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Ten vervol~e op mijn schrijven d.d. 
5 februari jl., no 13454, waarbij ik U een 
aantal exemplaren mocht aanbieden van een n o t a 
inzake de instelling van een Europese Gemeen
schappelijke Markt en Euratom, heb ik de e e r 
U hierbij een veertigtal exemplaren van een-
aanvullende nota te doen toekomen, waarin een 
overzicht wordt gegeven van de sinds het o p 
stellen van de eerstgenoemde nota tot heden 
plaats gehad hebbende ontwikkelingen i n z a k e 
de onderhavige materie u 

Bijgaande aanvullende nota is b e 
stemd voor de leden en plaatsvervangende leden 
van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken 
en van de Vaste Commissie voor de Handelspo
litiek Uwer Kamer, ten dienste van de bespre
king, welke evengenoemde Commissies op 16 
februari a.s e aan de Gemeenschappelijke Markt 
en Euratom zullen wijden,, 

l DE MINI STEH VAN BÜITENIiANDSE ZAKES a . i 
> 

Aan de 
Tweede 
te 
's-Gravenha^e. 

Heer Voorzitter van de 
Kaïnez* der Staten-Generaal 
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FOTO-BtZ. 14-8380 

O v e r z i c h t van de o n t w i k k e l i n g der onderhandelingen i n 
de Gemeenscnappel i jke Markt en Euratom s inus 4 f e b r . 1957 

I . Gemeenschapoel i jke i/Iarkt 

1• Overzeese Geb iedsde len 

T i j d e n s de m i n i s t e r s c o n f e r e n t i e van 4 f e b r u a r i j l . 
diende de D u i t s e d e l e g a t i e een nieuw ontwerp i n voor de 
r e g e l i n g van de ve rhoud ing t u s sen de Gemeenscharpolijke 
Markt e n e r z i j d s en de met de l e d e n - s t a t e n verbonden 
Overzeese G e b i e d s d e l e n a n d e r z i j d s ( z i e b i j l a g e I ) . 

De b e l a n g r i j k s t e a s p e c t e n van d i t Du i t se V o o r s t e l 
z i j n : 

a ) een r e g e l i n g van he t h a n d e l s p o l i t i e k e regiem conform de 
F r a n s - B e l g i s c h e v o o r s t e l l e n ( v g l . no ta 5 f e b r u a r i j l . s 

b l z . 17) zonder aanvaa rd ing van de l ong- t e rm c o n t r a c t e n 
voor de a g r a r i s c h e produkten; 

b) i n h e t v e r d r a g v a s t t e l e g g e n p r i n c i p i ë l e b e r e i d h e i d om 
binnen he t kader van de p o l i t i e k t . a . v . de onderontwik
k e l d e geb i eden conform de a r t t . 73 en. 76 van be t Hand
v e s t der Ve ren igde N a t i e s z i c h t e verb inden t o t een 
v a s t e f i n a n c i ë l e b i j d r a g e . Leze b i j d r a g e z a l een aan
v u l l e n d k a r a k t e r moeten hebben en dus a d d i t i o n e e l z i j n 
aan he tgeen de moederlanden doen. 
Onderscheiden worden: 

- de s o c i a l e p r o j e c t e n ; h i e r v o o r w i l l e n do D u i t s e r s 
een v a s t bedrag i n he t v e r d r a g opnemen, over de b e 
s t e d i n g waarvan de Europese Commissie z a l b e s l i s s e n * 

- de economische p r o j e c t e n ; h i e r z a l de hulp ofi 
b a s i s van conc rexe p r o j e c t e n worden gegeven op v o o r 
s t e l van de Europese commiss ie . De b e s l i s s i n g t . a . v . 
deze p r o j e c t e n wordt door de Raad genomen b i j g e k w a 
l i f i c e e r d e meerderhe id , m i t s he t t o t a a l van de b i j 
dragen der l e d e n h i e rdoo r een i n het ve rd rag vao t t e 
l e g g e n maximum voor een per iode van v i e r j aa r n i e t z a l 
o v e r t r e f f e n . l i t maximumbedrag z a l a l l e e n b i j unani^ 
b e s l i s s i n g van de Raad mogen worden overschreden . 

Over de e v e n t u e l e v o o r t z e t t i n g van deze i n v e s t e i i n g s h u l g 
wordt aan he t e inde van do ever gangsper iode met unanimi
t e i t b e s l i s t . 

Üp b a s i s van bovenstaande b e g i n s e l e n z u l l e n met de 
a f z o n d e r l i j k e geb ieden b i l a t e r a l e akkoorden tussen de Ge
meenschap en d ie gebieden moeten worden a f g e s l o t e n , welke 
akkoorden door de Raad van m i n i s t e r s met g e k w a l i f i c e e r d e 
meerderheid kunnen worden goedgekeurd. 

Leze v o o r s t e l l e n werden t e r nadeie bes tuder ing 
de - ï i n i s t e r s verwezen naar een werkgroep, welke op 7 en o 
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februari vergadeide. lijdena de discussies in deze werk
groep legde de Luitse delegatie sterke nadruk op het feit 
dat zij zich, evenals de Nederlandse delegatie,'niet kon 
verenigen met de oorspronkelijke Frans-Belgische stelling 
dater een direct verband zou bestaan tussen de o-cnstdling 
van de markten der Overzeese Gebiedsdelen voor de 1andets 
van de Gemeenschappelijke markt enerzijds, en de verplich
ting voor deze laatsten tot het aanvaarden van een gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid vooi de ontwikkeling dei 
economische infrastructuur in de Overzeese Gebiedsdelen 
anderzijds. In het Duitse voorstel werd de financiële nuln 
aan deze gebieden dan ook principieel geheel losgemaakt van 
de regeling van het commerciële regiem. De hulp zou een 
louter aanvullend eu incidenteel karakter moeten dragen en 
in geen enkel opzicht de moederlanden mogen verleiden zich 
minder inspanning te getroosten voor de ontwikkeling hunner 
eigen Overzeese Gebiedsdelen. Op sociaal gebied dacht men 
hierbij aan de stichting van ziekenhuizen, scholen etc., 
indien verantwoord binnen het kader van een algemeen ont
wikkelingsprogramma, als symbolen van Buropese solidariteit 
met de in snelle ontwikkeling verkerende Afrikaanse wereld. 
Up economisch gebied zou de bijstand der Gemeenschap zich 
dienen te beperken tot het verlenai van hulp voor het niet-
rendabele gedeolte van een concreet rendabel project, bv. 
het aanleggen van een weg naar een nieuwe krachtcentrale 
of het verbeteren van een haven om de afzet van de produc
tie van een bepaald gebied te bevorderen. In beide gevallen 
zou evenwel de verantwoordelijkheid voor de totale pro
gramma's bij het betrokken moederland moeten blijven be
rusten teneinde te voorkomen, dat deze verantwoordelijkheid 
met de daaruit voortvloeflende politieke implicaties, op een 
gegeven ogenblik op de andere partners in de Gemeenschappe
lijke markt zou komen te berusten. 

