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Zoals U reeds bekend is, is de Nederlandse Dele

gatie te Brussel door nieuwe Franse voorstellen t.a.v. 

de aankoop-prioriteit en verkocpmonopolie van Euratom 

in een moeilijke positie geraakt. Tijdens de laatste 

bijeenkomst van de Euratom-groep kwam Nederland zelfs 

geisoleerd te staan, daar alle andere delegaties zich in 

principe met de laatste Franse voorstellen aceoord ver

klaarden. Van de kant van de Bondsrepubliek en België 

geschiedde dit ongetwijfeld in hoofdzaak uit politieke 

overwegingen, ingegeven door de wens een verdrag coûte 

que coûte op korte termijn tot stand te brengen. De 

Italiaanse delegatie gaat op den duur meestal mee met 

elk compromis, zo ook in dit geval. Voor Luxemburg heeft 

het probleem als zodanig nauwelijks enig belang, daar 

dit land uitsluitend geïnteresseerd is in de eventuele 

aankoop van een reactor uit de Verenigde Staten of En

geland, met daarbij te leveren splijtstoffen. 

Het is opvallend hoezeer het rapport-Spaak in de 

loop van de onderhandelingen sinds de Conferentie van 

Venetië in het vergeetboek is geraakt. Het behoort 

nauwelijks meer tot de goede toon zich te beroepen op 

de fundamentele principes van het rapport-Spaak, welke 

wat betreft Euratom zonder reserve-door de Nederlandse 

Regering zijn onderschreven. Het is daarom wel goed nog 

eens in herinnering te brengen, wat het oorspronkelijke 

uitgangspunt is geweest: 

(de hierna volgende passages uit het rapport-Spaak 

zijn ontleend aan de bis.114 en 1 1 5 ) . 
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"Certains des Etats membres disposent sur leur 

territoire ou dans leurs dépendances d'importan

tes ressources en minerais d'uranium et de thoriur» 

Par ailleurs, l'uranium. 235 sera soit obtenu 

d'autres pays, soit produit dans une usine de 

séparation isotopique commune. "D'autre part, 

la production de plutonium et d'uranium 233 

se développera lentement par le fonctionnement 

même de certains types de réacteurs. 

Euratom peut donc apporter une contribution dé

cisive au développement des industries nucléaires 

en Europe par la priorité d'achat qui lui serait 

reconnue sur les ressources non engagées relevant 

des Etats membres ou de leurs dépendances. 

Cette priorité d'achat comporte une double 

conséquence." 

Enige maanden geleden werd nog algemeen aangenomen, 

dat de Belgische Congo het grote reservoir voor Euratom 

zou zijn. De Franse belangstelling voor een pooling van 

de grondstoffen in Euratom werd hierdoor verklaarbaar, 

wat van Franse zijde ook nimmer onder stoelen of banken 

is gestoken. 

De Belgen zijn echter bijzonder terughoudend geweest 

in tet verstrekken van gegevens, en hebben na lang aan

dringen cijfers op tafel gelegd, welke voor Frankrijk 

zeer. teleurstellend moeten zijn. Tot 1975 zou België 

in totaal - 7.500 ton natuurlijk uranium aan Euratom ter 

beschikking kunnen stellen. Daartegenover luiden de be

rekeningen van de Fransen over hun eigen productie-capa

citeit veel optimistischer, n.1. 34.000 ton in dezelfde 

periode. Indien deze cijfers juist zijn, blijken de rollen 

praktisch te zijn omgekeerd. Ik zal op dit probleem hier 
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niet ingaan, doch geef dit slechts als voorbeeld van het 

feit dat men op het nieuwe terrein van de kernenergie keer 

op keer voor de merkwaardigste verrassingen komt te staan. 

Wat betreft de aankoop-prioriteit (beter te noemen option 

d'achat) zegt het rapport-Spaak : 

"La formation des prix doit relever d'une instance 

objective qui ne cherchera pas à tirer abusivement 

parti de la priorité d'achat, mais qui, au contraire, 

se préoccupera des conditions de production assurant 

l'approvisionnement à long terme. C*est pourquoi, 

si les prix d'achat ne peuvent être fixés sur une 

base purement contractuelle, il appartiendra à la 

Commission atomique européenne, assistée d'un comité 

mixte de producteurs et, d'utilisateurs, d'arbitrer 

les prix, par une décision susceptible elle-même de 

recours devant la Cour. La politique des prix est 

"elle-même liée à la politique de prospection et de 

production. A cet égard, des procédures doivent 

pouvoir être mises sur pied telles que l'établis

sement de programmes de production concertés ou de 

contrats à long terme." 

