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Algemeen 
Het Comité Directeur vergaderde op 3 October, welke- ver

gadering werd voorafgegaan door een bespreking in beperkte 
kring tijdens een lunch bij Minister Spaak. 

De diverse commissies naderden het einde van hun werk
zaamheden. De meesten van hen hebben de bespreking van de hun 
voorgelegde vraagstukken beëindigd en zullen de volgende 
hun eindrapport voor het Comité Directeur opstellen. 

De institutionele problemen zijn veelal slechts summier 
behandeld, zowel tengevolge van gebrek aan voorbereiding in 
sommige delegaties en van de tijdnood waarin men verkeerde, 
alsook in verband met het sterk politieke aspect van de hier
mee samenhangende vraagstukken, waarover pas een definitief 
oordeel zal kunnen worden gevormd wanneer vaststaat of er al 
of niet oen gemeenschappelijke markt tot stand kan komen. 

De Commissie voor het vreedzaam gebruik van Atoomenergie 
vergaderde op Vrijdag, 7 October. Het verslag van deze ver
gadering zal in het volgende weekbericht worden opgenomen. 

De heer Verrijn Stuart werd 6 October vervangen door 
de heer Linthorst Homan. 

Comité Directeur 
Aan de bijeenkomst van het Comité Directeur op 3 October 

ging een lunch vooraf op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Hierbij v/aren aanwezig de gastheer Minister Spaak, de Secre
taris-Generaal Calmes, en de volgende gedelegeerden : 
Ophuels (Duitsland), Snoy (België), Gaillard (Frankrijk), 
Schauss (Luxemburg), Benvenutti (Italië), Verrijn Stuart 
(Nederland). Na du lunch bi sprak Minister Spaak de verdorc 
gang van zaken. De volgende punten werden daarbij vastgesteld. 

De deskundigen moeten zich zo strikt mogelijk houden aan 
de einddatum van 15 October. 

Daarna maakt het Comité Directeur een gezamenlijk rap
port op op basis van de onderscheidene rapporten van do ver
schillende commissies en sub-commissies°, de heer Spaak zal voor 
de voorbereidende en secretariaatswerkzaamheden zorg dragen. 
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. Met de werkzaamheden"van het Comité Directeur zelf zal 
een aanvang worden gemaakt op Maandag, 7 November; de op een 
eerdere datum door de Fransen voorgestelde vergadering is in 
de loop der discussie op de acht<ïgrond geraakt en vermoedelijk 
komen te vervallen. 

Het rapport dient niet groot te zijn : 4 0 - 5 0 bladzijden 
wordt het maximum geacht. 

Het rapport zal worden uitgebracht door de zes rogerings-
gedelegeerden aan de zes regeringen van Messina; van de mede
werking van Groot-Britannië op het niveau der deskundigen zal 
melding worden gemaakt, paar Engeland wordt niet uitgenodigd 
het rapport mede uit te brengen; dit strookt geheel met de 
reserves door Minister MacMillan gemaakt. 

Ook de KSG zal niet tot de ondertekenaars van het rapport 
behoren. 

In de loop der besprekingen werd er op aangedrongen, 
dat de deskundigen zich niet te diep zouden begeven in insti
tutionele vraagstukken; de heer Verrijn Stuart heeft hiertoĝ :-. 
terstond enig protest aangetekend en zich op het door de ver
gadering daarna aanvaarde standpunt gesteld, dat institutionele 
vraagstukken weliswaar niet een gedetailleerde behandeling 
behoeven, doch wel principieel bezien moeten worden indien en 
voorzover zij logisch voortvloeien u.it de beschouwingen over 
de in eerste instantie behandelde economische en sociale 
vraagstukken. 

De Fransman Gaillard meende, dat het rapport van het 
Comité Directeur aan de Ministers op unanimiteit zou moeten 
berusten; de heer Verrijn Stuart heeft te kennen gegeven, dat 
dit hem uitermate moeilijk voorkwam, gelet op de grote mate van 
meningsverschillen, die zich b.v. op de door hem gepresideerde 
vergaderingen van de gemeenschappelijke markt voordoen. 