Hoewel de Duitse delegatie tijdens de discussies niet 
bereid was een inzicht te geven in de orde van grootte der 
maximum bedragen voor sociale en economische hulp, welke 
zij redelijk zou acnten (vgl. art. 3 par. 6 sub 4 en par. 
7 sub 3), deelde zij ondershands toch mede hierbij terdege 
rekening te willen houden met de draagkracht der andere 
landen. Het door Duitsland voor te stellen bedrag zou dan 
ook niet dusdanig zijn dat deze landen daarin een argument 
zouden kunnen vinden tegen het gehele systeem. 

De Belgische, Italiaans^ en Luxemburgse gedelegeerden 
in de hierbedoelde werkgroep verklaarden zich in beginsel 
met het Luitse voorstel wel te kunnen verenigen, waarbij 
ae Italiaanse en Luxemburgse vertegenwoordigers evenwel een 
uitdrukkelijke reserve maakten t.a.v. de mogelijkheid voor 
hun landen tot net verlenen van financiële bijstand van 
enige omvang. Ook de Nederlandse delegatie nam een gerest-r-
veerd standpunt in, waarbij de aandacht werd gevestigd op 
de aanzienlijke financiële verplichtingen waarvoor Neder
land zich reeds za£ gesteld (Lelta-olan, industrialisatie 
ter opvanging bevolkingsaccres etc.), up een dosbetim-frende 
vraag we^s de Nederlandse gedelegeerde erop, dat Suriname 
en de Nederlandse Antillen geheel vrij zijn in hun beslis-
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sing over de vraag of zij eventueel een associatie met de 
Gemeenschappelijke Markt venselijk zouden achten. In hoe
verre zulks voor i.ieuw-Suinea gewenst zou zijn zou de Neder
landse Regering ewist kunnen uitmaken wanneer e^finitiev. 
overeenstemming zou zijn bereikt omtrent de beginselen , 
welke een dergelijke associatie zouden dienen te beheersen. 

De Franse delegatie kon zich in deze werkgroep nog 
niet definitief voor of tegen het luitse voorstel uitspre
ken, 'el liet zij blijken, dat voor Frankrijk zeer veel af 
zou hangen van de omvang der bedragen, welke de andere 
naitners bereid zouden zijn ter beschikking te stellen. 

Het rapport van de werkgroep zal op 15 februari defi
nitief worden vastgesteld, waarna het gehele vraug3tuk op
nieuw zal worden besproken door de Ministers van Buiten
landse Zaken op 18 februari en door de Minister-Presidenten 
op 19 februari a.s. 
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2. Institutionele aspecten 

Tijdens de Ministersconferentie van 4 februari we'i d 
met betrekking tot de weging der stemden in de Raad van 
Ministers het compromis-voorstel van ..ini3ter Spaak aan
vaard. Dit "betekent, dat bij beslissingen met gekwalifi
ceerde jueerderheid Luitsland, Frankrijk en Italië ieder 
over 4 stemmen zullen beschikken, België e n Nederland ledei 
2 stemmen zullen hebben en Luxemburg 1 stem. De gekwalifi
ceerde meerderheid zal 12 stemmen moeten bedragen. Indien 
echter aan de beslissing van de Eaad geen voorstel der 
Commissie ten grondslag ligt, zal deze meerderheid ten
minste vier staten moeten omvatten. Hierbij is de gedach-
tengang gevolgd dat in normale gevallen de r.aad alleen ...u 
beslissing met gekwalificeerde meerderheid zal kannen 
nemen indien er een voorstel Wan de Sur O pe se Commissie aan
wezig is en haar beslissing conform dit voorstel is. Hier
in kan een waarborg voor de objectiviteit van het besluit 
worden gezien, waardoor de bovengeschetste procedure aan
vaardbaar wordt. Indien in uitzonderlijke gevallen ech
ter geen voorstel der Commissie ter tafel ligt, zal de 
garantie van objectiviteit ^vonden moeten worden in de ¿ÍS 
dat de gekwalificeerde meerderheid tenminste vier wan ii 
zes staten moet omvatten. In alle gevallen zal de Eaad c^n 
besluit, dat afwijkt van het voorstel der Commissie, all 
bij unanimiteit kunnen nemen. 

Het betrekking tot d c aamenstelling der Assemblee 
kwamen de Ministers, mede naar aanleiding van een démarctt 
van vertegenwoordigers der verschillende bestaande Europese 
Assemblees, overeen een zo groot mogelijke coördinatie op 
het go-bied der Europese parlementaire organen tot stand te 
brengen. 

Besloten werd, dat de Gemeenschappelijke Markt en 
Euratom dezelfde Assemblee zullen hebben, «elke op den duur 
ook het parlementair orgaan van de EGKS zal moeten vormen. 
Aan een commissie van juristen werd opgedragen een tekst te 
ontwerpen voor een hiertoe strekkende wijziging van hot 
EGXS-vèrdrag. 

Voorts werd overeengekomen, dat de zes Regeringen 
zullen bevorderen, dat ook de Assemblee van de Baad van 
Europa en van de VEU zullen worden gecoördineerd in die 
zin, dat er tenslotte nog slechts een Assemblee zal zijn 
met een aantal "kamers" voor uo onderscheidene EttTOpes«i 
organisaties. 

