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Comité van Hoofden van Delegaties 
Op voorstel van Minister Spaak kwam eerst het vraag

stuk van de harmonisatie der sociale lasten aan de orde. 
Het Hoofd van de Pranse delegatie, de heer Mauric 

Paure, vroeg onmiddellijk het woord voor het afleggen van 
een verklaring. Hij begon met aan te kondigen, dat hij de 
volgende week het vraagstuk der algemene distorsies zou 
behandelen, doch dat hij nu zich wilde beperken tot de 
specifieke distorsies. Als eerste punt deelde hij mede, 
dat de Pranse delegatie afzag van de instelling van een 
werkgroep voor de bestudering van de feitelijke situatie 
op het gebied der sociale lasten in de verschillende deel
nemende landen. Teneinde geen tijd te verliezen vond hij 
hët beter onmiddellijk de desbetreffende artikelen \an het 
verdrag als basis van discussie te nemen. Met het oog 
hierop diende hij een tweetal concrete voorstellen in, 
n.1. een nieuwe paragraaf d voor art. 3 en een geheel nieuwe 

./. tekst voor art. 48 (zie bijlage). Het standpunt van het rap
port-Spaak, dat aan de Europese Commissie opdraagt in de 
loop der eerste etappe het vraagstuk der specifieke distor
sies te bestuderen en hieromtrent voorstellen te doen aan de 
Raad van Ministers, welke gedurende de eerste etappe alleen 
met unanimiteit beslissingen kan nemen, kon de Pranse delega
tie niet bevredigen, daar dan gedurende de eerste vier jaren 
iedere maatregel door één staat zou kunnen worden geblok
keerd. De Pranse delegatie wenste dan ook. dat in het verdrag 
concreet zou worden vastgelegd welke distorsies in de eerste 
etappe moeten worden geëlimineerd, en wel op het gebied van 
de gelijkheid der vrouwen- en mannenlonen, de wettelijke 
duur der arbeidsweek en de duur der betaalde vacanties. 
Het eerste punt zou binnen 2 jaren na inwerkingtreding van 
het verdrag moeten zijn geregeld, terwijl ten aanzien van 
de twee andere vraagstukken de harmonisatie op het einde 
der eerste etappe zou moeten zijn verwezenlijkt. Tenslotte 
zouden dan aan het einde der overgangsperiode de globale 
loonkosten in de deelnemende landen ongeveer gelijk moeten 
zijn. Voor de verwezenlijking van deze laatste doelstelling 
zou de in het rapport voorgestelde procedure kunnen worden 
gevolgd, t.w. voorstellen der commissie, welke in de eerste 
etappe unanimiteit en vervolgens een gekwalificeerde meer
derheid in de Raad van Ministers zouden vereisen. 

In antwoord op een opmerking van de heer Spaak ant
woordde de heer Paure, dat de in het rapport voorziene 
mogelijkheid, waarbij de commissie in de eerste etappe een 
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clause de sauvegardo kan toestaan wanneer haar voorstellen 
geen unanieme instemming van de Raad verkrijgen, voer hem 
niet voldoende was. Het Franse systeem was veel neer in 
overeenstemming met de geest van de gemeenschappelijke 
markt, omdat het de zekerheid gaf dat de concurrentievoor
waarden zouden worden geharmoniseerd. 

Naar aan leiding van andere opmerkingen verklaarde de 
Franse woordvoerder nog, dat de effectieve toepassing van 
het I.1.0.-verdrag betreffende de gelijkheid van vrouwen en 
mannenlonen aan de Franse wensen op dit punt voldoening zou 
geven. Met de harmonisatie der globale loonkosten werd be
doeld, dat het totaal der directe en indirecte lonen ongeveer 
gelijk zou moeten zijns waarbij in het ene land meer gewicht zou kunnen worden gelegd op de indirecte lonen en in het 
andere op de directe. 

Besloten werd de verdere 'discussie over de Franse 
voorstellen enige tijd op te schorten teneinde de delegaties 
gelegenheid te geven voor intern beraad. 

In afwachting hiervan kwam aan de orde een mondeling 
rapport van de waarnemend voorzitter der Euratom-commissie 
over het "budget commun des recherches"" 

De heer Renou gaf een samenvatting van het resultaat 
der desbetreffende besprekingen in zijn commissie, voor de 
bijzonderheden waarvan naar het hieronder opgenomen verslag 
dezer commissie mag worden verwezen. Aan het slot van zijn 
verslag formuleerde hij enige punten, welke nog nader 
zullen moeten worden bestudeerd n.1. 
a. moet aan het Euratom-verdrag een financieel Protocol 

of Annexe worden toegevoegd ? . 
b. op welke wijze zal het gemeenschappelijk budget moeten 

worden gefinancierd ? 
In het algemeen werd het bedrag van ij? 200 millioen, 

dat de heer Renou had genoemd als indicatie van de omvang 
van het budget voor de gemeenschappelijke onderzoekingen 
gedurende de eerste 5 jaren, niet onredelijk geacht. Alge
meen achtten de gedelegeerden het echter wel van belang, dat 
spoedig de wijze van financiering onder ogen zou worden ge
zien, waarbij de Italiaanse gedelegeerde erop weesj dat de 
gelden niet alleen uit de staatskas zouden hoeven te komen, 
doch dat ook de mogelijkheid van het verkrijgen van eigen 
middelen door Euratom onder ogen moest worden gezien zoals 
ook in de EGKS het geval is. 

Mr. ^schauzier merkte op, dat de post voor gemeenschap
pelijke onderzoekingen slechts een onderdeel vormde van de 
totale kosten van Euratom. Het verkrijgen van eigen midde
len, door het leggen van een heffing op de afzet van nucle
aire producten naar analogie van de EGKS leek hem niet moge
lijk, daar in het algemeen de productie dezer artikelen 
binnen Euratom duurder zou zijn dan daarbuiten, zodat eer
der van subsidiëring sprake zou moeten zijn. 
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Vervolgens ontspon zich een discussie over de werk
methode der Euratomcommissie. De heer Spaak v/enste dat deze 
in de eerste plaats zou moeten nagaan hoe de "beginselen 
van het rapport zouden kunnen worden uitgewerkt in een 
verdrag. Indien het mpport op bepaalde punten niet duidelijk 
zou zijn of leemten zou vertonen, of wanneer in bepaalde 
gevallen geen overeenstemming zou blijken te bestaan, zouden 
deze kwesties aan de Delegatiechefs moeten worden voorge
legd. De nu gevolgde methode, waarbij al over de omvang 
van het budget werd gesproken voordat de institutionele en 
procedurele vraagstukke n waren opgelost leek hem onjuist. 
De andere gedelegeerden meenden echter, dat beide methodes 
tegelijkertijd konden worden gevolgd daar b.v. de vermoe
delijke omvang van het gemeenschappelijk budget van invloed 
zou zijn op de hiermee samenhangende institutionele proce
dure s. 

Deze discussie gaf evenwel de heer Faure aanleiding tot 
het doen van een belangrijk voorstel betreffende de werk
wijze voor de gehele conferentie. Naar zijn mening be stond 
tot nu toe teveel de neiging de belangrijke verschilpunten 
uit de weg te gaan waardoor deze ook niet tot oplossing 
werden gebracht. Hij stelde daarom voor, dat iedere dele
gatie een memorandum zou opstellen, waarin zij zou aangeven 
op welke belangrijke punten ten aanzien rnn de gemeenschap
pelijke markt en van Euratom haar opvattingen afweken van 
het rapport-Spaak. De Franse delegatie was in ieder geval 
bereid een dergelijk document op korte termijn in te dienen. 
Op de komende Ministersconferentie zou dan getracht moeten 
worden voor deze geschilpunten een oplossing te vinden, 
waardoor het werk te Brussel aanzienlijk sneller voortg: 
zou kunnen vinden» Dit voorstel vond algemeen instemming 
behalve bij de Duitse gedelegeerde, die vreesde dat de 
nationale instanties, indien hun. gevraagd werd een lijst 
van geschilpunten op te stellen, de neiging zouden hebben 
alles weer ter discussie te stellen. 