De eigenlijke vergadering in de namiddag werd uitsluitend 
besteed aan het uitbrengen van verslag door do voorzitters der 
verschillende commissies en sub-commissies, waarbij in enkele 
gevallen enig commentaar'werd geleverd, wat niet tot nieuwe 
aspecten of vermeldenswaardige beslissingen leidde. In alle 
commissies zal men 15 October gereed kunnen zijn met de rap
porten. 

De volgende punten verdienen afzonderlijke vermolding. 

Naar aanleiding van het verslag van de voorzitter van 
de Sub-commissie voor de Luchtvaart werd besloten,de ontwerp
tekst, voorzover deze gereed is met betrekking tot de 
Eurofinair, toe. te zenden aan de verschillende geïnteresseer
de luchtvaartmaatschappijen. 
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Tegen het document 275 met betrekking tot de exploitatie 
van intercontinentale luchtroutes werd van Franse zijde op
nieuw enig bezwaar gemaakt. De Franse woordvoerder drong er oz 
aan het probleem nogmaals in studie te nemen, daarbij zijn 
argumenten voor sterke Europese eenheid op dit gebied herha
lende . 

Voorts deponeerde de Franse woordvoerder een document 
bij het Secretariaat, dat betrekking heeft op de vorming van 
een Europese maatschappij voor do vliegtuigproductie (Doe.303). 
Het is do bedoeling, dat dit document op korte tonni,ttin de 
Sub-commissie voor de Luchtvaart wordt besproken en dat de 
delegaties daarvoor een speciale deskundige op het gebied van 
de vliegtuigproductie zullen aanwijzen. Door de vergadering 
is geen commentaar geleverd op de korte uiteenzetting door 
de Franse woordvoerder op het Franse plan. 

Do voorzitter van de Sub-commissie voor PTT-Zaken gaf 
een korte toelichting op Doe. 258, welk document op h^t ogen
blik bij de Commissie voor Transport in behandeling is. 

De voorzitter van de Commissie voor de Nucleaire Energie 
vestigde de aandacht op Doe. 297 en deelde mede, dat voor 
15 October de commissie nog een nader document met een an&iysc 
van de problemen, alsmede d^ mogelijke oplossing hiervan ge
reed zal hebben. Dit document zal uitsluitend de opinies van 
de deskundigen weergeven. 

Na afloop van het verslag van de voorzitter van de 
Commissie voor de Klassieke Energie, diende de Franse woord-
voorder een memorandum in over de Europese samenwerking op 
energiegebied, dat een verdere uitwerking bevatte van de reeds 
eerder van Franse zijde gedane voorstellen aan het begin van 
de conferentie. 

De voorzitter van de Commissie voor de Gemeonschappe1ijke 
Markt gaf behalve een overzicht van de werkzaamheden tevens 
een korte opsomming van de problemen waarover duidelijke tegen
stellingen van opinies bestaan. Hij noemde hieronder het vraag
stuk van de eindtermijn voor de gemeenschappelijke markt en het 
^systeem van de afbouw der onderlinge tarieven en voorts var. 
de hoogte van het tarief tegenover derde landen; hij releveerde 
de meningsverschillen over de vraag, welke onderwerpen op 
sociaal gebied moeten worden geharmoniseerd, alsmede het ge
brek aan overeenstemming over de vraag in hoeverre bij beta-
lingsbalansmoeilijkhoden in de definitieve periode de gemeen
schap bevoegdheden tot ingrijpen c.q. toestaan van quantitatie-
ve restricties moet hebben. Tevens vermelde hij, dat dp menin
gen uiteenliepen over de vraag of de landbouw afzonderlijke 
behandeling verbist, waarna hij een kort overzicht gaf van 
de meningsverschillen op institutioneel terrein. 
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Tenslotte deed do hoer Spaak do mededeling, dat hot ia 
de bedoeling lag hot z.g. eindrapport van hot Comité Directeur 
alleen voor do verantwoordolijkhoid to laten van de vertegen
woordigers van do zes EGKS-landcn. 