Met het oog hierop werd de samenstelling van de Assem
blee voor de Gemeenschappelijke Markt en Euratom als volgt 
vastgesteld: Duitsland, Frankrijk en Italië ieder 36 leden, 

België en Nederland ieder 1 4 , en 
Luxemburg 6 , 

hetgeen overeenkomst met het aantal leden plus plaatsver
vangers in de Raadgevende Vergadering van de Eaad van Eurofi 

De Franse delegatie maakte hierbij slechts de volgend 
reserve, dat de zetelverdeling eventueel zou kunnen herzien 
indien tot het houden van directe verkiezingen zou v.-oruen 
besloten. 
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Tevens werd op Frans voorstel aan de juristen orge-
dragen een tekst te ontwerpen, waardooi de mogelijkheid 
zou worden geopend ook vertegenwoordigers van eventueel 
geassocieerde staten in de Assemblee op te neuien. 
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3- De landbouw 

Het hoofdstuk, dat de bepalingen van de landbouw 
bevat, kwam vrijwel geheel gereed. Er bestaat nog een 
Nederlandse reserve, nl. met betrekking tot de vraag of de 
meerderheidslDeslissingen van de Faad van Ministers t.a.v. 
de vervanging van nationale door gemeenschappelijke rege
lingen en met betrekking tot de toepassing der minimum
prijzen, reeds na vier jaar dan wel pas na acht jaar zallc-n 
aanvangen. Le Nederlandse delegatie heeft zich evenwel 
bereid verklaard de laatstgenoemde oplossing te aanvaarden, 
indiaa het buitentarief van de landbou/: bevredigend wordt 
geregeld. 

Tijdens de .'.'luister sconfer ent ie werd een i.ederlands 
amendement aanvaard, waarin wordt vastgelegd dat de minimum 
prijzen niet tot een vermindering van de bestaande omvang 
van het onderlinge handelsverkeer zullen mogen leiden noch i 
aan een uitbreiding hiervan in de weg zullen mogen staan, 
alsmede dat de minimumprijzen zodanig zullen moeten worden 
toegepast, dat zij een geleidelijke ontwikkeling van een 
natuurlijke preferentie tussen de deelnemende landen niet 
belemmeren. 

Uveneens weid aangenomen een Kederlands amendement , 
dat uan een exporterend land het recht geeft zelf een com
penserende uitvoerheffing op te leggen als het besta^A van 
een nationale marktregeling zijn producenten bevoorueelt 
t.o.v. hun concurrenten in het importerende land. 
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4. Het transport 

Het hoofdstuk ovt-r hét "transport werd door de minis
tersconferentie aanvaard nadat enkele wijzigingen ixi de 
laatste tekst waren aangebracht.De belangrijks-fe elementen 
zijn thans de volgende: 
a) het hoofdstuk over het transport wordt ondergebracht 

in de titel betreffende het dienstenverkeer. Daarmee 
wordt tot uitdrukking gebracht, dat de beginselen van 
de Gemeenschappelijke ¡'..ár kt en met name die voor de 
vrijheid van het dienstenverkeer in principe ook voor 
het traaspoit zullen gelden, 

b) de landen van de Gemeenschap zullen een gemeenscnappe-
lijke transport politiek voeren. De beginselen hiervan 
zijn echter niet in het verdrag neergelegd, doen ZSB.1-
len t.z.t. docr de Eaad van Ministers op voorstel van 
de Commissie moeten worden vastgesteld. De besluiten 
hiertoe zullen gedurende de twee eerste etappes bij 
unanimiteit worden genoden, doch vanaf het achtste 
jaar zal een gekwalificeerde ^eerderheid voldoende 
zijn. 

c) een bepaling werd aanvaard, welke inhoudt dat de loden-
staten op transportgebied gev,n politiek zullen mog-.n 
voeren welke meer protectionistisch is dan thans h:t 
geval is. 

d) overeenstemming werd bereikt over een bepaling, dat 
de berekende vervoei starieven geen discriminatie mcgv,n 
inhouden naar het land van b~stemming of het land van 
oorspiong der goederen. 

e) ook werd aanvaard een artikel b, palede, dat de leden-
staten geen prijzen en voorwaarden voor het vervoer 
mogen toepassen waarin een element van subsidie of 
protectie zit ten gunste van bepaalde industrie-takken 
of bedrijven. De uitzondering hierop moeten door de 
Europese Commissie worden goedgekeurd. 
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5. Het buitentarief 

overeenstemming werd "bereikt over een aantal alge
mene regels voor de berekening van het gemeenschap-elijk 
buitentarief. De gekozen formule berust in beginsel oc 
het rekenkundig gemiddelde van de op 1 januari 1S57 toege
paste rechten met een plafond van 3^ voor grondstoffen en 
10?6 voor halffabrikaten. 

Leze formule geeft voor een meerderheid der posten 
een oplossing, welke voor alle delegaties aanvaardbaai Ís« 
T.a.v. eè.i aantal belangrijke posten echter, waarbij som
mige delegaties zich met het resultaat der toege ra3te be
rekening niet kunnen verenigen, wordt thans nog onderhan
deld. Le bedoeling van deze onderhandelingen is om de lijst 
van de prouukten, waarover óp het moment van onderteke
ning van het verdrag nog geen overeenstemming zou zijn be
reikt, zo klein mogelijk te maken, le belangrijkste moei
lijkheden lig_en hierbij in de sectoren van de landbouw, 
de organische chemie en de non-ferro metalen. 

Aangezien verwacht mag .vorden, dat bij de onderte
kening van het verdrag nog niet ever alle posten over
eenstemming zal zijn bereikt, rijst de vraag volgens welke 
prodedure men hier tot een oplossing zal moeten kawen. 
Nederland wenst terzake vast fcs houden aan unanieme be
slissingen van de Baad van ministers, terwijl de andere 
landen wensen, dat t.a.v. de betwiste posten het buiten-
tarief op een gegeven ogenblik bij gek'valificeerde meer
derheid zal kunnen worden vastgesteld. Voorlopig is over
eengekomen, dat over deze procedure pas een beslissing 
zal worden genomen indien de omvang begrensd zal zijn van 
het aantal posten, waaromtrent bij de thans lonende onder
handelingen geen overeenstemming kan worden bereikt. 