De Delegatiechefs kwamen tenslotte overeen, dat de 
delegaties zich erop zullen voorbereiden om desgewenst over 
14 dagen een lijst, zoals door de heer Faure bedoeld, in 
te dienen. Gedurende de eerst-komende 14 dagen zullen de 
werkzaamheden der conferentie intussen normaal worden voort
gezet, waarna de delegatiechefs zullen beslissen of de in
middels opgestelde lijsten aan de Ministerconferentie zul
len worden voorgelegd. Zonodig zou deze laatste hiertoe 
enige tijd kunnen worden uitgesteld. 

De Franse delegatie beloofde bovendien binnen 14 dagen 
een document in te dienen betreffende het militair gebruik 
der atoomenergie en een memorandum inzake de inschakeling 
der overzeese gebiedsdelen bij de gemeenschappelijke markt, 
welke beide onderwerpen eveneens door de Ministers zullen 
moeten worden besproken. 

Beslofen werd, dat over deze beide vraagstukken ter 
voorbereiding van de ministeriële besprekingen een prealabele 
discussie door de Delegatiechefs zal plaatsvinden. 
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Tijdens de middagzitting gaven de verschillende dele
gaties hun voorlopig commentaar op de Franse voorstellen 
inzake de sociale harmonisatie . De Belgische "/-oordvoerder 
opende de rij. Hij wilde niet lang stil staan hij het voor
stel voor art. 3 aangezien hij dat meer beschouwde als een 
beginsel en niet als een verplichting. 

Concrete bezwaren echter had hij tegen het Franse 
voorstel voor art. 48. De bijzondere Franse belangstel
ling voor de bekende drie punten was hem bekend, hij dacht 
echter dat toch aan de Franse wensen in ruime mate was 
tegemoetgekomen in het rapport-Spaak dat volgens spreker 
daartoe een realistische methode had geformuleerd en voor 
eventuele moeilijkheden waren er immers clauses de sauve-
garde. Frankrijk is er nu blijkbaar al bij voorbaat van 
overtuigd, dat de drie elementen schadelijk zijn en moeten 
worden geëgaliseerd nog voordat in de praktijk van een 
eventuele schadelijkheid is gebleken. Spreker kon dat toch 
wel moeilijk aanvaarden. Trouwens hoe moet men de, nu door 
de Fransen voorgestelde, verplichting tot egalisatie zien? 
In België* heeft de overheid niet eens de vrettelijke bevoegd
heden om zoiets te effectueren. Overigens spreekt ook de 
conventie no. 100 van de I.L.0. (deze conventie is door 
Nederland nog niet getekend) slechts van een verplichting 
tot het bevorderen van en niet tot het effectueren van ... 
Het toekennen van bevoegdheden aan de overheid voor zoda
nige ingrepen zou in België een volledige omwenteling van 
de bestaande constellatie en historische verhoudingen 
betekenen. 

De gelijkheid van mannen- en vrouwenionen achtte baron 
Snoy een illusie. Het hangt geheel af van de beroepskwa
lificatie die in de zes landen bijzonder verschillend is. 
Bovendien hoe weinig beroepen kunnen eigenlijk zowel door 
mannen als door vrouwen worden uitgeoefend. Overigens heeft 
Frankrijk in I.1*0.-rapportage toegegeven, dat ook in 
Frankrijk de beloning niet overal gelijk is. 

De Luxemburgse woordvoerder sloot zich bij baron Snoy 
aan^ ook in Luxemburg zou het Franse voorstel tot een totale 
verandering der bestaande constellatie leiden. 

Vervolgens bracht de Nederlandse woordvoerder zijn 
standpunt naar voren. De h.er Linthorst Homan zette uiteen, 
dat de opzet van het Franse voorstel sterk afweek van het 
rapport-Spaak en de tot nu toe door Nederland verdedigde 
visie. Nederland heeft steeds het standpunt gehuldigd, 
dat een economisch verdrag ook op economische principes 
moet zijn gebaseerd. Tot nu toe is de economische onjuist
heid van de Nederlandse zienswijze niet aangetoond, integen
deel in het recente rapport van het Bureau International de 
Travail (zie ook doe. Mar.Com. 33) vindt Nederland nieuwe 
steun. De Franse wensen berusten dus niet op economische 
maar op politieke gronden en zullen dus ook slechts op 
politiek niveau kunnen worden be slist. Maar gesteld ook al 
dat Nederland bereid zou zijn op politiek niveau de Franse 
wensen te overwegen, dan zou het dat nog slechts kunnen doen 
indien het een duidelijk beeld had van de verdere concessies 
ook op andere gebieden die zouden worden gevraagd en aan
geboden. 
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In dit stadium echter kon de Nederlandse woordvoerder 
na aldus zijn standpunt te hebben uiteengezet niet veel 
anders doen dan nog enkele vragen stellen zonder de beant
woording waarvan het niet goed mogelijk zou zijn een juist 
beeld te krijgen van de inhoud der Franse voorstellen. 
Overigens wilden de bezwaren tegen de Franse v/ensen niet 
zeggen dat Nederland niet voort zou gaan met zijn gebrui
kelijke progressieve sociale politiek. 

Wat de vragen betreft; Is het ruim geredigeerde art. 3d, 
door art. 48 volledig uitgewerkt, of omvat het nog meer ? 
In hoeverre wordt, ook institutioneel het onderscheid tussen 
algemene en specifieke distorsies, in het rapport-Spaak te
recht gemaakt, aangetast ? Kan door Frankrijk worden aange
geven waar z.i. de bestaande verschillen liggen en op welk 
niveau de door Frankrijk gewenste verplichtingen betrekking 
hebben ? Is het de bedoeling, dat alle vérdere verhogingen 
verplicht of automatisch moeten worden gevolgd? Is er in het 
Franse voorstel plaats voor clauses de sauvegarde ? Wat ia 
bedoeld in het laatste lid van art. 48 met "charges sala-
riales globales"? 

Wat ook t.z.t. de uitkomst zij, spreker achtte in 
ieder geval de gestelde termijnen te kort. Het is uitgeslo
ten en praktisch onmogelijk, dat Nederland b.v. de gelijke 
beloning voor vrouwen in een periode van slechts 2 jaar 
zou kunnen realiseren. De heer Linthorst Homan onderstreepte 
nogmaals hetgeen hij in het begin van zijn betoog had ge
steld, en dat deze vragen op zuiver informatieve grondslag 
rustten. 

De Duitse woordvoerder stelde voorop, dat, hoezeer men 
ook een politieke oplossing als politiek resultaat zou kun
nen toejuichen, een zodanige oplossing toch op den duur tot 
moeilijkheden leidt indien zij regelrecht in strijd is met 
algemene economische principes. Wat verder het Franse voor
stel in concreto betrefT, ook hij zag art. 3 als een begin
selverklaring, die echter niet ruimer behoorde te zijn dan 
verantwoord was. Ten aanzien van art. 48 stelde hij voor 
lid 1 te vervangen door de tekst van de I.L.O.-conventie 
no. 100. Ook in Duitsland bestaan dezelfde wettelijke moei
lijkheden als in België en Luxemburg, terwijl een terugkeer 
naar een gecentraliseerd systeem op ernstige politieke be
zwaren zou stuiten. 

Zijn opmerkingen over de rest van art. 48 waren, zoals 
hij ook zelf te kennen gaf, nog slechts van voorlopige aard. 

