
M E M O R A N D U M 

N o : f 1332 ^ * T " 
Van: Mr. C. L. W. F O C K 

A a n : de Minister-President 

Bij het ontwerp-Euratomverdrag zou ik nog gaarne 
de volgende opmerkingen willen maken, waarbij ik opmerk, dat 
er een aanbal bepalingen in het verdrag zijn, die mij weinig 
aantrekkelijk voorkomen, doch waarmede wij in de loop der 
besprekingen akkoord zijn gegaan. Op deze laatste bepalingen 
ga ik niet verder in. 

1 . L'approvisionnement 

Wat de voorziening met splijtstof betreft geloof ik, 
dat de, door U hedenmorgen telefonisch tegen mijgemaakte op
merking, welke U op artikel 66 baseert ,waarin staan de door 
U aangehaalde woorden ^ i x a b u s i f s M , bij nader inzien niet 
geheel juist is. Ik meen^&otr&or, dat de regeling betreffende 
de verkrijging van splijtstof buiten de gemeenschap gebaseerd 
is op artikel 60 juncto artikel 65 van het ontwerp-verdrag. 
Artikel 60 zegt: 

"Les utilisateurs éventuels font connaître périodiquement 
à l'Agence leurs besoins en fournitures, en spécifiant les 
quantités, la nature physique et chimique, les lieux de 
provenance,(dit zijn plaatsen binnen de gemeenschap) 
emplois, échelonnements de livraisons et conditions de 
prix, qui constitueraient les clauses et conditions d 'un 
contrat de fournitures dont ils désireraient la conclusion. 
De même, les producteurs font connaître à l'Agence les 
offres qu'ils sont en mesure de présenter, avec toutes 
spécifications, et notamment la durée des contrats, 
nécessaires pour permettre l'établissement de leurs 
programmes de production. La durée de ces contrats ne 
devra pas dépasser dix ans,sauf accord de la Commission 

Artikel 65 luidt: 

"L'article 60 est applicable aux demandes des utilisateurs 
et aux contrats entre les utilisateurs et l'Agence relatifs 
à la fourniture de minerais, matières brutes ou matières 
fissiles spéciales en provenance de l'extérieur de la 
Communauté. 
Toutefois, l'Agence peut déterminer 1'orgine géographique 
des fournitures pour autant qu'elle assure à l'utilisa
teur des conditions au moins aussi avantageuses que celles 
formulées dans la commande." 

Hieruit volgt naar mij voorkomt, dat de landen het 
recht hebben buiten dè gemeenschap te kopen, doch dat het 
agentschap, indien het tegen condities "au moins aussi 
avantageuses" kan leveren, het recht heeft doorvoor splijt
stoffen, afkomstig uit de gemeenschap in de plaats te stellen. 

Ik meen, dat, in tegenstelling met Uw aanvanke
lijke indruk, deze zaak geregeld is overeenkomstig de met 
Minister Spaak gemaakte afspraak. 
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2_L Artikel 166 
Het "Statut des fonctionnaires" is nog niet 

geregeld. 
3. Artikel 169 

De kwestie van de zetel zal worden "beslist 
bij gemeenschappelijk akkoord van de zes landen. Er 
is over deze kwestie niet of nauwelijks gepraat en 
de vraag is, welke houding wij aan zullen L.oeten 
nemen, daar ditflttwtwerp in Rome wel aan de orde zal 
komen. Is het de mening van de Nederlandse regering, 
dat Nederland alleen moet trachten cm het Hof van de 
Europese gemeenschappen in Den Haag te krijgen? Gf 
moet ook moeite gedaan worden voor andere organen? 

4. Het is uiteraard opgevallen, dat er een vol
ledige regeling in het verdrag staat voor de Assemblee, 
het Kof enz. Mij is verleden week, op mijn desbetref
fende vraag, door Buitenlandse Zaken medegedeeld, dat 
woordelijk dezelfde regeling in het gemeenschappelijke 
marktverdrag komt te staan en dat daarnaast een proto
col wordt gemaakt, waarbij wordt vastgelegd, dat de 
Assemblee en het Hof voor alle gemeenschappen dezelfde 
zullen zijn. De reden, dat men deze regelingen in beide 
verdragen in hun geheel opneemt is, dat het theoretisch 
mogelijk zou zijn, dat slechts één van de beide ver
dragen in werking zou treden en dat zou dan juist het 
verdrag kunnen zijn, waarin deze zaak niet zou zijn 
geregeld. Vandaar dat het dubbel op is gedaan. 

5^ Artikel 108 
Naar ik aanneem zal er van Nederlandse zijde 

in Rome nog geprobeerd worden om de aantallen leden 
per land van de Assemblee te verhogen. 
6. Hierbij zend ik nog enige suggesties ten 
aanzien van redactionele wijzigingen. 
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