."at betreft de procedure voor autonome wijzigingen 
van het buitentarief, nadat dit eenmaal zal zijn vastge
steld, werd overeengekomen dat deze in beginsel slechts 
bij unanimiteit in de Eaad van Ministers zullen kunnen 
worden aanvaard. In de definitieve periode zal de Eaad 
echter met gekwalificeerde meerderheid kunnen besluiten 
tot tijdelijke wijzigingen (voor maximaal één jaar) van 
ten hoogste 20$ van het tarief. 
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6. Het kapitaalverkeer 
Op het niveau van de hoofden van delegaties werd 

overeenstemming bereikt over de volgende punten: 
a) Ie vrijheid van het kapitaalverkeer zal beperkt zijn 

tot datgene wat nodig is voor een goede functionering 
van de Gemeenschappelijke Markt. 

b) Le mogelijkheid is geopend voor C U Ü staat, welke in 
dringende moeilijkheden zou komen te verkeren, om zo 
nodig zelfstandig een aantal beschermende maatregelen 
te nemen, ouder voorbehoud van latere goedkeuring dooi
de Europese Commissie. 

c) De beslissingen ter uitwerking van de liberalisatie 
van het kapitaalverkeer zal de Raad van Ministers ge
durende acht jaren bij unanimiteit moeten nemen en 

volgens bij gekwalificeerde meerderheid. 
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FOTO-BtZ. 148980 a 

EUBATOÏ.: 

Volgens de laatste stand van zaken is de inhoud van da 
inmiddels gereed gekomen, essentiële ontwerp-artikelen 
van het Euratom-Verdrag in grote trekken de volgende; 

I. De ontwikkeling van de research en 
de uitwisseling van kennis, " 

Op het gebied van de research wordt aan ruratom 
een belangrijke taak toegedacht. In grote lijnen is een 
research-programma ontwikkeld waarvan de kosten worden 
geraamd op & 215 min voor de eerstkomende 5 jaar. Dit 
programma zal als een anne:c aan het Verdrag worden toe
gevoegd. Wijzigingen kunnen jaarlijks door een gequali-
ficeerde meerderheid van de Ministerraad worden aange
bracht. De aanvulling van het programma na 5 jaar zal 
opnieuw worden beslist op voorstel van de Commissie 
door de Raad van Ministers.(unanimiteit)• +) 

In beginsel zal de zelfstandig en rechtstreeks 
door Euratom verrichte research een aanvullend karakter 
hebben ten opzichte van datgene wat nationaal geschiedt. 

Voorts zal Euratom op het gebied van de research 
een coördinerende taak hebben, d.w.z. de Oommissie wordt 
ingelicht over de nationale programma's, welke de leden 
zullen uitvoeren en kan door middel van aanbevelingen 
trachten te voorkomen, dat onnodig dubbel werk wordt ver
richt en, waar dit nuttig is, uitwisseling van gegevens 
en kennis stimuleren. 

Van de activiteiten, welke Euratom op research 
gebied zal ontwikkelen en welke dus vermeld zijn in het 
hierboven genoemde research budget, kunnen de volgende 
worden gereleveerd. 

Opgericht zal worden een gemeenschappelijk centrum 
voor kernenergetische onderzoekingen met laboratoria, een 
standaardisatiebureau en een bureau voor de vaststelling 
van standaardmaten. Rekening is gehouden met de wenselijk
heid van geografische spreiding van de afdelingen van 
dit centrum. 

Een documentatie-centrum zal worden ingesteld. 

Voorts zullen bepaalde proefreactoren worden gebouwd. 

Tenslotte zal ook het vraagstuk van de nucleaire 
fusie in studie worden genomen. 

Van groot belang is de taak van Euratom op het 
gebied van het bevrderen van de uitwisseling van gegevens 
en het verspreiden van kennis van technieken etc. Onder
scheiden kunnen daarbij worden uitvindingen en technisohe 
kennis, welke zijn geoctrooieerd en die, welke dat niet zijn. 

+ ) De *'ranse delegatie zal nog trachten gedaan te 
krijgen, dat deze unanimiteit wordt vervangen 
door gekwalificeerde meerderheid. 
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Ten aanzien van de geoctrooieerde uitvindingen ia 
de opzet, dat de Commissie licenties moet kunnen krijgen 
van de uitvinder, welke licenties zij zal kunnen cborgeven 
aan bedrijven binnen de Gemeenschap. In beginsel dient 
Euratom deze licenties langs minnelijke weg in handen te 
krijgen. Alleen als dit mislukt, kunnen dwanglicenties 
worden aangevraagd, zij het dat dit bij de nationale rech
ters dient te geschieden. 

Ten aanzien van de niet-geoctrooieerde kennis en 
uitvindingen zal de rol van Euratom slechts bemiddelend 
moeten zijn. Op dit punt kan begrijpelijkerwijae geen 
dwang worden uitgeoefend. 

Kennis en octrooien, die door de Commissie zelf zijn 
verkregen komen, al of niet tegen vergoeding, ter beschik
king van alle belanghebbenden in de Gemeenschap» 

Uitvoerig is van gedachten gewisseld over de vindingen 
en kennis, welke om redenen van nationale defensie geheim 
worden gehouden. Dit was een moeilijk punt voor de Duitsers, 
omdat zij vreesden, dat Frankrijk zeer veel inlichtingen 
niet zou willen uitwisselen met het argument, dat het hier 
ging om geheimen, welke van militair belang waren, r^en is 
tenslotte tot een akkoord gekomen, dat, wanneer een land 
bepaalde gegevens om militaire redenen geheim wil houden 
en niet wil uitwisselen, het aan Euratom het bestaan van 
die geheim te houden gegevens vermeldt, ^eent de Consissie 
of een van de leden, dat de geheimhouding zou moeten worden 
opgeheven, dan dient hierover met unanimiteit te worden 
beslist. 

II» Bescherming van de gezondheid tegen de gevolgen van straling. 

De Commissie zal binnen zes maanden na inwerkingtreding 
van het verdrag basisnormen uitwerken, waarbij zij rekening 
moet houden met een ad hoe groep van experts, die door de 
etenschappelijke en Technische Raad benoemd worden. De 

Raad van Ministers dient deze goed te keuren. Op basis van 
deze normen zullen nationale wettelijke bepalingen inge
steld moeten worden. De Commissie zal deze zoveel mogelijk 
dienen te coördineren. Hiertoe dienen ontwerpen van wetten 
of ordonnanties e,d # vooraf aan de Commissie voorgelegd 
te worden, welke binnen drie maanden dient te adviseren. 