Hij besloot zijn relaas met de vraag of het probleem 
wel bestond ? Weliswaar bestaan er distorsies maar zijn 
deze drie Franse punten distorsies ? Wellicht blijkt het te
gendeel na bespreking van het probleem der algemene distor
sies. In dat kader zou het beter kunnen worden bekeken; het 
leek spreker onjuist deze drie punten er willekeurig uit 
te lichten. 

heer Benvenuti die vervolgens voor Italië het woord 
voerde achtte "öok lid ~1 van art. 48 te sterk; ook hij was van 
mening, dat men niet verder zou kunnen gaan dan de I.L.O.-
conventie. 
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Vervolgens nam Minister Spaak het woord. Hij begon met 
er op te wijzen, dat het systeem van het rapport—Spaak reeds 
een compromis was, na urenlange discussies tot stand gekomen. 
Vervolgens gaf hij een verdediging van het systeen-Spaak. 
Het v/as hem niet helemaal duidelijk waarom dit systeem de 
Fransen niet bevredigde. Er v/as toch een positieve methode 
aangegeven, terwijl daarnaast een stelsel van clauses de 
sauvegarde was voorzien dat in moeilijke gevallen beschik
baar stond. Met betrekking tot de gelijke beloning van man
nen en vrouv/en had hij dezelfde twijfels die reeds door baron 
Snoy waren geuit. Er zijn industrieën waar praktisch alleen 
vrouwen werkzaam zijn\ ten aanzien van wie moet dan de ge
lijkheid v/orden vastgesteld ? 

^ e Heer Eaure hield in zijn repliek grotendeels een 
gelijk betoog als hij 's ochtends reeds bij de indiening 
der Eranse voorstellen had gehouden. Hij stelde vast, dat 
met betrekking tot de drie punten de principes, gezien het 
rapport-Spaak, duidelijk waren; de meningsverschillen konden 
dus nog slechts betrekking hebben over de methode. Voor 
Erankrijk echter was de verplichting van de I.L.O.-conventie 
niet voldoende, trouwens die verplichting bestond reeds. Voor 
een gemeenschappelijke markt is máár nodig. Wanneer de Duit
sers, de Belgen enz. zegden dat zulks een omwenteling in hun 
maatschappelijke constellatie zou vereisen, dan is dat juist 
inhaerent aan een marché commun. Frankrijk zal zelf op andere 
gebieden evenzeer omwentelingen hebben te accepteren. Wat het 
systeem-Spaak betreft, ieder land kan op zeker ogenblik 
redelijke gronden aanvoeren om uitstel te motiveren. Frank
rijk wil daarom alles zonder meer als een verplichting zien. 
Een stelsel waarin clauses de sauvegarde een centrale plaats 
innemen v/ijst spreker af omdat er zoveel clauses-gevallen 
zouden zijn, dat er geen marché commun meer is. 

De Nederlandse vraag of nu iedere verhoging in een land 
nu maar steeds door de anderen moet worden gevolgd, wilde 
spreker niet statisch maar dynamisch zien. Het leek hem on
waarschijnlijk dat bepaalde trends in het ene land, op een 
marché commun, niet ook reeds in de andere landen waarneem
baar zouden zijn. 

Hierna ontwikkelde zich een algemene discussie, waarbij 
van Belgische zijde nog aan het eerste betoog werd toegevoegd 
dat het toch juist de onderlinge verschillen zijn waarop 
de onderlinge handel is gebaseerd. Inderdaad zijn de landen 
tegemoetgekomen in het rapport-Spaak aan de Franse wensen om 
de bekende 3 punten bij voorrang te behandelen, maar dat 
betekent toch nog niet dat de landen er al bij voerbaar toe 
zouden moeten v/orden gedv/ongen. Voorts haalde spreker het 
Benelux-voorbeeld aan5 daaruit bleek toch ook wel dat men 
het probleem van een meer practische kant zou kunnen oplossen. 

De heer Linthorst Homan meende beluisterd te hebben, dat 
de heer Eaure ook nog, met betrekking tot het laatste lid 
van art. 48, de term "conditions de concurrence" bezigde; 
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dat zou hij echter een hachelijke associatie vinden. Dit 
laatste lid is, in vergelijking met de betrokken passages 
in het rapport-Spaak (blz. 65), een nieuw element. Hij kan 
nu reeds verzekeren dat, wat ook ooit het Nederlandse stand
punt met betrekking tot de 3 Franse wensen zal worden, het 
laatste lid hem in ieder geval onaanvaardbaar leek. Spreker 
verwees voorts nog naar de verhoudingen met de U.S.A. waar 
de lonen in het algemeen 3x zo hoog zijn als in Europa; toch 
kunnen de Amerikanen concurreren. Omgekeerd hebben de Ameri
kanen in gevallen waarin zij maatregelen troffen, nimmer het 
loon-argument aangegrepen, zo b.v. de kwestie van de Zv/itser-
se horloges waar men motieven van strategische aard had. 

Een poging van de Duitse afgevaardigde om het onderwerp 
terug te verwijzen naar de werkgroep Marené Commun, werd door 
voorzitter Spaak afgewezen omdat het vraagstuk belangrijke 
politieke aspecten heeft; hij wenste het dus in ieder geval 
bij de Hoofden van Delegaties te houden. Hij stelde voor, dat 
ieder zich nog eens,in het licht van het besprokene,zou 
beraden, en dat volgende week wanneer de algemene distorsies 
aan de orde zijn men verder zou kunnen overleggen. 
Syndicat_d^études 

De voorzitter der Suratom-commissie bracht in herinne
ring, dat op de laatste vergadering van Hoofden van Delega
ties was afgesproken, dat heden de ontwerp-statuten van het 
Studiesyndicaat voor een isotopen-scheidingsfabriek zouden 
worden overgelegd, waarvan de eindredactie door zijn Commis
sie was vastgesteld. Besloten was, dat er vier authatieke 
teksten zullen komen (Duits, Frans, Italiaans en Nederlands). 
Vervolgens werd tot tekening van de Franse tekst overgegaan. 
Nederland en Luxemburg tekenden "sous réserve d1acceptation". 
Op 18 september a.s. zal de eerste bijeenkomst van het 
Comité Exécutif van het Studiesyndicaat plaatsvinden. 
Associatie_OEEC-landen aan_Svndicat d»études_ 

Dienaangaande zal een brief aan de Secreia ris-Generaal 
van de OEEG worden gericht; over de inhoud van deze brief 
was men het eerder reeds in de werkgroep Euratom eens ge
worden . 

Met betrekking tot het initiatief van het OESC-Secreta-
riaat tot opstelling van een algemeen statuut voor een 
studiesyndicaat in OEEC-verband werd opgemerkt, dat in ieder 
geval een voorbehoud zou moeten worden gemaakt met betrekking 
tot een eventueel verdergaande samenwerking tussen de Zes. 
Besloten werd, dat de Zes hun permanent vertegenwoordiger 
bij de OEEC te Parijs zullen instrueren zich hun standpunt 
ten aanzien van het OEEC-plan voorlopig voor te behouden. 
Het Secretariaat te Brussel zal nog een samenvatting ver
vaardigen van hetgeen hedenochtend over de verschillende 
procedurele punten wat betreft de verhouding tot de OEEC, 
(zie ook hieronder) is naar voren gebracht en besloten. 
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OEEC=resoluties van 17 A 23_en 19_juli 
Deze resoluties beoogden bet instellen door de 

OEEC van ; 
I. een liaison-groep Euratom/OESC; 

II. een liaison-groep Marche* Comnun/OEEC j 
III. een speciale groep van de Raad, die bet v̂ erk der 

beide voorgaande groepen coördineert en op hoog 
niveau het contact verzekert tussen de OSEC en de 
Brusselse Conferentie. 

