
-3U- 1 3511> 5 
M E K O R A N D ü M 
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Van : Mr H.F.Eschauzier 

Aan : M & T, via S. 

9 Maart 1956 

Betreft : Document no.MAE 48 f/56 
(suite a la aote sur 
"Euratom") 
Document no .MAE 5Üfs f/56 
(principes en matière de 
brevets). 

No. 16 

cc. 
DGEH; DWS; DIO 
Atoomcommissie via 

Hr Bendii 
Mr Riphagen 
Dra Hijzen 
KSG-posten 
Washington; Londen 
Oslo;Ottawa;New York 
Commissie Beyen via 

Mr Rutten 
GNV(Dr.Kruisheer) 

4/ JWUM MJUM/ 

Bovengenoemde documenten werden besproken 

op een bijeenkomst van de chefs der delegaties onder 

leiding van de Heer Spaak, d.d. 8 Maart 1956 te Brussel. 

In het hieronder volgende commentaar is de zelfde inde

ling gevolgd als in mijn vorige memorandum no 15 d.d. 

16 Februari j.1. 

1. Vreedzaam vs. militair gebruik. 

Rekening houdend met de Franse gevoelig

heden t.a.v. dit punt werd overeenstemming beteikt 

aangaande een procedure volgens welke : 

a) de deelnemende landen gedurende een nader te bepalen 

periode afzien van het vervaardigen van kern-energie 

wapens (per ösfinitie van protocol no III, bijlage II, 

sub I, van de W.E.U., zie memo 15, blz.3). Indien 

bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, 

kan slechts door een unanieme beslissing tot productie 

van kernenergie wapens worden overgegaan. 

b) na afloop van de hierboven genoemde periode een 

land, mits met instemming van tenminste twee andere 

mogendheden, militair gebruik van kernenergie mag 

— maken — 
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maken ( in de tekst van bijlage dezes luidt de formulering 
iets anders, n.1. dat geen land tegen de—wil van een 
meerderheid van de zes landen kernenergie wapens mag pro
duceren. Na een uitvoerige discussie, o.a. over de betekenis 
van een eventuele onthouding van stemming, werd tenslotte 
tot de nieuwe redactie besloten). 

Van Duitse.zijde werd betoogd, dat niettemin 
valt te vrezen, dat het gehele controle-systeem van 
Euratom illusoir zal worden, indien te eniger tijd werkelijk 
één der partners zich toelegt op de fabricatie van kern
energie wapens. De toevoeging (zie bijlage dezes, bladz.2 
onder), dat in geval van schaarste een unanieme beslissing 
van de Ministerraad nodig is om een land een toewijzing 
van kernmateriaal voor militaire productie te geven, 
ondervangt dit bezwaar niet geheel. Na enige discussie 
werd van Franse zijde toegegeven, dat ook de militaire 
productie onder de controle-maatregelen van Euratom zou 
dienen te vallen. Of deze wel zeer vergaande concessie 
in de praktijk houdbaar zal zijn, lijkt mij twijfelachtig. 
De gehele discussie heeft echter een zo uitgesproken 
politiek en theoretisch karakter, dat er m.i. geen aan
leiding is ons over de uiterste consequenties van een 
hypothetische wapenproductie in dit stadium het hoofd te 
breken,(Vermoedelijk zal in geval van wapenproductie toch een 
aanvullende - of nieuwe overeenkomst onvermijdelijk zijn) 

2. Voorzieningen met grondstoffen en splijtbaar 
materiaal. 

Het comité directeur opende opnieuw de discussie 
over doc.no. MAE 27 f/56 (Euratom), bladss. 9 e.v., waarin 
de keuze werd gelaten tussen verkoop of verhuur door de 
organisatie aan de verbruiker. In mijn memorandum no 15. 
van 16 Februari j.1. werd door mij reeds gewezen op het 
vrij theoretisch belang van deze beslissing, daar in elk 
geval een eigendomsoverdracht geheel zou worden uitgehold 
door de aan Euratom voor te houden bevoegdheden. Van 

- Duitse -
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Duitse zijde werd echter ditmaal - uit psychologische 
overwegingen - categorisch geëist, dat het uitgangspunt 
zal zijn: verkoop. Volgens de Duitse delegatie, welke 
toegaf op dit punt stringente instructies te hebben, 
zouden de afnemers vrij moeten zijn in hun keuze tussen 
huur of koop. Het psychologische argument was hier de 
angst voor dirigisme "bij verhuur. G-ezien de voorwaarden, 
welke ook hij verkoop door Euratom gesteld zullen wordan 
- en indien het splijtbaar materiaal betreft van Ameri
kaanse of Engelse origine wellicht gesteld moeten worden 
- is dit inderdaad een zuiver psychologisch en politiek 
argument. Uit de verdere, gedeeltelijk onderhands ge
voerde discussie bleek echter, dat men van Duitse zijde 
eigenlijk het liefste helemaal vrij is om te kopen waar 
men' wil. 