Commissie voor do Gemeenschappelijke 1:1 ar kt 
Op 4 October word de eindtekst vastgesteld inzake de 

douanerechten en de contingenteringen. 
Op 5 October steldo de commissie haar rapport over het 

kapitaalverkeer vast. 
Daarbij zij aangetekend, dat in de kring der Nederlandse 

delegatie uitvoerig voor-overleg plaatsvond, waarbij enerzijds 
de vertegenwoordiger van Financiën gaarne nog enige reserves 
wilde zien aangebracht, doch anderzijds de Gedelegeerde, die 
aan het concipiëren van het betrokken document (Doe. 288) had 
meegewerkt, opmerkte, dat behoudens een enkel punt - waarover 
men in de delegatie overeenstemming bereikte - een verdere ver
zwakking van het concept het 'waardeloos en voor hem onaanvaard
baar zou maken. 

In de commissie werden vervolgens alle Nederlandse amen-
demonten aanvaard. Nederland maakte geen reserves over de rente 
voor overheidsleningen "thuis", omdat van Minister Zijlstra 
was vernomen, dat Minister Beyen had goedgevonden, als houding 
aan te nemen, dat "in de eindfase geen preferentie voor de 
nationale vraag kan worden geaccepteerd". 

Vervolgens kwam het document over de concurrentie aan de 
orde (Doe. 301, oud 240), waarbij - als steeds bij dit tere 
onderwerp * de moeilijkheid bestond, dat een verdrag niet alle 
nationale maatregelen kan toelaten, noch verbieden (!)• Het 
gaat daar dus steeds om het formuleren van do normen en van de 
procedure. In de procedure.staan voorstanders van het "klachten
stelsel" tegenover die van hot "vergunningen-stelsel", maar geen 
van beide groepen kan ontkomen aan het formuleren van nofnen. 

Het document werd wel verbeterd, maar is nog verre van 
ideaal. 

Er ontstond hierbij een debat tussen de Nederlandse en de 
Franse expert over diens poging om Franse uitsonderingsposities 
in de OBEC automatisch over te nomen, Nederland meent dat dit 
nimmer automatisch kan gaan, en verlangde : 
a.- dat elke uitzonderingspositie voor het nieuwe verdrag 

opnieuw en apart moet worden besproken, 
b.- dat, elke tijdelijke uitzonderingspositie wordt behandeld 

onder "sauvegarde", en niet bij een principieel onderwerp 
als dit dor concurrentie. 
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Dit leidde tot verduidelijking dor voorgestelde redactie. 

Daarna begon de bestudering van het werking-paper dat na 
de owrsto lezing over distorsies en harmonisatie was gemaakt. 
Br waren Duitse en lied er land se amendement on ingekomen, die 
goeddeels identiek v/aron. De Fr nsen hadden een algemeen stuk 
geschreven, dat echter geen concrete amendementen inhield, het 
was bovendien naar de mening van de meerderheid der Nederlandse 
delegatie vaag on onaanvaardbaar. Se kans bestond, dat de 
Fransen in het vage zouden vallen blijven, daardoor ontglippen 
aan formuleringen, wolko ̂ oonomisch houdbaar zouden zijn, en 
tenslotte nu - of op elk volgend niveau - met eon onafzienbare 
serie politieke eisen zouden komon. Wel stelden de Fransen niet 
de eis van prealabele harmonisatie, maar een formulering 
"etappe voor etappe", welke ook do Beigen en zelfs de Duitsers 
steeds lief blijkt te zijn, zou eenzelfde effect kunnen hebben. 

Om deze redenen poogde de Nederlandse woordvoerder door 
een scherpe houding de Fransman tot concrete•amenderingsvoor-
stellen te forceren, doch dat mislukte, terwijl ook dê poging 
mislukte de Fransman te krijgen tot een eigen formulering van 
diens principiële standpunt in de vorm van een verklaring, 
welke als minderheidsverklaring naast en tegenover die der 
vijf anderen zou worden vastgelegd. Beide pogingen mislukten, 
doordat in de vergadering blijkbaar het verlangen overheerste, 
een tekst te vinden waarin allen zo ver mogelijk samengingen. 
Tenslotte werd er een werkgroep verlangd. Bedorland aarzelde 
of het daaraan moest medewerken, doch ken dit moeilijk weigeren. 
Zo kwam deze groep tot stand onder voorzitterschap van de heer 
Linthorst Homan.' 