Ad I 
In tegenstelling tot de visie van het OEEC-secreta-

riaat wordt de voorkeur gegeven aan een gescheiden houding 
der groepen (OEEC en Euratom), zulks om de individualiteit 
te behouden. De aanwijzing van de vertegenwoordigers van 
de Euratom-groep zal nog nader plaatsvinden. 
Ad II 

Deze groep komt 24 september bijeen. Bij de 03EC-
landen is grote belangstelling voor deelneming aan deze 
werkgroep; slechts van Ierland, IJsland, Griekenland 
en Portugal is geen bericht ontvangen. Het werd noodza
kelijk geacht, dat de zes een gecoördineerd standpunt 
innemen. Dit zal nog nader moeten worden geregeld. 
Ad III 

Hierover kon nog geen standpunt worden ingenomen, 
omdat de groep door de OEEC nog niet is ingesteld. 
Yooral van Duitse zijde was er nogal bezwaar tegen in
stelling van deze' groep in het algemeen, doch de voor
zitter merkte terecht op, dat de landen de desbetreffende 
resolutie nu eenmaal hadden goedgekeurd. 
Vertegenwoordiging_bedriij_f sleven_ 

Op de vraag in hoeverre de aan verschillende dele
gaties toegevoegde vertegenwoordigers uit het bedrijfs
leven zouden kunnen deelnemen aan de vergaderingen te 
Brussel, wérd door de voorzitter, nadat ook. reeds ver
schillende delegaties zich in die geest hadden uitgela
ten, beslist, dat bedoelde vertegenwoordigers in ieder 
geval niet zouden kunnen tegenwoordig zijn bij de 
vergaderingen van de Hoofden van Delegaties. Niet alleen 
achtte men zulks principieel onjuist, maar bovendien 
zou het de vrijheid van spreken, die speciaal voor deze 
commissie zo belangrijk is te zeer belemmeren. 

Een bespreking van de Sovjet-nota voor de Europese 
samenwerking op atoomgebied werd' thans overbodig geacht, 
daar deze kwestie ook in de NAVO wordt besproken. 
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Hierna kwamen aan de orde de instituties. Over dit 
vraagstuk werd slechts een algemene gedachtenwisseling 
gehouden, waarbij in eerste aanleg de verschillende dele-
gatiechefs voornamelijk hun reeds bekende standpunten 
herhaalden. In het algemeen gaf men hierbij de voorkeur 
aan eenanpirische benadering van het vraagstuk. 

De Franse vertegenwoordiger wees op het essentiële 
verschil tussen Euratom, dat het beste vergeleken kan wor
den met een industriële onderneming ter ontwikkeling der 
kernenergie, en de gemeenschappelijke markt, waarvan de 
organen zich in de eerste plaats zullen moeten bezighouden 
met het opheffen der handelsbelemmeringen. Dit onderscheid 
kan leiden tot de conclusie, dat voor beide organisaties 
de bevoegdheden der organen verschillend zullen kunnen 
zijn. Zoals bekend wenst het Franse parlement geen recht
streekse band met de S.G.K.S. via het Hof en de Assemblee. 
Tussen de Raad van Ministers, welke in de gemeenschappe
lijke markt veel belangrijker zal zijn dan xn de S.G.K.S., 
en de Suropepe Commissie zal een evenwicht tussen verant
woordelijkheden en bevoegdheden moeten bestaan. Een zekere 
weging der stenamen in de Raad in verhouding tot het 
directe belang der deelnemende staten is noodzakelijk. 

De Duitser verklaarde, dat men in zijn land de gemeen 
schappelijke markt en Euratom in economisch opzicht mis
schien wel wenselijk maar zeker niet noodzakelijk achtte. 
Voor de Duitse regering was het politieke aspect der Euro
pese integratie doorslaggevend. Daarom moest vooral voor 
de institutionele problematiek een oplossing worden gevon
den, welke aan deze politieke doelstellingen tegemoet kwam 
Z.i. zouden het Hof en de Assemblee wel met die der EGKS 
moeteia worden gecombineerd, doch hiervoor zou misschien 
wel een bevredigende formule kunnen worden gevonden. 

Pr. linthorst Honaan herinnerde eraan, dat Minister 
Beyen in Venetië op drie institutionele punten een reserve 
had gemaakt n.1. ; 
a,- de verantwoordenjkheid der commissie tegenover 

de Assemblee en haar verhouding tot de Raad van 
Ministers; 

b.- de weging der stemmen in de Raad van Ministers; 
c- de Franse suggestie om voor de overgang naar een 

volgende etappe eeai bepaalde institutioraele pro
cedure vast te leggen. 

Hij verklaarde zich eveneens voorstander van een combina
tie van Assemblee en Hof met de analoge E.G.K.S.-organen 
en voegde daaraan toe, dat van Nederlandse zijde de in
stelling van een Conseil Sconomique et Social als verte-
woordiging van het bedrijfsleveai wenselijk werd geacht. 
Tenslotte stelde hij, dat kwesties van "politique géné
rale" zeker tot de competentie der gemeenschapsorgaiaen 
zouden moeten behoren en dat op dit gebied de Europese 
Commissie na zekere tijd eeai recht van initiatief zou 
moeten krijgen. 
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^ e Italiaanse, Belgische en Luxemburgse inter
venties leverden geen nieuwe gezichtpunten op. 

Voorzitter Spaak constateerde, dat er dus over
een stemming bestond over de. instelling van vier orga
nen, zowel voor de gemeenschappelijke markt als voor 
Euratom, n.1. een Raad van Ministers, een Europese 
Commissie, een Hof en een Assemblee. De vraag of 
beide laatste organen moesten samenvallen met Hof en 
Assemblee der 3.G-.K.S. } zij het in uitgebreide samen
stelling,bleef echter nog open. Er ontstond nu een 
verwarde discussie over de vraag of de Delegatiechefs 
de institutionele vraagstukken nu verder zouden moe
ten uitdiepen, dan. wel of zij zouden moeten wachten 
tot de commissies concrete vragen zouden voorleggen. 

De conclusie hiervan was, dat de Delegatiechefs ~"\ 
in hun komende vergaderingen zullen doorgaan met de 
behandeling der instituties en wel op basis van 
de samenvatting, welke het Secretariaat in april 
1956 heeft gemaakt van de institutionele voorstellen 
van het rapport-Spaak (Doe. MAE 108 van 24 april 
1956). Ter voorbereiding van deze discussie zal 
iedere delegatie, vóór, donderdag 13 september a.s. 
een memorandum indien, waarin wordt aangegeven op 
welke punten haar opvattingen afwijken van de inhoud 
van bovengenoemd document. Het Secretariaat zal een 
soortgelijk basis-stuk opstellen betreffende de 
Euratom-instituties. 

Daarnaast zullen de commissies bij de behandeling 
der technische problemen eveneens voorstellen kunnen 
doen betreffende de te volgen institutionele proce
dures, welke aan de Delegatiechefs zullen worden 
voorgelegd. . .. 

Het programma voor de vergadering van 13 september 
werd als volgt vastgesteld 'i 
1.- bespreking der sociale harmonisatie op basis 

van een dan af te leggen Eranse verklaring over 
de algemene distorsies en van de Eranse amende
menten op art. 3 en 4 8 5 

2.- debat over de instituties, uitgaande van doe. 
MAE 108 en van de daarop ingediende amendementen 
der delegaties. 
Tenslotte werd geconstateerd, dat het noodzake

lijk zal zijn de Ministerconferentie, welke voor 28 
en 29 september was voorzien, ongeveer 14 dagen uit 
te stellen, zodat deze op nader vast te stellen data 
tussen 10 en 20 oktober zal worden gehouden. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2852



Werkgroep Marché Commun 
Aan de orde was de eerste lezing van de artikelen 

40 t/m 44, welke betrekking hebben op het concurrentie-
regime. Besloten werd art. 40, dat slechts een algemene 
inleiding bevat, voorlopig buiten beschouwing te laten en 
te beginnen met art. 41. Successievelijk zouden worden 
behandeld de discriminaties, de kartels, de monopolies, 
de institutionele procedures en de sancties. In feite be
wogen de uiteenzettingen der verschillende delegaties zich 
van de aanvang af over al deze gebieden tegelijkertijd, 
hetgeen de overzichtelijklieid niet bevorderde. Op een 
prealabele vraag van de Nederlandse gedelegeerde, of het 
niet wenselijk zou zijn deze materie te laten voorbewerken 
door een kleine informele werkgroep, werd negatief gerea
geerd, daar de andere delegaties er de voorkeur aan gaven 
eerst algemene beschouwingen te houden. 