Het toezioht en de contr81e op de naleving van deze 
wetten e.d. gebeurt door de nationale regering, doch de 
Commissie heeft het recht de opgestelde meet-apparatuur 
(n.1» voor radioactiviteit in grond, lucht en water) ter 
plaatse op haar deugdelijkheid te inspecteren. Tevens dient 
zij de meetrapporten te krijgen. + ) 

Daarnaast oefent de Commissie toezicht uit op de te 
treffen veiligheidsmaatregelen bij de nieuwbouw in een 
der leden-staten van alle installaties welke gevaar van 
radioactieve besmetting voor (een of meer van) de overige 
deelnemende landen kunnen opleveren. 

+) Op grond daarvan kan de Commissie bindende 
aanbevelingen richten aan de landen. 
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De Commissie kan terzake de regeringen adviseren. Bij 
niet nakoming, kan zij een beroep doen op het Hof. 

Deze gezondheidsartikelen zijn voor Nederland van 
bijzonder belang, daar ons land aan de monden van Rijn 
l^aas en Schelde ligt, zodat ons land het bijzondere gevaar 
loopt van ophoping van radioactieve afvalstoffen. Daarom 
heeft onze delegatie ook gepleit voor een zo groot moge
lijke invloed van de atoom Oommissie. Hoewel minder supra
nationaal dan aanvankelijk verwacht werd, lijkt de oplos
sing bevredigend. 

III.Investeringen en Gemeenschappelijke Ondernemingen. 

a, De Commissie heeft géén concrete zeggenschap gekregen 
over de richting waarin de nationale investeringen zich 
dienen te bewegen. Getracht is wel voor luratom enige in
vloed te reserveren. Zo kan zij periodiek eigen, indica
tieve programma's publiceren. Voorts kan de Commissie met 
de betrokken industrieën de haar verplicht voorgelegde 
projecten bespreken. Zij heeft echter geen recht wijziging 
in de investerings programma's aan te brengen, noch kan 
zij deze publiceren zonder toestemming van de betrokken 
regeringen en het betrokken bedrijf. 
b. Indien één of meer der leden-staten of bedrijven 
over wenst te gaan tot de instelling van een gemeenschap
pelijke onderneming,nemen zij met de Commissie contact op. 
Be Commissie bestudeert het project en brengt advies uit. 
Het is niet noodzakelijk dat alle leden-staten aan derge
lijke gemeenschappelijke bedrijven deelnemen. Voorts Ie 
het mogelijk dat ook andere staten of buitenlandse be
drijven deelnemen aan de instelling van een dergelijk 
gemeenschappelijk bedrijf. Ook is de mogelijkheid open 
gelaten dat Euratom zelfstandig als deelnemer optreedt 
en in de financiering participeert. 

De geiaeenachappelijke bedrijven zullen eigen statuten 
hebben en worden opgericht bij een besluit van de Raad 
van Ministers(stemprocedure nader uit te werken). 
c. Door de Franse regering wordt om politieke redenen met 
grote klem aangedrongen op de gemeenschappelijke bouw van 
een fabriek voor isotopenscheiding. Onder druk van Frankrijk 
is tijdens de laatste Ministersconferentie te Lrussel aan 
het Studie 3/ndicaat voor de isotopenscheiding de opdracht 
verstrekt binnen drie maanden een raoport uit te brengen 
over de fundamentele gegevens met betrekking tot een der
gelijke fabriek. Frankrijk heeft in dit opzicht reeds 
zelfstandig onderzoekingen verricht en is van mening dat, 
met gebruikmaking van de reeds door Frankrijk verkregen 
kennis, een definitieve beslissing door de Zes regeringen 
per 1 Juli a.s. zou kunnen worden genomen. Het spreekt wel 
haast vanzelf dat men hierbij als uitgangspunt neemt de 
door Frankrijk reeds in principe aanvaarde gasdiffusie
methode. 
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Het lijkt niet gewenst toe te geven aan eventuele 
Franse druk om zonder zakelijk gefundeerd oordeel en'uit-
sluitend uit politieke motieven over te gaan tot het op
richten van een isotopenscheidingfabriek, welke uit eco
nomisch oogpunt onverantwoordelijk zou zijn. Indien de 
conclusies van het Studie Syndicaat niet voldoende duidelijk 
blijken te zijn, zou het dus aanbeveling verdienen het 
mandaat van de Studiecommissie te verlengen, teneinde 
t.z.t. op goede gronden te kunnen beoordelen welke metho
de van de isotopenscheiding voor «"est-Europa het meest 
in aanmerking komt, gesteld dat men hiertoe zou willen 
overgaan. 

IV. De Gemeenschappelijke • arkt voor kernenergie. 

a. Aangezien men er van uitging dat op nucleair terrein 
nog nauwelijks sprake zou zijn van "vested interests" 
stelde het rapport Spaak, dat ten aanzien van nucleaire 
producten spoedig een Gemeenschappelijke ï^arkt tot stand 
zou kunnen komen, vooruitlopende op de algemene marchl 
commun. Dit wil dus zeggen: geen tarieven of contingenten 
binnen de Zes landen, en een gemeenschappelijk buiten
tarief voor een lijst van producten die voor de nucleaire 
industrie belangrijk zijn. 

b. Door de Benelux-landen werd ter conferentie te 
Brussel een voorstel gedaan, hetwelk ertoe zou leiden dat 
de Gemeenschappelijke ?*arkt voor nucleaire producten er 
binnen één jaar zou zijn en waarbij men zo laag mogelijke 
tarieven zou instellen. Dit voorstel ging uit van de vol
gende gedachten? 

1) t.a.v. producten, vallend onder het Euratom 
monopolie bestaat geen reden voor bescherming; 

2) t.a.v. andere producten, welke uitsluitend in 
de atoom-industrie toegepast worden is evenmin 
aanleiding tot bescherming, daar het gaat om 
een industrie welke grotendeels in Staatshanden 
is; 

3) t.a.v. producten, die mede een andere bestemming 
kunnen hebben, kan men werken met bestemmings
certificaten. 

c. Yan Franse zijde fcijn hiertegen ernstige bezwaren 
geopperd. De Fransen accepteren slechts de voorstellen 
voor zover die de monopolie-producten betreffen, zoals 
ertsen, zuiver uranium en splijtbaar materiaal; verder 
wilden zij niet vooruitlopen op de verwesenlijking van 
de algemene Gemeenschappelijke Markt. Daarenboven eisen 
de Fransen ook hier het régime spécial dat zij bij de 
algemene Gemeenschappelijke Markt reeds bedongen hebben. Bit-
punt is op het ogenblik dus nog niet grregeld. Over de 
lijst van producten zelve bereikte men overeenstemming. 