In deze werkgroep stond de Fransman urenlang alleen, door
dat allen een onderling gelijke mening hadden, ongeve.er...op de 
basis van het oude bekende stuk dor KSG (Doe.No. 65), on hij 
die niet wilde aanvaarden, doch zichzelf in vaagheden bleef 
hullen. De heer linthorst Homan herhaalde- toen zijn gedachte, 
aan de Fransman zelf over te laten een af ijkend voorstel te 
formuleren, doch doze weigerde - zeide "niet aan theoretische 
formules te geloven" - en helaas bleken ook nu nog de anderen 
in hun verlangen naar een compromis Nederland's houding niet 
te willen volgen. 

De heer Linthorst Homan bevond zich nu in een moeilijke 
positie omdat hij meende juist nu, nu het ministeriele overleg 
in Den Haag over de monetaire zaak nog gaande was, zich^niet 
in een geïsoleerde positie te moeten plaatsen door hot indienen 
van een Nederlandse minderheidsnota of.gepreciseerd amendement, 
terwijl een algemene reserve in doze studieconferentio een 
vreemde indruk zou hebben gemaakt. 

Zo kwam dus oen nieuw, door de vertegenwoordiger der KSG-
(Uri) geformuleerd stuk op 6 October in do commissie, doch nu 
kwam ook de Fransman met eon eigen tokst. Doordat men hierdoor 
in oen nieuwe positie kwam, zal de zaak op 12 of 13 October 
wederom aan de orde moeten komen. Inmiddels pogen de vertogen-
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te stollen. 
Het lijkt in elk geval van belang, dat vooral na 15 October 

(eindrapport van dit niveau) in Den Haag aan het harmonisatio-
en vooral aan het monetaire vraagstuk aan de hand der Brusselse 
teksten extra aandacht worde bosteed, opdat in het Comité Direc
teur een concreet en constructief standpunt kan worden ingenomen, 

In aansluiting hierop word ook het document ov-r de betalings
balans na rijkelijke amendering aanvaard. Daarbij en bij "dë 
sauvegarde, gaf Nederland een uiteenzetting in de geest van op 
4 October uit Den Haag ontvangen richtlijnen. 

Tenslotte stelde de commissie een stuk over de landbouw 
vast. 

Ook een stuk over het dionstenv^rkoor was vastgesteld, toen 
do t e k s t binnenkwam van de Transportcommissie over transport-
distprsi^s bij het goederenvervoer5 dit laatste stuk werd a\n-
vaard, behoudens enkele zinsneden, die buiten genoemd onderwerp 
gingen. Er zal in het algemene eindrapport een duidelijke binding 
tussen "services" en "transport" worden gelegd. 

Ondanks herhaalde Nederlands^ aandrang v/as de commissie dus 
nog niet gereed gekomen mot de tweede lezing van de institutio
nele problematiek. Een working-paper daarover is op 6 October 
uitgereikt, en zal op 12 of 13 October worden besproken. 

De commissie zal haar eindrapport ten behoeve van het Comité 
Directeur vaststellen op 1.2 en 13 October. 

Sub-commissie voor Investeringen 
De bijeenkomst van de sub-commissie op 6 October nad ten 

doel een poging te ondernemen om de verschillende tegengestelde 
standpunten nader tot elkaar te brengen. De resultaten zullen op 
12 en 13 October mondeling door de voorzitter in de vergadering 
van de Commissie voor de Gemeenschappelijke Markt worden mede
gedeeld bij de bespreking van het ontwerp-eindrapport dezer 
commissie. 

Zowel de Belgische als de Duitse woordvoerder bleken bereid 
de eis. van in detail gespecificeerde projecten voor leningen van 
het investeringsfonds enigszins te verzwakken. Laatstgenoemde 
achtte het onder bepaalde omstandigheden mogelijk, dat een lening 
zou worden verstrekt op een "program", d.w.z. een geheel van 
samenhangende specifieke projecten, die elk voor zich niet te 
zeer in detail omschreven behoeven te zijn. 