De Duitse gedelegeerde verklaarde, dat naar zijn op
vatting het vaststellen van concurrentieregels op zichzelf 
nooit concurrentie zal kunnen scheppen. De verwezenlijking 
van een grote gemeenschappelijke markt kan echter wel de 
mogelijkheden tot onderlinge concurrentie vergroten, mits 
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bij het opstellen 
van concurrentieregels moet men niet in een vergaande 
casuistiek vervallen, doch zich beperken tot het opstellen 
van een aantal duidelijke beginselen, welke in de nationale 
wetgevingen dienen te worden uitgewerkt en waarbij aan de 
Europese Commissie een harmoniserende taak zou moeten 
worden opgedragen. 

Deze gedachte werd door de Belgische woordvoerder 
onderstreept, die er bovendien op wees, dat door een poging 
om gedetailleerde concurrentieregels in het verdrag te 
formuleren zeer veel tijd'verloren zou gaan, hetgeen vooral 
ook uit politieke overwegingen niet wenselijk moest worden 
geacht. 

De Franse gedelegeerde achtte het vooral van belang, 
dat in het verdrag duidelijk de bevoegdheden en verantwoor
delijkheden op het gebied van het concurrentieregime zouden 
worden vastgelegd, hetgeen z.i. in de KSG- niet het geval 
was. 

De Nederlandse vertegenwoordiger gaf er de voorkeur 
aan in dit stadium nog geen concreet standpunt in te nemen, 
doch in algemene zin ging hij accoord met de gedachte, dat 
het verdrag zich tot algemene beginselen zou moeten beper
ken en dat een duidelijke afbakening van de bevoegdheden der 
nationale en der gemeenschapsorganen noodzakelijk was. 

D e voorzitter constateerde, dat de delegaties derhalve 
unaniem de verdragsbepalingen wensten te beperken tot een 
aantal algemene beginselen. De volgende vraag was echter of 
deze beginselen rechtstreeks toepasbare rechtsregels zouden 
moeten zijn, of alleen algemene richtlijnen ter nadere uit
werking door de gemeenschapsorganen of ten behoeve van een 
harmonisatie der nationale wetgevingen. 
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De Duitse delegatie wenste slechts algemene richtlij
nen teneinde de nationale regeringen, onder toezicht der 
Europese Commissie in staat te stellen hun nationale wet
gevingen met elkaar in overeenstemming te brengen. 

De Belg formuleerde het aldus, dat het verdrag consti-
tutioneel recht zou scheppen, dat conventioneel tussen de 
zes staten zou moeten worden uitgewerkt. 

De Italiaan beschouwde de verdragsbepalingen op dit 
gebied ook als constitutioneel recht, doch wilde de uit
werking hiervan, zoals ook in het rapport-Spaak is voor
gesteld, opdragen aan de organen der gemeenschap. 

De Nederlandse woordvoerder wenste, dat boven twijfel 
zou vaststaan, dat de algemene beginselen van het verdrag 
ook in de praktijk zouden worden toegepast. De uitwerking 
kon dan ook z.i. niet aan de nationale instanties worden 
overgelaten, doch moest aan de gemeenschapsorganen worden 
opgedragen. 

De voorzitter formuleerde tenslotte drie mogelijk
heden % 
1. in het verdrag wordt een uitgev/erkte regeling opgenomen, 

v/elke rechtstreeks de ondernemingen bindt, 
2. het verdrag bevat bindende algemene beginselen, welke 

v/orden uitgewerkt (en uitgevoerd ?) ofwel door de natio
nale wetgevers ofwel door de gemeenschapsorganen, 

3. het verdrag bevat alleen een aantal algemene richtlijnen 
voor de harmonisatie der nationale wetten. 

Besloten werd dit probleem later opnieuw te bekijken. 

Vervolgens ging men over tot bespreking van art. 41 
(anti-dumping-maatregelen). 

De heer linthorst Homan achtte het beter een scheiding 
te maken tussen de leden 1 t/in 3? welke de maatregelen 
betreffen, die de ledenlanden tegen elkaar kunnen nemen 
en lid 4, dat betrekking heeft op de uniformisering van de 
anti-dumping-wetgevingen tegenover derde landen. Dit laatste 
punt zou beter bij de handelspolitieke bepalingen kunnen 
worden opgenomen. In het onderhavige artikel zou -bovendien 
het vraagstuk der dubbele prijzen moeten worden geregeld. 
Tenslotte vrees hij erop, dat het voorgestelde systeem de 
mogelijkheid opent voor elk land unilateraal een compense
rend recht in te stellen in alle gevallen, waarin dumping 
zou worden geconstateerd. De Nederlandse delegatie zou een 
stelsel van clauses de sauvegarde verkiezen, waardoor een 
gemeenschapspolitiek op dit terrein mogelijk zou zijn. 

De Duitse gedelegeerde vond de, in art. 41 voorgestelde 
regelingen overbodig, daar de, in lid 1 t/m 3 beoogde geval
len zich in de praktijk niet zouden voordoen. Hij wees erop, 
dat niet ieder geval van dual pricing als ongewenst kon 
v/orden beschouwd. Zr was ook een volkomen gewettigde poli
tiek van prijsdifferentiatie. Hij vreesde, dat hier verder 
zou worden gegaan dan thans in de nationale markten het 
geval is, waar ook geen interne anti-dumping-wetgeving of 
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d is criminat ie verboden "bestaan. Een en ander zou prijsver-
starring bevorderen en kartelvorming in de hand werken. 

T> e voorzitter merkte hierna op, dat in ieder geval in 
het verdrag moest worden vastgelegd of in de overgangsperiode 
de bestaande anti-dumping-bepalingen in het onderling ver-
keer der deelnemende landen zouden kunnen blijven worden 
toegepast. In art. 42, lid 1, is een verbod opgenomen van 
discriminatie bij het vaststellen der prijzen, doch het is 
de vraag of dit ook voor de overgangsperiode voldoende is. 
Dit verklaart waarom in art. 41 aan de nationale staten 
in de overgangsperiode, door hun de bevoegdheid tot hand
having of invoering van anti-dumping-wetgeving te geven, 
een extra bescherming is verleend. 

Uit een oogpunt van logica zou het echter beter zijn 
eerst het discriminatieverbod van art. 42 te behandelen en 
daarna te onderzoeken of de bepalingen van art. 41 nog 
nodig zijn. 

Hiermee ging men accoord, zodat werd overgegaan tot 
de behandeling van art. 42. 

De Franse vertegenwoordiger vond de redactie van de 
eerste twee alinea's te beperkt. Hij wilde de organen zoveel 
mogelijk vrij laten in hun optreden tegen monopolies en 
kartels en hen niet binden aan beperkende criteria zoals 
"dans la mesure ou Ie coramerce entre Etats membres s'en 
trouve affecte" of de eis van een "position dominante sur 
Ie marché". Ook ten aanzien van de omschrijving der mono
polies wilde hij een soepele formulering. Tenslotte achtte 
hij het gewenst een nadere bespreking te wijden aan de 
staatsmonopolies en publieke diensten. Wat betreft de te 
volgen procedure kondigde hij aan, dat de Franse delegatie 
hierover een eigen concept zou indienen. 

De Duitser wilde een duidelijk onderscheid in de behan
deling van monopolies en oligopolies enerzijds en kartels 
anderzijds. Ten aanzien van de eerste groep wenste hij geen 
directe verbodsbepaling, doch alleen een mogelijkheid tot 
verbod, wanneer een monopolie of oligopolie misbruik zou 
maken van zijn positie. Voor de kartels achtte hij een prin
cipieel verbod echter wel noodzakelijk met een mogelijkheid 
tot het toestaan van uitzonderingen.. 