Ten aanzien van de bijkomende onderwerpen als vrije 
uitwisseling van arbeidskrachten, vrijheid van inschrij
ving op aanbestedingen en regelen voor het kapitaalver
keer op dit terrein besloot men de regels van de alge
mene Gemeenschappelijke Markt af te «vachten. 
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V. De bevoorrading. 

a. Binnen_de_Genjeensch§££ 

De deelnemende landen verplichten zich tot het verstrekken 
van inlichtingen betreffende de prospect! van ertsen en de 
productie van uraniumoxyde in de moederlanden en de overzeese 
gebiedsdelen. Op basis van deze inlichtingen kan de Commissie 
aanbevelingen richten tot de betrokken regering. Worden deze 
niet opgevolgd dan kan het betreffende land worden uitgesloten 
van de niet-discriminatoire voorziening van ertsen en splijt
stoffen binnen de Gemeenschap. 

Gebruikers die ertsen of uaniumoxyde binnen de Gemeen3chao 
willen betrekken, doen opgave van alle voorwaarden en specifi
caties, inclusief de prijs en het land van herkomst, aan het 
Agentschap. Van hun kant delen de producenten mede, tegen welke 
condities zij bereid zijn contracten af te sluiten, welke een 
maximum looptijd kunnen hebben van 10 jaren, tenzij de Commissie 
accoord gaat met een langere termijn. 

Aan de hand van deze gegevens zal het Agentschap, volgens 
een nader uit te werken procedure, bekend maken op welke v»r-
waarde het in staat is aan bestellingen te voldoen. In geval 
van schaarste zal een verdeling pro rata plaatsvinden. 

Het Agentschap mag de aanbiedingsprijs der producenten 
niet controleren, noch naar beneden drukken zolang deze niet 
frauduleus is (d.w.z. beoogt een bepaalde afnemer bij uit
sluiting van anderen te bevoordelen;. 

Deze (herziene) procedure mag een vereenvoudiging en 
verbetering worden genoemd, vergeleken bij het z.g. Franse 
systeem, dat in het vorige overzicht werd uiteengezet. 

Splijtstoffen, geproduceerd in ondernemingen binnen de 
Gemeenschap, worden door het Agentschap overgenomen ("prendre 
en charge") teneinde te kunnen voldoen aan de bestellingen 
(volgens dezelfde regels als hierboven uiteengezet t.a.v. 
ertsen en oxyde). Indien het Agentschap niet koopt, mogen pro
ducenten zelf ertsen en splijtbaar materiaal aan het buitenland 
aanbieden echter niet tegen gunstiger voorwaarden dan waartegen 
aan het Agentschap werd aangeboden. Splijtbaar materiaal mag 
uitsluitend door het Agentschap worden geëxporteerd. 

Van belang is dat de splijtstof-producerende ondernemingen, 
voorzover nodig ter dekking van eigen behoeften, de splijtstof
fen in elk geval zelf zullen kunnen bestemmen voor gelieerde 
ondernemingen, waarmede zij rechtstreeks een "schakel" vormen 
in het kader van een kernenergie-programma. Op aandringen van 
de Franse delegatie is hiertoe geen toestemming van de Commissie, 
doch slechts een eenvoudige kennisgeving vereist. (Wel is een 
bepaling tegen misbruik in het Verdrag opgenomen.) 

Het Agentschap zal de uitsluitende bevoegdheid hebben met 
producenten buiten de Gemeenschap overeenkomsten af te sluiten 
betreffende de levering van ertsen, uraniumoxyde of splijt
stoffen. 

Wanneer echter sprake is van een overeenkomst, waarbij 
slechts bijkomstig een leverantie van splijtstof plaats-
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vindt (bijv. aankoop van een reactor, tezaren met een 
voldoende hoeveelheid splijtstof voor een aantal jaren) 
is slechts de medewerking van de Commissie vereist. Leze 
kan dus eventueel een oordeel uitspreken over de redelijk
heid van de te leveren hoeveelheid splijtstof, doch heeft 
geen enkele bemoeienis «et de keuze van de reactor en de 
condities, waarop deze wordt geleverd. 

De gebruikers die splijtstoffen of grondstoffen 
van buiten de Gemeenschap wensen te betrekken, kunnen 
eveneens zelf het land van herkomst en alle verdere 
condities aan het Agentschap opgeven. 2it laatste 
mag slechts een andere leverancier kiezen indien het in 
staat is op minstens even voordelige voorwaarden te leveren. 

Deze bepaling is van bijzonder belang voor de con
sumenten-landen, waaronder Nederland. 

c. Al££2S®S* 
In het Verdrag is tevens voorzien dat het z.g. 

actieve en passieve veredelingsverkeer met ondernemingen 
buiten de Gemeenschap mogelijk blijft. Dit betekent 
dat de ondernemingen binnen de Gemeenschap splijtstof
elementen zullen kunnen vervaardigen voor ofwel doen 
vervaardigen door ondernemingen buiten de Gemeenschap, 
(voorbeeld: bestelling van splijtstofelementen in inge
land of de Verenigde Staten voor een reactor in IJederland'. 

Teneinde aan de Franse verlangens op dit punt tege
moet te komen, zal vermoedelijk in het Verdrag worden be
paald, dat de deelnemende landen een prioriteit zullen 
bezitten t.a.v. de ertsen en het uraniumoxyde, afkomstig 
van eigen bodem of uit de overzeese gebiedsdelen, ten 
behoeve van reactoren die binnen zeven jaar na de in
werkingtreding van het Verdrag "critisch" worden. Leze 
prioriteit zal gelden voor hoogstens tien jaar, vanaf 
de inwerkingtreding van het Verdrag: dit betekent dat 
de reactoren die momenteel b.v. in Frankrijk en België 
bestaan of in aanbouw zijn, althans gedurende een begin
periode van een aantal jaren bij voorrang kunnen rekenen 
op de hulpbronnen uit eigen bodem. 