Het rapport-Spaak voorzag toij verkoop aan de verbrui

kers een mengprijs, welke vermoedelijk hoger zou zijn dan 

de geldende prijzen buiten.de Gemeenschap, doch waarop de 

Commissie door prijsbepaling en eventuele subsidies invloed 

kon uitoefenen. De extra kosten voortvloeiende uit het 

monopolie—systeem zouden vermoedelijk door de Gemeenschap 

worden gedragen en niet rechtstreeks door de verbruikers. 

In elk geval blijkt duidelijk, dat de producenten 

verplicht zouden worden tegen enigszins redelijke prijzen 

te leveren aan de Gemeenschap, welke op haar beurt invloed 

op de productie zou krijgen. Vandaar, dat ook werd voorzien 

in een Commissie van Bijstand in het Agentschap, bestaande 

uit producenten en consumenten. De heer Spaak heeft steeds 

gezegd, dat de producenten een "offer" brachten, waartegen

over logischerwijze ook de gebruikers zich enige beperkingen 

zouden moeten getroosten. 
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In de woorden van het rapport: 

"La priorité d'achat ainsi reconnue constitue pour 

l'ensemble des utilisateurs de la Communauté un 

avantage fondamental qui ne peut être imposé aux 

producteurs qu'en faveur d'une organisation commune. 

L'organisation commune ne peut elle-même honorer les 

obligations qui se lient à cette priorité d'achat 

que grâce au principe de l'approvisionnement de 

l'ensemble des utilisateurs par son intermédiaire. 

La priorité d'achat et l'approvisionnement exclusif 

^ par l'intermédiaire de l'organisation sent liés. 

Ces deux principes sont valables pour tous les 

minerais et combustibles nucléaires à tous les stades 

de leur transformation." 

Hierin ligt dus de verklaring van de onverbrekelijke 

band die in het rapport-Spaak wordt gelegd tussen de 

" priorité d'achat" en "l'approvisionnement exclusif" door 

de Gemeenschap. Tegenover de beperking van de vrijheid 

/zij willen der producenten te verkopen waaj/, zal als compensatie 

staan een verplichting van de gebruikers alle producten, 

ongeacht de herkomst, van de Gemeenschap af te nemen 

tegen vast te stellen prijzen en zich dus niet zelf in 

^ het. buitenland voor hun behoeften te dekken. Aldus zou 

het doel der gemeenschappelijke bevoorrading worden be

reikt n.1. "la sécurité et légalité dans les conditions 

d'approvisionnement en minerais et combustibles nu

cléaires". (rapport-Spaak blz.102). 

M.io doet het nieuwe Franse systeem ernstig afbreuk 

aan deze grondslag van de Atoomgemeenschap, die in het 

rapport-Spaak is geschetst. Ik zal hier niet punt voor 

punt ingaan op de inhoud van het Franse voorstel, waarom

trent U ongeveer gelijktijdig met deze aantekening een 

analyse van de leant van het Ministerie van Economische ̂  

Zaken kunt verwachten. In het onderstaande tracht ik 

slechts te resumeren, in welke opzichten m.i, voornamelijk 

kritiek op het nieuwe Franse systeem dient te worden 

uitgeoefend : 
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Onder het mom van een "égal acces" voor alle ge
bruikers, waarvoor de producenten zich grote offers 
zouden getroosten, blijkt op de keper beschouwd juist 
aan deze laatste een bevoorrechte positie ten deel te 
vallen, immers: 

(a) daar de prijsvorming geheel vrij wordt ge
laten, zal de producent binnen de Gemeenschap steeds 
de hoogste prijs kunnen berekenen, welke hij ook op de 
wereldmarkt zou kunnen krijgen. 

(b) In commercieel opzicht zal de vrijheid van 
de producenten buiten de Gemeenschap welhaast nimmer 
worden beperkt; zijn er geen kopers in de Gemeenschap, 
dan zal de Commissie vrijwel automatisch haar toestemming 
moeten geyen tot verkoop aan derden tegen deselfde 
vraagprijs. 