De Nederlandse gedelegeerde verklaarde zich in beginsel 
accoord met het Duitse voorstel, dat tegen monopolies alleen 
in geval van misbruik zou moeten worden opgetreden,- terwijl 
hij zich ook kon verenigen met de Eranse suggestie om de 
bevoegdheden der organen niet al te zeer te beperken. Ook 
hij vond het nodig, dat men dieper op het probleem der staats
monopolies zou ingaan, waarbij hij vooral wees op het gevaar, 
dat een uitzonderingspositie voor deze monopolies bij de 
regeringen de neiging zou kunnen veroorzaken het aantal 
dezer organisaties voortdurend uit te bloeiden. Plij achtte het 
tenslotte niet juist, dat de mogelijkheid van appèl bij het 
Hof tegen de algemene uitvoeringsreglementen als zodanig 
wordt opengesteld. Dit zou beperkt moeten blijven tot con
crete gevallen. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2852



^ e voorzitter antwoordde hierop, dat de redacteuren 
er van uit zijn gegaan, dat de bepalingen van art. 42 
rechtstreeks bindend recht zouden zijn, dat echter nader in 
uitvoeringsreglementen zou moeten worden vastgelegd. Als een 
staat van oordeel zou zijn, dat het uitvoeringsreglement in 
strijd was met het verdrag, zou hiertegen beroep bij het Hof 
mogelijk moeten zijn. De mogelijkheid voor klachten in inci
dentele gevallen was voorzien in art. 43. 

Inmiddels had de Franse delegatie haar aangekondigd 
schriftelijk voorstel ingediend ter vervanging van art. 42 
(doe. Mar.Com. 37). Dit wijkt op een belangrijk punt van 
het concept der Redactiecommissie af, waar het voorstelt, 
dat de in het verdrag vastgelegde beginselen zullen moeten 
worden uitgewerkt in de nationale wetgevingen. Bovendien 
verbiedt het in het algemeen dual pricing en afwijkende ver-
koopsvoorwaarden voor vergelijkbare transacties. De Franse 
gedelegeerde verklaarde zich bereid de redactie van art. X 
van zijn voorstel soepeler te maken door hier het begrip 
"misbruik" in te voeren, mits hiervoor een duidelijke defi
nitie zou kunnen worden opgesteld. Op zijn verzoek verklaar
de de Duitse delegatie zich bereid een ontwerp voor een der
gelijke definitie op te stellen. Over het Franse voorstel 
ontwikkelde zich vervolgens een uitvoerige discussie, waar
bij de verschillende delegaties in hoofdzaak een herhaling 
gaven van hun uiteenzettingen over de behandeling van kar
tels en monopolies, welke zij ook in het eerste stadium van 
het debat reeds ten beste hadden gegeven. 

De Nederlandse delegatie verklaarde zich, op verzoek 
van de voorzitter bereid een stuk op te stellen, waarin 
zou worden aangegeven welke gegevens noodzakelijk zouden 
zijn ter beoordeling van de positie en het belang der 
staatsmonopolies (zowel de productiemonopolies alsook de 
aan- en verkoopsmonopolies). 

Het Secretariaat zal ten behoeve van'de behandeling in 
tweede lezing een samenvatting opstellen van de standpunten 
der verschillende delegaties. 

Vervolgens werd nog een afzonderlijke discussie gewijd 
aan het vraagstuk der institutionele procedure. 

De voorzitter vatte de drie nu ter tafel liggende 
systemen samen % 

1.- het Franse, dat algemene beginselen in het verdrag wil 
zien neergelegd, op grond waarvan reeds in het begin der 
eerste etappe door de nationale organen aanpassing van 
de nationale wetgevingen moet plaatsvinden; verloopt 
dit onbevredigend dan kan de Europese Commissie een 
oplossing zoeken op basis van hogergenoemde beginselen. 
Wordt die oplossing niet aanvaard, dan beslist de Con-
seil, met directe werking; 

2.- het systeem-Spaak dat uitgaat van, de relevante natio
nale be^iï3n^en~Terzijde stellende, rechtstreeks wer
kende verdragsbepalingen; 
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3.- het voorstel-van Tichelen (door de voorzitter verduide
lijkend uitgewerkt) volgens hetwelk het verdrag richt
lijnen geeft ter nadere Uitwerkingj de uitvoeringsbe
palingen echter geven pas geldend recht. 

Met betrekking tot deze uitvoeringsbepalingen waarschuw
de Prof. van Tichelen echter zelf tegen het verlenen van 
de bevoegdheden daartoe aan de Europese Commissie; zijn 
argumenten waren van psychologische aard (tegenstand 
van anti-integratiegezinde groeperingen). Bij nader in
zien achtte hij toch het Franse voorstel, n.1. uitwer
king door de nationale organen toch taktisch juister, 
daarenboven kon men nog altijd, bij in gebreke blijven 
der nationale organen, suppletoire bevoegdheden geven 
aan de Europese organen. 

Rond deze drie systemen heeft de discussie zich verder 
bewogen. De Duitse woordvoerder voelde wel voor de psycholo
gische bezwaren van Prof. van Tichelen en achtte het Franse 
coördinatievoorstel niet ongeschikt. Hij gaf echter zelf 
tóe, dat de coördinatie van de zes (waarschijnlijk niet zo 
gecoördineerde) parlementen daarbij echter nog een onopge
lost probleem bleef, .. 

De Nederlandse woordvoerder herhaalde zijn reeds eerder 
te kennen gegeven standpunt, dat n.1. het verdrag algemene 
beginselen zou moeten bevatten op basis waarvan de nationale 
wetgevingen zouden moeten worden aangepast en daarenboven 
concrete bevoegdheden der Europese organen voor het geval 
deze aanpassing niet bevredigend zou verlopen. 

De Italiaanse afgevaardigde wilde zich nu nog niet ten 
principale uitspreken, maar gaf toch al blijk dat zijn voor
keur uitging naar een Europese kartelwetgeving. De praktische 
bezwaren verbonden aan nationale uitwerking etc. achtte hij 
toch Y/el zo groot, dat hij er een zeer groot verwarrend en 
vertragend effect van verwachtte. 

Opgemerkt zij, dat toen hij de discussie opende de 
voorzitter verschil maakte tussen algemene bepalingen en 
bepalingen voor bijzondere gevallen, alhoewel dit verschil 
sommige sprekers wel voor ogen zweefde, maakte in het al
gemeen niemand een principieel onderscheid bij het naar 
voren brengen van zijn mening, behalve de Fransman, die te 
kennen gaf, dat wanneer het om algemene regelen ging, rege
len dus die basisrecht scheppen, hij de Conseil als beslis
send orgaan zag. 

Nadat aldus eêU eerste verkenning der wederzijdse 
standpunten had plaatsgevonden,, zegde de voorzitter toe op 
basis van de gehouden discussie, die hem voldoende indruk 
had gegeven, te trachten een document voor de tweede lezing 
op te stellen. 

Sancties 

Dit probleem is eigenlijk niet meer in discussie ge-^ 
weest. Een belemmering daartoe vormde mede de omstandigheid 
dat dienaangaande in het rapport-Spaak niets is vermeld; 
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alhoewel het sanctievraagstuk op meer plaatsen aan de orde 
komt is het bij dit onderwerp toch wel van bijzonder belang, 
ïïnkele suggesties werden reeds gedaan b.v. het onthouden 
van rechtsbescherming ten aanzien van kartelafspraken al of 
niet gecombineerd met een aanmeldingsplicht- de dreiging van 
openbaarmaking der kartelafspraken enz. 

Besloten werd, dat iedere delegatie zich voer de tweede 
lezing nog nader op dit probleem zal beraden. 

Programma van de werkzaamheden 

De voorzitter gaf te kennen zo spoedig mogelijk de 
eerste lezing tot een einde te willen brengen. Maandag a.s. 
zal worden begonnen (15u30) met de subsidies (art. 44), 
dinsdag; betalingsbalans óf distorsies indien de besprekin
gen in de vergadering van de Hoofden van Delegaties op 6 en 
7 september ten aanzien van dit laatste punt de v/eg hiervoor 
hebben vrijgemaakt. Voor maandag 17 september werd afgespro
ken, dat in ieder geval het transportgedeelte (art.49 e.v.) 
in behandeling zou komen. 