Teneinde de hierin gelegen discriminatie tegenover 
de producentenlanden weg te nemen, zal waarschijnlijk 
tevens uitdrukkelijk worden bepaald, dat de landen 
die splijtstof zullen verkrijgen op grond van een bila
terale overeenkomst met een derde uiogendheid een voor
keursrecht op deze leveranties te behouden, (voorbeeld: 
de 500 kilogram ü 235 die Nederland uit aoofde van de 
overeenkomst met de V.S. in de loop van 10 jaren zal 
verkrijgen). 

Lit samenstel van regels met betrekking tot de 
voorziening binnen en buiten de Gemeenschap, vormt, 
naar het wil voorkomen, het enig haalbare compromis 
tussen de belangen van enerzijds producenten-landen 
(zoals Frankrijk), anderzijds de afnemers (zoals Nederland,). 
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V I » De controle op het juiste gebruik van de grondstoffen. 

Bij de opstelling ran de verdragsartikelen op dit 
punt is getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
overeenkomstige bepalingen van het Statuut van het 
Atoomagentschap der Verenigêe Naties. 

Toch zijn er enige verschillen*. 
1) Bij de V.N. (en ook bij de C E S ) is het uitsluitende 

doel de aanwending van kernenergie voor militair ge
bruik te voorkomen. In Euratom echter is dit militair 
gebruik door de ledenlanden in prirlpe toelaatbaar 
(behalve door Duitsland). Hier heeft de controle 
dan ook het krakter van een "contrSle de conformité** , 
d.w.z. dat wordt nagegaan of (a) de grond- of splijt
stoffen werkelijk gebruikt worden voor de bestemming 
die aan de Commissie opgegeven is5 en (b) of de be
palingen betreffende de voorziening (aan- en verkoop 
monopolie) .'.orden nagekomen. 

2) In Euratom staan alle installaties onder controle,+ ' 
terwijl bij de V.N. en de GEES deze contrèle tot 
bepaalde projecten beperkt blijft. 

Ondanks deze verschillen was het toch mogelijk de 
betreffende V.N.-bepalingen in grote lijnen te volgen. 
Dit is van belang, omdat hierdoor een eventuele over
dracht van bevoegdheden door de V.H. zowel als de Y.S. 
aan Euratom wellicht gemakkelijker wordt. 
N.B. Deze "controle de sécurité' dient onderscheiden te 

worden van de reeds eerder vermelde controle op 
het naleven van sanitaire maatregelen, waarvoor een 
aparte procedure geldt. 

at de inhoud der contrSle-voorschriften betreft, 
zij het volgende nog vermeld: 

1) Er bestaat een mededelingsplicht aan de Commissie 
van de fundamentele technische gegevens, nodig voor 
de contrSle, ten aanzien van alle installaties, 
welke grond- en splijtstoffen bewerken e.d. 

2) De Commissie is bevoegd te eisen, dat surolussen 
van splijtbaar materiaal (en bijproducten) in 
depots worden ondergebracht, welks onder directe of 
indirecte contrSle van de Gemeenschap staan. 

3) De Commissie benoemt een corps van inspecteurs in 
overleg met de staten naar wier grondgebied deze 
worden gezonden. 

4) Ook de gemeenschappelijke installaties zijn aan 
een contr3le onderworpen. 

5) Bij verdragsovertreding kan de Commissie: 
a) een waarschuwing uitspreken. 
b) verleende hulp (technische en financiële) intrekken, 
c) een tijdelijk atxistfia±t±*f exploitatie-verbod 

uitvaardigen. In dit laatste geval wordt de instel
ling gedurende vier maanden onder beheer gesteld, 
in overleg tussen de Commissie en de betrokken 
Regering. 

d) grondstoffen en/of splijtbaar materiaal geheel of 
gedeeltelijk in beslag nemen. 

+ ) voorzover deze voor vreedzaam gebruik zijn bestemd 
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T.a.v. de controle op het militair gebruik van splijt
baar materiaal wordt van Franse zijde verlangd dat deze aal 
eindigen op het ogenblik dat het materiaal in een lokali
teit met een 'operationele bestemming" *ordt opgeslagen. 
Over de juiste interpretatie van dit begrip in vredestijd 
is men het nog niet eens. Vel staat vast, dat Frankrijk 
dexe operationele bestemming geheel autonoom wenst te be
palen. "*"' 

VII. De buitenlandse betrekkingen van Euratom. 

Dit hoofdstuk is nog in studie. Het volgende kan echter, 
met een zeker voorbehoud, worden meegedeeld: 

Voorzover de Commissie een eigen competentie heeft, 
t.a.v. bepaalde onderwerpen, kan zij zelfstandig overeen
komsten afsluiten en volstaan met kennisgeving aan de Haad 
van Ministers. 

Voorzover de Commissie een eigen competentie ontbeert, 
zullen overeenkomsten worden afgesloten volgens directieven 
van en met instemming van een gekwalificeerde meerderheid 
van de Raad van Ministers. (Zen bijzondere procedure zal 
noodzakelijk zijn in geval de belangen van een of meer 
der deelnemende landen worden geraakt.) 
b) ^y®£®6nkoiasten_afgesloten_door_de_regeringen: 

Bestaande bilaterale regeringsovereenkomsten zullen 
zo mogelijk aoor onderhandelingen, gezamenlijk met de Com
missie, in de Gemeenschap moeten worden :ingebracht". In 
elk geval moet de Commissie binnen 30 dagen na inwerking
treding van het Verdrag in kennis -orden gesteld van het 
bestaan van dergelijke overeenkomsten, bij gebreke waarvan 
de betrokken regering zich daarop niet mag beroepen. 

Sa totstandkoming nullen verdragen met derden, welke 
formeel het karakter dragen van regeringsovereenkomsten 
en welke betrekking hebben op de uitwisseling van kennis 
slechts door de Commissie kunnen worden afgesloten. 
Bilaterale onderhandelingen op nationaal niveau zijn in dit 
geval dus uitgesloten, tenzij de Commissie aanleiding vindt 
van haar bevoegdheid in bijzondere omstandigheden afstand 
te doen. 