In de publieke sector zou een dergelijke aanvraag door een 
staat of - indien afkomstig vaneen publieke instantie - door 
bemiddeling van de betreffende staat moeten worden ingediend, 
die tevens rente en aflossing zou moeten garanderen.. 
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Öe tegenstelling tussen de Italianen en de overige dele
gaties inzake "general purpose loans" sciarompelde hierdoor in 
tot een misverstand over de/gestelde eis van "financiële renta
biliteit". Ben unanieme redactie van het betreffende hoofdstuk 
bleek mogelijk, waarbij de Italiaanse Wöïia ten aanzien van 
"general purpose loans1' kon verdwijnen. 

Op 19 en 20 October zal de sub-commissie opnieuw bijeen
komen, onder voorbehoud van goedkeuring door de voorzitter van 
do Commissie voor de Gemeenschappelijke Markt, teneinde de 
overige controversiële punten te bespreken. 

Commissie voor Transport 

De werkzaamheden gedurende de afgelopen week in deze com
missie stonden in het teken van de nadering van de datum waarop 
het eindrapport, dat aan het Comité Directeur zal ?/orden aange
boden, gereed moet zijn. Ter voorlopige afronding van de bespre
kingen in de voorgaande weken werd aandacht besteed aan de 
inventarisatie, de investeringen, de economische vragen van het 
transport en de institutionele problematiek Ondertussen zette 
de leider van de Belgen, de heer Malderez, zich ingevolge de 
hem verstrekte opdracht tot het opstellen van een ontwerp-rapport. 
In dit rapport moet hetgeen in de commissie besproken is, een 
duidelijke en niet te uitvoerige weergave vinden. D~ vergaderin
gen in de volgende week zullen aan de behandeling hiervan gewijd 
zijn. 

De door een werkgroep opgestelde inventaris van hetgeen 
internationaal op transportgebied reeds gedaan wordt en nog te 
doen valt, werd na het aanbrengen van enkele kleine aanvullin
gen aanvaard. 

Over de bespreking die de vorige week had plaatsgevonden 
met de Sub-commissie voor Investeringen van de Commissie voor 
de Gemeenschappelijke Markt, werd verslag uitgebracht. Aan twee 
problemen werd in dit verband bijzondere aandacht besteed. In 
de eerste plaats in hoeverre het standpunt van de Investerings
commissie, dat één algemeen fonds voor alle investeringen zal 
moeten worden ingesteld, te verzoenen is met de in de verkeers-
sector levende wens eigen zeggenschap te hebben ten aanzien van 
de investeringen op dit gebied. Daarnaast kwam de vraag aan de 
orde op welke wijze de geografisch noodzakelijke binding met 
derde landen, in het bijzonder Zwitserland en Oostenrijk, ook op 
investeringsgebied zou zijn te verwozenlijken. Wat de eerste 
vraag betreft waren het vooral de Fransen die het belang van een 
- spoedig in te stellen - afzonderlijk verkeersfonds verdedig
den. De Duitsers sloten zich echter aan bij de gedachte van de 
Investeringscommissie, waarbij als argument werd aangevoerd, dat 
het gebrek aan rentabiliteit in commorciële zin van het geld^ 
belegd in de infrastructuur het minder wenselijk maakt een af
zonderlijk verkeersfonds op de kapitaalmarkt te laten concur-
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reren. Men werd het er tenslotte ov:r eens, dat indien het al
gemene investeringsfonds meer het karakter zou hebber, van een 
bank, terwijl de beslissingen over do prioriteiten binnen de 
verkeerssector bij een speciaal verkeersorgaan zou komen te be
rusten, het voorstel van de Investeringscommissie aanvaardbaar 
kan v/orden geacht. Met betrekking tot het niet-deelnomen van 
Zwitserland en Oostenrijk werd terecht gesteld, dat cok wat de 
overige^roblematiek betreft do betreurde afwezigheid van deze 
landen geen aanleiding heeft gevormd niet met voorstellen te 
komen. Samenwerking tussen de zes sluit bovendien niet uit, dat 
voor projecten, die het territoir te buiten gaan afzonderlijke 
financieringsregelingen \-orden getroffen. Een rapport over dit 
onderwerp is tenslotte door de commissie unaniem aanvaard. In 
deze tekst is ook vastgelegd, dat behalve de financiering van dc 
infrastructuur eventueel een taak voor het fonds kan liggen in 
het financieren van de uitrusting van de transportondernemingen. 