Tenslotte werd het proces-verbaal der vorige, zitting 
goedgekeurd (Doe.Mar.Com. 24), nadat de voorzitter op een 
vraag van de Nederlandse delegatie had bevestigd, dat de 
werkgroep voor Douanevraagstukken desgewenst wijzigingen 
in haar mandaat zou kunnen voorstellen. 

Werkgroep voor Douaneproblemen 

De werkgroep voor Douaneproblemen is met haar werkzaam
heden 3 september aangevangen. 

De behandeling van het Franse amendement (doe.Mar.Gom. 
30) op de indeling van de goederen in drie groepen bracht 
een belangrijk meningsverschil naar voren ; de Fransen stel
den, dat indeling van de landbouwproducten in drie groepen 
praktisch onaanvaardbaar is en stelden voor de groep van 
de Marché* Commun te verzoeken het mandaat te wijzigen, zodat 
de berekeningen uitgevoerd zouden kunnen worden naast de 
producten van de landbouw als vierde groep. Dit voorstel 
werd sterk gesteund door de Belg Mostin (niet door de andere 
aanwezige Belgen) en door de Duitsers, die zich echter voor
lopig strikt aan het mandaat wensten te houden. 

Van Nederlandse zijde is betoogd, dat het niet moeilij
ker is om de producten van de landbouw in te delen, dan de 
industriële producten, dat h'et rapport-Spaak op dit gebied 
duidelijk is en geen onderscheid maakt tussen voortbrengse
len van de landbouw en andere goederen. 

Daarna heeft men de indeling van de landbouwgoederen, 
welke in maart j.1. was opgesteld opnieuw in behandeling ge
nomen, enkele kleine correcties aangebracht en overeenkom
stig het mandaat bij verschil in opvatting bepaald, dat voor 
een aantal goederen twee berekeningen zouden worden uitge
voerd. 
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De Fransen handhaven hiervoor de algemene reserve. 

Van Nederlandse zijde is de Fransen verzocht een beeld 
te geven van hetgeen zij met de vierde groep voor de "écrète— 
ments" wensten te doen. Het antwoord luidde: naar analogie 
van het plan-Pflimlin voor de berekening van het gemiddelde 
rekening houden set een plafond van + 27. 

Tevens is er van Franse zijde op gewezen, dat de op
schortingen, welke in Frankrijk gedurende 1953/55 zijn toe
gepast een volkomen verkeerd beeld zullen geven van de nood
zakelijke protectie. Frankrijk zocht in die tijd de bescher
ming in de licenties en had als recht in een aantal sectoren 
0, terwijl vaststaat dat zonder licenties een veel hoger 
(ingeschreven) recht zeker nodig is. Ook hierop is geant
woord, dat dit een probleem is dat wij niet in behandeling 
mogen nemen. 

Het mandaat om vóór 1 oktober een berekening over te 
leggen van ruim 1000 goederensoorten, zal naar alle waar
schijnlijkheid tijdig uitgevoerd kunnen -worden. Op meer 
moeilijkheden zullen wij stuiten met de berekening van het 
gehele tarief. Zowel de Duitsers als de Fransen stelden voor 
reeds thans aan de voorzitter van de groep voor de Gemeen
schappelijke Markt te berichten, dat het technisch onmoge
lijk zal zijn de gevraagde opstelling te maken en zeker 
niet vóór 1 november. Dezerzijds is betoogd, dat het onjuist 
zou zijn, zonder grondige motivering tot de conclusie te 
komen, dat mandaat niet uitgevoerd kan worden, en dat 
tenminste begonnen moet worden met een proef te nemen met 
enkele hoofdstukken, waaronder eenvoudige en ingewikkelde. 
Dit voorstel is aangenomen, zodat, voorzover de tijd het 
toelaat, gelijktijdig met de opstelling van de 1000 posten, 
voor een drietal hoofdstukken te weten fruit, aardewerk enz., 
en vervoermiddelen een volledige opstelling zal worden ge
maakt. Daarna kan zonodig een behoorlijk gemotiveerd rapport 
aan de voorzitter van de groep voor de Gemeenschappelijke 
Markt worden gezonden. 

In de komende week zal zowel de werkgroep als een sub
groep, die het rekenwerk voor de 1000 posten verricht, alle 
de-gen b i j e enk om en. 

Werkgroep Euratom 

De voorzitter wenste te beginnen met de goedkeuring van 
het ontwerp-verslag van de vorige vergadering op 19 juli 1956 
(Doe.Sur.8). Van Duitse zijde wenste men uitstel tot de_vol-
gende dag, daar men nog niet gereed was met de bestudering-

Ook de behandeling van de nieuwe versie van het ontwerp
statuut voor het Studiesyndicaat (Doe.MAE 222, hetwelk reeds 
de Franse en Nederlandse amendementen bevat, moest worden_ 
uitgesteld. De Duitsers hadden hun amendementen nog niet in
gediend, een Belgisch stuk (MAE 225) was juist rondgedeeld. 
Besloten werd gelegenheid te geven om alle gewenste amende
menten alsnog in te dienen. 
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De voorzitter vestigde de aandacht erop, dat ook behan
deld moest worden het probleem van de aansluiting van andere 
landen bij het Syndicaat. Tijdens de laatste vergadering van 
de Conseil van de OEEC op ministerieel niveau hebben Zweden, 
Zwitserland, Turkije en Noorwegen verklaard, dat zij in 
principe bereid waren tot het Syndicaat toe te treden. Nieuwe 
berichten hieromtrent werden niet ontvangen. 

De voorzitter vroeg wanneer met de werkzaamheden van 
de Studiegroep-Kramer (bronnen en behoefte aan splijtbare 
en eventuele vruchtbare materialen), die 1 maand heeft toe
gewezen gekregen, kon worden begonnen. De Belgen (van der 
Meulen) waren nog niet gereed, zij wachtten op de conclusie 
van enkele bilaterale gesprekken (en waarschijnlijk ook op 
machtiging om met de Union Minière-productiecijfers voor den 
dag te mogen komen). De voorzitter meende, dat onder deze 
omstandigheden enig uitstel niet was te vermijden, omdat de 
heer Kramer eerst zal kunnen beginnen wanneer de landen in 
staat zullen zijn de nodige gegevens te verstrekken. Italië 
stelde voor vragenlijsten rond te zenden en na ontvangst van 
de antwoorden te beginnen. De voorzitter zei daarop, dat dit 
al werd overwogen, dat van Franse zijde reeds een concept-
vragenlijst + antwoord (als voorbeeld voor de anderen) werd 
opgesteld, doch dat de zaak gecompliceerder is dan men denkt. 
Besloten werd de heer Kramer te verzoeken volgende week een 
dag naar Brussel te komen voor een gesprek met- de verschil
lende delegaties. 

De voorzitter liet een Frans ontwerp (Doc.Eur. 11) van 
nieuwe artikelen voor Hoofdstuk II van het verdrag, betrek
king hebbend op de Research en de opleiding, ronddelen. 
Van Duitse zijde werd om uitstel van behandeling tot de vol
gende dag vei zocht teneinde een vruchtbaarder discussie te 
waarborgen. De voorzitter toonde zich over dit verzoek zeer 
verstoord, dreigde zelfs met aftreden, want zo kon hij niet 
opschieten. België verzoende de partijen en stelde voor 
eerst de roeds eerder ingediende stukken te behandelen, het
geen werd aangenomen. 

Aan de orde kwam toen de behandeling van het ontwerp-
budget research en opleiding. Er zijn twee stukken ingediend, 
doe Eur. 7 van Franse zijde, ingediend te Parijs en doe. 
Eur. 9 van Belgische zijde. Het Belgische document, aldus 
Prof, Errara van de Belgische delegatie als commentator, 
omvat een beperkter gebied en is te beschouwen als een 
meest urgent of minimum-programma. Het bevat b.v. niet 
(en het Franse document wel) 

1) de subsidies voor onderzoekingen buiten het gemeenschap
pelijk centrum zelf, 

2) research voor de thermofusie, de voorstudies daarvoor 
(en research voor de diffusiefabriek), evenals 

3) de prototype reactoren. 

