aan het rapport toevoegen. 

OESS-coordinatic 

De compromis-tekst van het project-statuut van het OEES-
agentschap werd 's-morgens door de Euratomgroep met unanimiteit 
op een zeer klein punt geamendeerd. In de Interimcommissie werd 
deze zaak nader toegelicht. De Nederlandse delegatie nam op 
zich, deze zaak te Parijs namens de Zes te zullen indienen en 
verdedigen. Het geamendeerde artikel luidt nu s 

" _ Considérant qu'il n'existe pas de contradiction entre, les 
principes qui inspirent les dispositions d,e la presente Décision 
et les principes qui ont inspire le ïraite instituant l'Euratom; 

Article 19 

(a) Les dispositions de la,présente Décision ,n 'affectent 
pas les droits et obligations résultant des traitçs antérieu
rement conclus par les Gouvernements participant a la presente 
Décision. 

,(b) La presente Décision n'affectant pas l'exercice des 
compétences attribuées a la Communauté Européenne de 1'Energie 
Atomige EURATOM) par le Traité conclu,à Rome; le 25 mars 1 9 5 7 , 
1 Agence établit avec,ladite Communauté une étroite collabora
tion dont les modalités seront fixées d'un commun accord." 
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De tekst van art. 16 van de "OEES-veiligheidscontrole" (zie 
doe. MAE 1 3 16) werd eveneens door de Euratomgroep geamendeerd, 
üt in te dienen amendement werd door de Interimcommissie nog
maals gewijzigd. Hen zal nu aan de eerste alinea van dit arti
kel te Parijs voorstellen toe tq voegen, achter het woord 
(Euratom)s"par les organes competents de 1'Euratom,ainsi que 
les conditions dans lesquelles la Commission informera l'Agence 
nucleaire". De Eranse delegatie zal te Parijs nameijs, de Zes 
de kat de bel aanbinden over dit probleem van "alleen Euratom-
contrôle in de zes landen" en de consequenties daarvan. Mocht 
geen instemming van de andere landen kunnen worden verkregen, dan 
zal worden ingestemd met een ter beslissing voorleggen van het 
geschil aan een Raad van Ministers. 

Wat art. 21 (c) van hetzelfde document betreft, werd 
besloten het wijzigingsvoorstel, vervat in doe. MAE 1 3 1 6 , te 
Parijs te handhaven. 

Over de clause de sauvegarde ter aanpassing aan de Euratom-
verplichtingen van het te sluiten Italiaans-Engelse verdrag, 
werd van gedachten gewisseld. De Italiaansen zullen proberen 
deze clause gelijkluidend te doen zijn aan die, vervat in hun 
aceoord met de V . S . 

Ten aanzien van het initiatief genomen door de Unipede 
(internationale groep van producteurs en distributeurs van elec-
triciteit) om een studiegroep samen te stellen ter bestudering 
van de "verantwoordelijkheid van exploitanten van atoomcentra
les", van welk initiatief mededeling werd gedaan aan de Interim
commissie, werd besloten een antwoord te geven, vervat in doe. 
MAE 1 3 2 0 . 
De conclusie luidt s 

" Il recommande aux administrations nationales d'entreprendre 
sans tarder l'étude de cette question et .décideen transmettant 
la lettre en date du 7 octobre 1 9 5 7 du délégué général de 
l'UNIPEDE a la Commission de l'Euratom, dx»attirer son attention 
sur l'importance et l'urgence de ce problème." 

Aan het einde van de zitting van de Interimcommissie 
bracht voorzitter Snoy in warme bewoordingen dank aan alle 
aanwezigen voor het vele en constructieve werk, dat zij gedu
rende geruime tijd hadden verricht, in het bijzonder voor de 
buitengewoon aangename sfeer waarin de werkzaamheden zich steeds 
hadden voltrokken en die hij in weinig andere internationale 
organisaties had aangetroffen. 

De heer Ophuels reciproceerde vervolgens namens de 
delegaties. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
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