Ï7at de economische vraagstukken betreft kwam eerst do defi
nitieve redactie van het antwoord aan de Commissie voor de Ge
meenschappelijke Markt aan de orde. Aan het slot van do vorige 
bijeenkomst had de Nederlandse delegatie aan dit stuk enkele 
alinea's toegevoegd, waarin over du gomoenschapp-ulijke markt 
voor verkeersdiensten gesproken werd. Deze toevoeging ondervond 
bij andere delegaties, die van deze tekst geen kennis hadden 
kunnen nomen, en hierop dus niet hadden kunnen reageren, be
zwaar. Besloten werd deze toevoeging uit dit stuk te verwijderen 
cn de zienswijze van de commissie over het vraagstuk -van de ge
meenschappelijke verkeorsdienstenmarkt afzonderlijk in het eind
rapport vast te leggen. 

Toon de "libre circulation des services de trasport" aan 
de orde kwam. trad opnieuwde tegenstelling der gezichtspunten 
aan het licht. De Nederlandse these, dat een gemeenschappelijke 
markt een vrij dienstenverkeer binnen het kader van een algeme
ne reglementering veronderstelt> werd althans voor de beginfase 
niet onderschreven. Men meende dat zulks eerst in de eindfase 
'in toepassing kon worden gebracht. Daar de standpunten tijdens 
het debat niet nader tot elkaar kwamen werden op voorstel van 
do voorzitter do beide standpunten in een tweetal werkstukkon 
voor hot eindrapport vastgelegd. In dit rapport zal dan aan 
beide visies recht worden gedaan. Een ander punt dat van Neder
landse zijde met kracht verdedigd werd, was in dit kader het 
uitdrukkelijk vermelden dat de non-discriminatie ten aanzien 
van het aanbieden en aanvaarden van diensten ook betrekking 
heeft op du havenactiviteiten. Zonder dat direct de juistheid 
van deze stolling bestreden werd, werd van verschillende kanten 
getracht het speciaal noemen van de havenactiviteiten uit het 
rapport te weren. Op dit punt vielen alleen de Fransen dc Neder
landers bij, aangezien zij op het gebied der investeringen ook 
de zee- en luchthavens van hut investeringsfonds willen laten 
profiteren. 
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Ton aanzion van do institutionolo vraagstukken hield de 
commissie zich op do vlakte. Do algemono mening was, dat zolang 
men niet weet welke taken te vervullen zullen zijn, het moeilijk 
is to spreken over organen en hun bevoegdheden. 

Onderstreept werd de noodzaak van een sterke autonomie van 
het verkeersbeleid, die niet ondergeschikt behoort te - -orden 
gemaakt aan andere economische belangen. 

Wat do institutionele voorstellen van de rapporten .lemaire 
en Kapteyn betreft, werd geconstateerd, dat deze voorstellen 
door de ontwikkeling sin#s het opstellen ervan - met name de 
Messina-conferentie - voor een groot deel achterhaald zijn. 
Door eon redactiecommissie werden tenslotte de verschillende 
overwegingen, die tijdens de bespreking over dit punt naar voren 
waren gebracht, in o^n werkstuk voor hot eindrapport samengevat. 

Sub-commissie voor Luchttransport 
De behandeling van de, door hot Comité Directeur gevraagde, 

nadere bestudering van het vraagstuk van de stichting van een 
Europese maatschappij voor do exploitatie van bepaalde inter
continentale luchtroutes en van de integratie van de Europese 
luchtvaartindustrie, werd uitgesteld tot de komende week, wat 
het laatste vraagstuk betreft om de gelegenheid te scheppen 
daarin voor zoveel nodig regoringsdeéomdigen en andere departe
menten te doen deelnemen. 

Voorts kwam in behandeling oen regeling voor de vergemak
kelijking en do uitwisseling van vliegtuigen. Aangezien een 
zodanige uitwisseling zonder bemanning vele technische problemen 
raakt is afgesproken, dat een werkgroep met deskundigen bijeen 
zou moeten komen om deze kwesties grondig te bestuderen en te 
klaren. 