De overeenstemming tussen beide ramingen is opvallend, in
dien men de overeenkomstige gebieden beschouwt. De voorzitter 
gaf dan ook opdracht tot samenvoeging der projecten (zie 
doe. Eur. 13, $ 200 millioen in 5 jaar). De Duitse delegatie 
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wees op de noodzakelijkheid van het feit (zie Belgische 
document blz. 2 bovenaan), dat de gemeenschappelijke research 
aanvullend moest zijn op de nationale autonome (en eventueel 
gecoördineerde) programma' s, hetgeen insloot, dat slechts 
het minimum gemeenschappelijk behoefde te 7rc»rden gedaan. 
Duidelijk bleek, dat de Duitse delegatie een zeer belangrijke 
research-taak aan de privé-industrie wil overlaten. Men zou 
het erover eens moeten worden wie de research-richtlijnen 
zou geven, welk punt de volgende dag uitvoerig werd bespro
ken. Men was het erover eens, dat degene die de research be
taalde, ook de bestedingswij ze van de gelden zou kunnen 
bepalen, b.v. op advies van een V/etenschappelijke Adviesraad 
(W.A.R.).. De voorzitter stelde voor, dat wij het voor het 
verdrag over de orde van grootte van het research-budget eens 
moeien zijn en ook een helder idee over het research-gebied 
moesten hebben, zonder op de realisatie met enige precisie te 
kunnen vooruitlopen. De begroting zou als annexe aan het ver-̂  
drag moeten worden gehecht. 

6. Het ontwerp-proces—verbaal (doc.Eur. 8) werd goedge
keurd met enkele kleine wijzigingen. Een opmerking moge 
worden vemeld ï de Italiaan meende, dat het concept-verdrag 
ook (b.v. als annexe) een regeling van de "health protection" 
moest bevatten. Zonder dit zou het verdrag in Italië nauwe
lijks verkoopbaar zijn. (Een en ander was kennelijk ingegeven 
na de ramp te Mareine11e). Van Belgische zijde meende men 
met vastleggen van de procedure voor vaststelling van impe
ratieve minimum-eisen te kunnen volstaan. Dit punt is een 
institutionele kwestie voor de Delegatiehoofden. De voorzitter 
voelde het meest voor voorlichting door enkele experts om 
te kunnen beoordelen, welke de mogelijkheden en moeilijkheden 
van een verdragsannexe zullen zijn. De Delegatiehoofden 
zullen hierover moeten beslissen. 

7. Bij de hervatting van de besprekingen over het research-
en opleidingsbudget, werd een gemeenschappelijk Frans-Belgisch 
document voorgelegd voor een project-budget van $ 200 millioen 
per jaar (zie doe. Eur. 13)» De Italiaan was van mening, dat 
de omvang van het budget in de praktijk afhankelijk was van 
de v/ijze en mogelijkheid van financiering. Voor staatsbij-
dragen leek het te groot, voor andere financiering (b.v, 
voor een deel uit eventuele eigen middelen van Euratom) zou 
het misschien nog te klein zijn, daar Italië de noodzakelijk
heid van een zeer ruime gemeenschappelijke research inzag. 
Men zou de studie moeten voortzetten en de detailposten voor
al van een goede toelichting moeten voorzien. In verband hier
mede zou er niet zoveel haast mee moeten worden gemaakt. 
De Duitse vertegenwoordiger wenste dit project eerst met zijn 
Minister (Atoom en Financiën) te bespreken alvorens het naar 
de Delegatiehoofden zou gaan. Voorts wenste hij het project 
niet aan het verdrag te doen hechten. Van Nederlandse zijde 
verklaarde men zich aan te kunnen sluiten bij de Italiaanse 
mening en erkende men de noodzakelijkheid van voortgezette 
studie en detaillering. Voorlegging op dit ogenblik aan de 
betrokken Ministers leek niet gewenst, doch wel aan de 
Delegatiehoofden. Van Italiaanse zijde wenste mén zonodig 
ook de financieringsmogelijkheden te bestuderen en b.v. 
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enkele financierings-hypothesen op te stellen. Besloten 
werd, dat dit project-budget als avis provisoir aan de Chefs 
zal worden aangeboden, onder toevoeging van (mondeling door 
de voorzitter te geven) commentaar (op basis van een detail
lering + commentaar door de Fransen en Belgen). Aan de Chefs 
zal ook het probleem van de wijze van financiering worden 
voorgelegd, met verzoek tot eventuele opdracht tot bestu
dering aan de groep. 

8. Tenslotte werd nog een begin gemaakt met de. bespreking 
van de nieuwe artikelen van Hoofdstuk II (Doe.Eur. 14). De 
Duitsers hadden twee documenten ingediend die het ondery/erp 
van de research meer of minder dekken s doe.Eur. 1.2 over de 
internationale universiteit en doc.Eur. 14, Duitse amende
menten op doe. Eur. 11. Ket laatste te beschouwen als een 
provisoir stuk, daar het "thuis" nog niet was doorgesproken. 
Bij de discussie bleek duidelijk, dat het nodig was om het 
nucleaire research-gebied in het verdrag duidelijk af te 
bakenen, om te voorkomen dat de research-commissie hij de 
bepaling van haar werkgebied te ruim zou grijpen. Twee" 
zaken moeten duidelijk worden onderscheiden °. het te defi
niëren nucleaire researchgebied op zichzelf (hetgeen ruim, 
doch niet onbëgrenst ruim mag zijn) en het daarbinnen vast 
te stellen gemeenschappelijk uit te voeren researchprogramma. 
Men kwam er niet uit aan wie of aan welk orgaan de juris
dictie over het gemeenschappelijk programma en dus de bestu
dering van het budget zou moeten toekomen (volgens de Duit
sers de Ministerraad op advies van de W.A.R.). Dit punt zal 
nader worden besproken. 

9. • Begonnen werd met de laatste lezing van het ontwerp
statuut voor het Studiesyndicaat, doe. MAE 234. De meeste 
door Frankrijk, Duitsland, België en Nederland ingediende 
amendementen werden na uitvoerige discussie geaccepteerd. 
Van Duitse zijde 7/erd aangedrongen op het accepteren van 
twee officiële teksten, in het Frans en Duits. Hiertegen 
rezen van- verschillende zijden bezwaren. Daar de Duitsers 
echter handelden conform strikte instructies, werd besloten 
dit punt aan de Delegatiehoofden voor te leggen. 

1 0 . 'De toekomstige wijze van werken werd besproken. Om de 
beschikbare vergadertijd te Brussel zo goed mogelijk te 
benutten en de aanwezigheid van de complete delegaties 
zoveel mogelijk te beperken, opdat het niveau gewaarborgd 
kan blijven, werd besloten, dat voorbereidend werk het b^ste 
zou kunnen worden verricht door een kleine workingparty van 
4 personen (1 Franse vertegenwoordiger van de president, 
1 Duitser, 1 Italiaan en 1 Beneluxlid) op maandagmiddag en 
dinsdagmorgen. Aangewezen werden de heren Mercereau, Rostan, 

. Alboretti en Hoogwater. De plenaire zittingen van de groep 
zullen dan plaatshebben op dinsdagmiddag en de gehele woens» 
dag. Donderdag en vrijdag blijven gereserveerd voor de ver
gadering van Hoofden van Delegaties. De workingparty zou de 
eerstvolgende maandag 10 september reeds kunnen beginnen 
met het samenstellen van één document uit Eur. 1 1 , 12, 14 
en 1 5 . De week van 10-15 september zou geheel aan behande
ling van de nieuwe artikelen van Hoofdstuk II kunnen worden 
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gewijd, de daaropvolgende week aan de patentregelingen. 
Op 18 september, dinsdagmiddag, zouden bij de inleidende 
bespreking de patentexperts van de verschillende landen 
aanwezig kunnen zijn, zodat een kleine workingparty van 
patent-experts reeds woensdag, 19 september met de uitvoe 
van hun opdracht zou kunnen beginnen. 
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