Alle andere regeringsovereenkomsten, welke binnen 
de werkingssfeer van het Verdrag vallen, kunnen in principe 

f) Be enige inmenging die Frankrijk gedoogt t.a.v. zijn 
militaire programma, ligt op het gebied van de gezondheids
zorg: indien proefexplosies plaatsvinden, dient door de 
betrokken regering advies aan de Commissie te worden ge
vraagd omtrent de event. noodzakelijk gedehte bijzondere 
voorzorgsmaatregelen. Indien de proefexplosie gevaar kan 
opleveren voor de bevolking op het grondgebied van de 
andere deelnemende landen, ie zelfs de instemming der 
Commissie vereist. 
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door de nationale regeringen worden afgesloten. Ir fee-
staat echter een mededelingsplicht aan de Commissie 
welke eventueel bezwaren naar voren kan brengen. In dit 
laatste geval bestaat zo nodig beroep op het Hof. 

c) Overeenkomsten afgesloten_door publiek - en privaat-
ll£?IIII2iIl2S§I^l5liIIsIIIiIiersönên7: 
Bestaande overeenkomsten kunnen slechts als exceptie 

tegen het Verdrag worden opgeworpen, indien zij tijdig 
(d.w.z. 30 dagen na inwerkingtreding van Euratom) ter 
kennis van de Commissie zijn gebracht. 

Overeenkomsten en contracten welke na de inwerking
treding van het ̂ uratom-Verdrag zijn afgesloten of verlengd, 
kunnen niet als exceptie worden opgeworpen ingeval zij 
strijdig blijken te zijn met de bepalingen van Euratom. 

De zes regeringen verplichten zich "alle maatregelen 
te nemen die zij nodig oordelen" teneinde op aanvraag van 
de Commissie alle gewenste inlichtingen te kunnen verstrek
ken betreffende de overeenkomsten en contracten, welke na 
de inwerkingtreding van het Euratom-Verdrag publiek - of 
privaatrechtelijke ondernemingen en personen zijn afge
sloten. Het Hof zal eventueel een uitspraak doen of derge
lijke afspraken in overeenstemming zijn met het Verdrag. 

Het onderhavige hoofdstuk heeft tijdens de onder
handelingen tot moeilijke discussies aanleiding gegeven. 
Bij Frankrijk bestond kennelijk de tendens de vrijheid 
van handelen t.a.v. het buitenland zoveel mogelijk te 
beperken, hetgeen weinig consequent is gezien in het 
licht van het Franse streven de bevoegdheden van de 
Commissie (en van het Agentschap) binnen de Gemeenschap 
tot een minimum te reduceren. Vooral de landen, zoals 
Nederland, die er niet op kunnen rekenen te eniger tijd 
te beschikken over een alomvattend nationaal programma, 
hebben er belang bij tegenover de concessies die aan 
Frankrijk worden gedaan, een redelijke mate van vrijheid 
van handelen buiten de Gemeenschap te handhaven , welke 
niet in strijd komt met de geest van het Verdrag. 
Met het hiervoor geschetste samenstel van regels lijkt een 
aanvaardbaar compromis bereikt te zijn, waardoor de speci
fiek Nederlandse belangen bij een redelijk beleid van de 
Commissie 3Chijnen te zijn gewaarborgd. 

Dit geldt met name t.a.v. de bestaande bilaterale 
contacten van het "heactor Centrum Nederland'1 met Noorwegen 
en het V.£.. Met name de Noors-Nederlandse samenwerking, 
welke in een ruime kader-overeenkomst i3 vastgelegd, 
biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor een uitbreiding, 
welke zeer wel valt te rijmen met de research-activiteiten 
in het kader van Luratom. 

Overigens valt te vermelden, dat bij de onderhande
lingen is gebleken, dat juist Frankrijk met een aantal 
landen bilaterale afspraken heeft, waardoor verwacht 
mag worden dat in de praktijk de Nederlandse en Franse 
belangen ten deze parallel zullen blijken te lopen. 
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VIII. De eigendom van ertsen en splijtstoffen. 

De vraag, of het eigendomsrecht uitsluitend aan de 
Gemeenschap moet worden toegekend, is nog niet beantwoord. 
Frankrijk is hiervoor geporteerd, terwijl daarentegen 
aan Duitse zijde wordt vastgehouden aan de mogelijkheii 
van privé-bezit(in overeenstemming met de atoomwetgeving 
in de Bondsrepubliek.) 

Tijdens de Ministersconferentie d.d. 21 October 1956 
te Parijs spraken de Ministers zich in principe uit voor 
een "rechtsverhouding sui generis". Deze werd daarop 
door de experts alsvolgt gedefinieerd: 
"les articles relatifs à la disposition des minerais, 
matières fertiles et fissiles devront s'inspirer de la 
constatation que les droits dont disposeront l'Euratom 
d'une part, les utilisateurs de l'autre, étant donné 
les conditions particulières dans lesquelles ces produits 
peuvent être utilisés et distribués, doivent être consi
dérés comme des droits sui generis. 

Cette constatation rend sans objet la controverse sur 
les droits de propriété et les droits de location. 

Elle ne préjuge en rien des droits et fonctions que le 
Traité attribuera à l'organisation sur ces matières, 
quelle que soit leur destination." 

Deze kwestie is sindsdien op ministerieel niveau 
niet meer aan de orde geweest, doch is thans op de agenda 
geplaatst van de bijeenkomst van minister-presidenten op 
19 Februari a.s. te Parijs. 

Verwacht mag worden dat bij deze gelegenheid de 
heer Mollet ervoor zal pleiten aan Euratom in elk geval 
het uitsluitende eigendomsrecht van splijtbaar materiaal 
toe te kennen. 

T.a.v. splijtstoffen welke voor militaire toepassin
gen zijn bestemd lijkt dit weinig consequent en niet 
meer dan een fictie. Van Nederlands standpunt uit gezien 
behoeft er echter geen bezwaar te bestaan hiermede accoord 
te gaan, indien zulks om politieke redenen gewenst blijkt 
te zijn. 

IX. De overzeese gebiedsdelen. 

Overeenkomstig de aanbevelingen van het rapport-Spaak 
zullen de bepalingen betreffende de bevoorrading tevens 
dienen te gelden voor de "gebieden overzee, welke onder 
juria—dicti staan van de deelnemende landen". 

Door de Duitse delegatie is de wens naar voren ge
bracht dat hetzelfde zou gelden, wat betreft de gezond
heidszorg en de Gemeenschappelijke Markt voor kernenergie. 
Hieromtrent is nog geen beslissing genomen. 

-o-o-o-o-o-o-
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