Tenslotte kwam in behandeling het sluiten van een multi
laterale luchtvaartovereenkomst. Gedurende uitvoerige discussies 
bleek echter, dat do opvattingen van de verschillende delega
ties principieel verschilden. De Franse en Italiaanse delegatie 
bepleitten do oplegging van zeer vérgaande restricties ' ) • 
De Nederlandse,, Belgische en Luxemburgse delegatie bepleitten 
een zo groot mogelijke vrijheid. Hot Duitse standpunt lag 
tussen beide in. 
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Commissie voor d̂  Klassieke Energie 
Du commissie vergaderde op 4, 5 en 6 Octobcr. Het belang

rijkste onderdeel van de discussie had betrekking op de insti
tutionele regelingen» die nodig zouden zijn om studie, adviezen, 
voorstellen, beslissingen te kunnen realiseren met betrokking 
tot de - zeer kort samengevat - volgende onderwerpen. 
a.- Algemene oriëntatie en informatie van regeringen en 

ondernemingen op het gebied der energie, 
b.- Bevorderen van een ge zonde-, concurrentie tussen de ver-.eail-

lende vormen van energie of energiedragers, 
c - Vergelijken en op elkaar doen aansluiten van het beleid 

op het gebied van energie door elke deelnemende staat, 
d.- Beoordelen van wenselijkheid van investeringen, 
o.- Technische en economische research. 
f.- Actie tot het voorkomen van ernstige verstoringen in de 

normale voorziening. 
Ter vergemakkelijking van de discussie is een door de Ne

derlandse delegatie ontv/orpen werkdocument gebruikt, dat als 
bijlage hierbij gaat. In dit document is een zestal alternatie
ve mogelijkheden van de oplossing van het institutionele pro- -
bloem gegeven, in volgorde van afnemend supranationaal gehalte. 

Voor de eerste en tweede hypothese uit dit werkdocument 
waren geen voorstanders te vinden. De Nederlandse delegatie, ge
steund door de Belgische heeft er evenwel op gewezen, dat de 
tweede hypothese (het verschaffen van bepaalde bevoegdheden 
t.a.v. andere energievormen, analoog aan die welke in enkele 
artikelen van het EGES-verdrag aan de HA zijn gegeven voor de 
kolen) als wenselijkheid voor een latere fase niet zou moeten 
worden uitgesloten. 

Het Franse voorstel - de derde hypothese - beoogt aan de 
HA van de EGKS de bevoegdheid te geven tot studie en het doen 
van voorstellen - dus niets bindends - aan regeringen en onder
nemingen op een aantal (niet limitatief bedoelde) terreinen 
hierboven onder a t/m f genoemd. De HA zou zich daarbij doen 
adviseren door een speciaal raadgevend comité, bestaande uit 
producenten, verbruikers -en werknemers uit alle energiesectoren. 

Tegen dit voorstel zijn vele bezwaren naar voren gebracht, 
vooral van Duitse en Italiaanse, Engelse - en OEEC - en in min
dere mate van Belgische zijde. Afgezien van het Duitse bezwaar 
dat, nu er voor de atoomenergie nog geen institutionele oplos
sing is gevonden, dit voorstel een ongewenst "prejudice"zou zijn 
en dat hier oen aanloop tot nieuwe supranationale bevoegdheden 
op "ein Teilgebiet" zou plaatsvinden, waren de meeste bezwaren 
van psychologisch-politioke aard: men"vreest dat voor andere 
energiesectoren dan kolen (vooral petroleumindustrie), aldus een 
niet gewenste bemoeienis van "Luxemburg" met hun zaken zou kun
nen worden bevorderd. De Nederlandse delegatie heeft het Franse 
voorstel niet aangevallen, het aan het Comité Directeur ovorla-
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tend om eventuele politieke bezwaren en de merites van het 
voorstel in het kader van de institutionele regelingen op andere 
terreinen, te beoordelen. Het ia aan het verzoek var, HA en ITeder-
landse delegatie- te danken, dat het Franse voorstel in eniger
lei vorm als alternatief aan het Comité Directeur zal worden 
voorge legd. 