Dit laatste zou echter een doorbreking van 
het monopolie betekenen en de opzet van Euratom op een 
zeer belangrijk punt op losse schroeven zetten. De Heer 
Spaak heeft zich daartegen dan ook categorisch verzet. 
Tevens heeft hij betoogd, dat ten aanzien van de vraag 
verhuur of verkoop het laatste woord aan Euratom be
hoorde te zijn en niet aan de afnemers. Zou men Euratom 
tot een eenvoudig inkoopkantoor van de verbruikers de
graderen, dan zou hij, Spaak, in het Belgische Parlement 
nooit aanvaard kunnen krijgen de verplichting voor de 
producenten hun grondstoffen eerst aan Euratom aan te 
bieden, een verplichting, welke een sterke beperking 
voor de particuliere eigenaars betekende. 

Het eindresultaat van de zeer uitvoerige dis
cussie is het volgende geweest: 
1. Zowel ten aanzien van grondstoffen, het zuiver 

uranium, als het verrijkt uranium (het "special 
nuclear material" dat op het ogenblik door de 
Atomic Energy Commission in de Verenigde Staten 
alleen ter beschikking kan worden gesteld, dus 
verhuurd en niet verkocht), zal Euratom zelf kunnen 
vaststellen of zij dit wil verhuren of verkopen, 
zulks in overleg met de afnemers; 
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2. beslist 3uratom dat, op grond van veiligheids

overwegingen, alleen verhuur toegestaan kan ?/or-

den, dan zal deze beslissing moeten worden goedge

keurd door de ministers en nondiscriuatoir gelij

kelijk van toepassing zijn voor alle afnemers; 

3. geen overeenstemming werd bereikt over de vraag of 

bij de goedkeuring van de ministers ee:istemrai3heid 

nodig zou zijn of dat meerderheid voldoende was. 

Behalve de Duitse vertegenwoordiger, opteerde ieder 

voor een meerderheidsbesluit. Waarschijnlijk zal 

dit punt echter onvermeld blijven in het eind

rapport. 

Zowel van Duitse als van Belgische zijde 

bleek een voorkeur te bestaan om de "commerciële" acti

viteiten (aankoop van grondstoffen en splijtbaar mate

riaal, het beheer van de fondsen etc) toe te vertrouwen 

aan een "agenee a gestion comr.ierciale doté'e d'autonomie 

financière". 2ie bijl. 1,blz.4, sub 4. Hierbij werd 

uitgegaan van de gedachte, dat in elk -;eval de verbrui

kers en eventueel ook de producenten financieel bij het 

agentschap zouden dienen te zijn geinteresseerd, waar

door zij recht zouden krijgen op een raadgevende stem. 

De gehele constructie lijkt nogal gewrongen, en is m.i. 

ook in dit geval hoofdzakelijk voortgesproten uit psy

chologische overwegingen, welke vooral in de Bonds

republiek zwaar tellen. Welke voorstelling van zaken 

men oók geeft, men ontkomt niet aan de conclusie, dat 

de z.g. "medezeggenschap" van de belanghebbenden voor 

hen van weinig betekenis is, daar de beslissende be

voegdheid in de praktijk toch wel bij Euratom zal liggen» 

Of verder het argument, dat door een afzonderlijk agent

schap, met eigen middelen, het budget van Euratom en de 

daarmede verbonden administratie wordt ontlast, steek

houdend is, lijkt mij voor enige twijfel vatbaar. 

- Hoewel -
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Hoewel ik dus in deze constructie geen aperte voordelen 

zie, bestaan daartegen ïa.i. vanuit Nederlands stand

punt ocjk geen overwegende bezwaren, zodat wij ons ge

voegelijk kunnen neerleggen bij oen dergelijke sugges

tie in liet eindrapport (waaromtrent tijdens de Hinis-

terconferentie en de uitwerking van een verdrag altijd 

nog verdere discussie mogelijk is). 

Na uitvoerige discuseie werd besloten: 

a. de producenten niet in het agentschap op te nemen, 

doch deze op de een of andere wijze een adviserende 

functie t.a.v. Euratom te geven; 

b. de mogelijkheid te openen van financiële participa-

'tie in het Agentschap door Euratom zelf; 

wat betreft de grootte van de aan te leggen stocks, 

de leden-staten een stem in het kapittel te geven; 

_d. ten aanzien van de vaststelling van de prijzen beroep 

mogelijk te maken op Euratom (eventueel in hogere 

instantie op het Hof?). 

Het statuut voor een dergelijk Agentschap zou 

niet in het Euratom-verdrag zelf worden opgenomen, djch 

bij afzonderlijke overeenkomst kunnen worden geregeld. 

3. P a t e nt r e ge 1 la g. 

Rekening houdende met de richtlijnen, vervat 

in doe. no.MAE 27 f/56(Euratom) werd door de erkgroep 

voor de patenten een uitvoerig document opgesteld. Hier

omtrent bleek buiten de vergadering tevoren voldoende 

overleg te hebben plaats gevonden, zodat dit stuk (zie 

bijlage 2) na een korte discussie kon worden aangenomen. 

De bedoeling is niet dit document voorlopig in het eind

rapport zelf op te nemen, doch met de meest principiële 

punten te volstaan (met toevoeging van het advies van de 

Werkgroep als bijlage). 

Commentaar op HAS 50 f/56 (principe en matière 

de brevets) volgt afzonderlijk» 
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