(afgezien van het politieke toezicht der Commissie, 
dat weliswaar in het rapport-Spaak is voorzien 
(blz.114, laatste alinea), maar waarover het 
Franse' voorstel merkwaardigerwijze zwijgt). 

Aan de andere kant zullen de gebruikers: 
1) slechts %egen de hoogste wereldmarktprijzen ook 
binnen de Gemeenschap kunnen kopen (het Agentschap oefent 
in het algemeen/invloed uit op de prijs, en mag b.v. 
de winstmarge niet onderzoeken). Als (voor andere landen 
dan Frankrijk denkbeeldig) voordeel voor de verbruiker 
mag deze binnen de Gemeenschap de origine van het product 
bepalen. Teneinde zich daarvan het "libre emploi" 
(militair gebruik! ) te verzekeren en een absolute garan
tie van levering te krijgen onafhankelijk van het beleid 
van derde mogendheden. 
2) buiten de Gemeenschap geheel overgeleverd zijn 
aan de diligentie van het Agentschap, dat zelf dient te 
trachten "zo goedkoop mogelijk" in te kopen en te leveren. 
In deze gevallen mist de gebruiker dus het recht zelf 
de origine te bepalen. De presumtie (welke voor weerleg
ging vatbaar is) hierbij is, dat men van derde landen 
nimmer een leverings-garantie kan verwachten en dat afge
zien daarvan een voorkeur voor een bepaald land zal wijzen 
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in de richting van "ongeoorloofde handelspraktijken of 

politieke bijbedoelingen. 

Ik kan de zaak niet anders zien dan dat dit hele 

stelsel bovenal in het voordeel werkt van die landen, 

die zowel producent als verbruiker zijn en bovendien 

een geïntegreerd kernenergie programma hebben,op grond 

waarvan zij prioriteiten eisen: in casu Frankrijk. 

Ter verdediging van het systeem wordt aangevoerd, 

dat op grond van de non-di3criminatie en een "e'gal acces" 

in concrete gevallen, waarin de vraag het aanbod over

treft een distributie der beschikbare hoeveelheid door 

tussenkomst van het Agentschap zal plaatsvinden. 

Als ik mij niet vergis, is dit in de meeste gevallen 

een onhoudbare hypothese, daar immers concurrentie der 

afnemers bij een beperkt aanbod steeds prijs opdrijvend 

zal werken, totdat vraag en aanbod weer op een hoger 

niveau zijn gestabiliseerd. 

Ik kom dan ook tot de conclusie, dat in het thans 

door Frankrijk gepropageerde systeem het billijke even

wicht tussen de offers van de producenten en de ver

bruikers is verstoord. Hiermede vervalt m.i. in belang

rijke mate de rechtvaardiging van het onverbrekelijke 

verband tussen de "priorité* d^chat" en "1 'approvision-

nement exclusif" door de Gemeenschap. 

Wat het Agentschap zelf betreft, dit is van zijn 

meest essentiële functies beroofd, wat geenszins wordt 

gecompenseerd door het feit, dat aan dit orgaan -vrij 

inconsequent - op het gebied van de prospectie en de 

mijnbouw binnen de Gemeenschap nog wel een belangrijke 

rol is toegedacht. 

Dat het Agentschap niet veel anders is dan een 

makelaar of een beurs, blijkt ook v/el uit het feit, dat 

verschillende delegaties te Brussel reeds tot het inzicht 

zijn gekomen, dat een Commissie van Bijstand van produ

centen en consumenten, evenals financiële participatie 

van deze belangengroepen in het Agentschap eigenlijk 

zinloos zijn. Bovendien kan er van "prix abusifs" van het 

Agentschap nauwelijks meer sprake zijn, daar slechts 
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de producenten zich aan deze praktijken schuldig kunnen 
maken en waartegen dan ook wordt getracht een zekere waar
borg te geven. 

Bij dit alles dient te worden bedacht, dat de aan
koop-prioriteit en het inkoop-monopolie in gevolge het 
compromis Adenauer-ft'ollet slechts voor 7 jaar zal gelden, 
waarna opnieuw onderhandeld moet worden, indien niet een 
(nader tfe bepalen) meerderheid der leden-staten voor voort
zetting is geporteerd. 