De voorkeur van de meeste delegaties ging uit naar de 
vierde of vijfde hypothese, waarbij een permanent orgaan - het
zij - samengesteld uit onafhankelijke deskundigen, hetzij door 
vertegenwoordigers van regeringen en-HA. - voorstellen doet die 
door regeringen en HA besproken zouden worden en waarover ge
zamenlijk met unanimiteit zou worden beslist, waarbij de bevoegd
heid van de HA in zoverre zou zijn uitgcbreicV, dat zij een veto 
zou kunnen uitspreken ten aanzien van eventuele unanieme be
sluiten der zes regeringen op het gebied van energie (excl. 
kolen). Het voordeel van deze oplossing is, dat aldus de vrees 
wordt' weggenomen voor een overheersen der kolenbelangen bij 
een Europese energiepolitiek\ een zeker nadeel vinden sommigen; 
de schepping van een nieuw "orgaan" naast HA en de OEES-' 
Energiecommissie. 

De derde en een enigszins samengevoegde vierde en vijfde 
hypothese zullen, voorzien van commentaar over voor- en nadelen 
aan het Comité Directeur worden voorgelegd. Daarbij rijst nog 
de vraag of bij de 4/5o hypothese het speciale comité', consul-
tatif, door de regeringen te financieren, uit het Franse voor
stel zal worden gehandhaafd. Kaar onze mening is daarvoor wel 
iets te zeggen. 

De zesde hypothese was voor niemand aanvaardbaar, evenmin 
als een voorstel van de voorzitter om te overwegen bij de EGKS 
de kolen van het staal af te scheiden, ^n voor de suggestie 
van de OEEC-vertegenwoordiger om met voorstellen in het insti
tutionele vlak te wachten tot op 1 Maart 1956 het eerste rap
port van de Energiecommissie van de OEEC is verschonen. 

Vermelding verdient nog, dat de Italiaanse gedelegeerde 
met de regelmaat van een klok intervenieerde om te betogen, dat 
een Europese energiepolitiek ongewenst is als er geen gecoördi
neerde Europese economische politiek is; hij verwijderde zich 
aldus zowel van de Messina-Resolutie, als van de Directive en 
van de afspraak met Minister Spaak, dat deze commissie ook zou 
onderzoeken wat er op energiegebied zou kunnen c.q. moeten ge
beuren bij afwezigheid van een algemene gemeenschappelijke markt. 
Het is niet ondenkbaar, dat deze Italiaanse houding in het 
Comité Directeur nog moeilijkheden zal veroorzaken. 

Het Secretariaat heeft een concept-eindrapport opgesteld 
voor het Comité Directeur, ingedeeld - na een vijzigingsvoor-
stel van de Duitse gedelegeerde - als volgt : 
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Titre I. Travaux CECA-OBEC en matière d'énergie classique 

Titre II. ligne générale d'une politique^d'ensemble on matière 
d'énergie et mesures pour sa réalisation. 

Chapitre 1. Nécessité d'une politique européenne 
d'ensemble en matière d'énergie. 

Chapitre 2, Base d'une politique 
semble. 

snorgetique d'en-

Chapitre 3. Problèmes d'une politique énergétique 
d'ensemble. 

Chapitre 4. Programme d'une action commune dans le 
domaine de l'énergie classique. 

Titre III. Investissements 

Titre IV. Modalités institutionnelles. 

Do Duitse gedelegeerde had verder een ingrijpend wijzigings
voorstel van de tekst zelf aan hot Secretariaat doen toekomen. 
De Nederlandse gedelegeerde en de heer Vink wezen er op, dat-
zonder deze.tekst te kennen het onmogelijk was de radactie, die 
dan door het Secretariaat op grond daarvan zou geschieden, van 
te voren goed te keuren. Vooral ook omdat de Duitse tekst veel 
meer in de richting van het uitsluitend uitwisselen van inlich
tingen zou gaan en dus fundamenteel zou verschillen van het 
huidige concept. 

De Duitse gedelegeerde heeft daarop zijn v;ijzigingsvoorstel 
ingetrokken. 

De Italiaanse gedelegeerde stelde een wijziging voor waar
uit zijn bekende standpunt bleek. Na oneindige debatten werd 
besloten een voorbehoud van de Italiaanse dc3e gatie op te nemen. 

. Het institutionele deel zal de volgende week besproken 
worden.. 
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