Het is interessant de positie van Nederland te ver
gelijken met die van onze partners landen. 
Frankrijk. 
1) verlangt prioriteit van voorziening op grond van 
een "programme garanti" voor de duur van 10 jaar (uit 
hoofde van het bestaande Franse kernenergie-programma) „ 
2) zal ook na dezs periode op grond van z.g. "program
mes lies" prioriteiten kunnen eisen. 
3) verlangt op de Gemeenschappelijke Markt in Euratom 
verband ongeveer dezelfde uitzonderings-positie (o.a. 
régime spécial) als in de Marché Commun. 
4) zal vermoedelijk in het budget van Euratom soortge
lijke bepalingen eisen voor de besteding van middelen als 
in de EDG (besteding in eigen land van nationale contri
butie boven l/6 van het budget). 

België 
1) kan vermoedelijk eveneens aanspraak maken op een 
"programma garanti" c.q. "programmes lies". 
2) zou enerzijds financieel voordeel genieten door een 
gemeenschappelijke productie in de Congo, doch tengevolge 
van deze bemoeienis anderzijds vermoedelijk als een aan 
twee kanten snijdend zwaard. 
Duitsland 
1) is eigenlijk het enige land dat van meet af aan 
aan de volledige werking van het systeem zal zijn onder-
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worpen, met name wat betreft de beperking van contacten 

met derde landen. 

2) als producent kan Duitsland op den duur wellicht 

een sterke positie verwerven. 

Italië is in Brussel zeer zwak vertegenwoordigd en pleegt 

met alle winden mee te draaien. 

Luxemburg is geen Euratom-partner in de eigenlijke zin, 

zodat men praktisch kan stellen dat de Gemeenschap uit 

5 partners bestaat. 

Nederland 

1) zal op grond van de activiteit van het Reactor 

Centrum Nederland, het programma voor de electriciteits-

voorziening, en de bilaterale overeenkomst met de V.S. 

(levering van 500 kg U 235) m.i. eveneens aanspraak -

kunnen maken op een "programme garanti" voor de duur 

van 10 jaar, alsmede later "programmes lies". 

2) zal m.i. niet geïnteresseerd zijn in het "voorrecht" 

tot aankoop van dure Franse ertsen of daaruit verkregen 

splijtstoffen, doch veeleer in een redelijke zekerheid tot 

lagere prijzen elders (d.w.z. buiten de Gemeenschap). 

Aldus redenerend kom ik tot de conclusie, dat de 

gemeenschappelijke bevoorrading voor Nederland geen enkel

wezenlijk belang heeft, tenzij wij uit politieke over

wegingen de door Frankrijk om strategische redenen be

geerde autarkie op het Europese continent willen steunen. 

Ik moge hierbij nog opmerken, dat uit de discussies 

in Brussel wel is gebleken, dat er eigenlijk geen direct 

verband bestaat tussen enerzijds de contuole, en anderzijds 

het monopolie-systeem. Ook dit argument vervalt dus ter 

verdediging van het vreemde keurslijf, waarin de verdrags

partners volgens het Franse systeem worden gedrongen. 
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Als voornaamste aantrekkelijkheid van Euratom zie 
ik dan ook stellig niet het monopolie, doch uitsluitend 
de pooling van research en de uitwisseling van kennis, 
alsmede de coördinatie van gezondheidsmaatregelen in 
Euratom verband. Op deze terreinen is tenminste in 
Brussel (voorlopig op papier) iets bereikt. De geraamde 
kosten van de research alleen zullen echter in de eerst
komende 5 jaren $ 200.000.000 zijn, voor de overige kos
ten zal vermoedelijk eenzelfde bedrag dienen te worden 
uitgetrokken. 

De prijs die Nederland op deze wijze voor een tor-
zware organisatie met organen zonder veel wezenlijke 
macht, moet betalen, is wel zéér hoog, indien men aan
neemt dat al deze activiteiten ook in de OEEC stellig 
niet ondenkbaar zijn. 

De CERN is het bewijs, dat het niet onmogelijk is 
Ook zonder supra-nationale instelling in Europa een 
gemeenschappelijke onderneming op te zetten! 
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