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Chefs de Délégation 

De notulen van de vorige vergadering worden goedge
keurd; de heer Linthorst Homan gaf te kennen, dat Neder
land zijn lijst van punten waarop het rapport-Spaak wil 
afwijken,op de basis van dat rapport-Spaak had opgesteld; 
uit de notulen kreeg hij de indruk dat als basis de ont-
werp-artikelen waren bedoeld. Minister Spaak merkte op, 
dat dit z.i. geen verschil maakt. 

Alvorens Minister Spaak overging tot commentaar op 
de door vijf landen ingediende lijsten met hunne afwij
kingen van het rapport-Spaak, gaf hij het woord aan de 
Heer Benvenuti aangezien Italië, als enige, zijn lijst 
nog niet schriftelijk had ingediend. 

De Heer Benvenuti bracht naar voren wat in het al
gemeen de inhoud van de Italiaanse lijst zal zijn. 
Globaal gesproken was Italië het wel met het rapport-
Spaak eens, met name met de stelling dat harmonisatie een 
gevolg zou zijn van en geen voorwaarde voor de gemeen
schappelijke markt. Daarnaast was Italië van oordeel dat 
daartoe de liberalisatie van goederen, kapitaal, dien
sten en personenverkeer gelijktijdig zou moeten plaats
vinden. Op dit punt voelde Italië zich door de gang van 
zaken te Brussel niet bevredigd. Het leek spreker moei
lijk een gedetailleerde opsomming te geven van de punten, 
die voor Italië tot problemen zouden leiden; wel kon 
hij op enkele algemene elementen wijzen, die voor Italië 
een bijzonder belang hebben. Het eerste was het, bekende, 
sociale probleem. Op dit punt bestond in Italië een 
groot aantal wettelijke en administratieve bepalingen, 
die een aanmerkelijke invloed op de Italiaanse economie 
uitoefenden. Ook Italië zou zeker argumenten kunnen aan
voeren om een uitzonderingspositie te claimen. Voorts 
wees hij op het plan-Vanoni. De integratie zou niet tot 
gevolg mogen hebben, dat dergelijke grote regionale plan
nen worden doorkruist. Er ligt hier een belangrijk coör
dinatieprobleem. In dit verband wees hij er op, dat bij 
"concours mutuel" geen voorwaarden zouden mogen worden 
gesteld die in conflict komen met nationale ontwikke
lingsplannen. 
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liet betrekking tot het investeringsfonds stelde hij 
dat dit onmiddellijk in de eerste etappe reeds zou moe
ten gaan werken. Het leek hem moeilijk voor het fonds 
strikt bancaire principes vol te houden. Tevens zou het 
noodzakelijk zijn, de aanvullende contributie-regeling 
te handhaven. 

Bij het readaptatiefonds zou ook de mogelijkheid 
van wachtgelduitkeringen, na 6 maanden, moeten worden 
opge nomen. 

Voor wat betreft de inschakeling der overzeese ge
biedsdelen wees hij er op, dat dit overwegend een inves— 
teringsprobleem is. Vastgelegd zou echter moeten worden, 
dat Europese projecten prioriteit zouden hebben. 

Voorzitter Spaak gaf vervolgens zijn indruk over 
de door de delegaties ingediende lijsten. Hij bekende 
dat lezing daarvan hem geen onaangename verrassingen 
had bereid. De aangestipte problemen waren alle toch 
reeds min of meer bekend. ïïel was hem gebleken, dat het 
landbouwvraagstuk waarschijnlijk afzonderlijk zou moeten 
worden behandeld. Bij de beoordeling van de verschillen
de reserves zou hij onderscheid willen maken tussen die, 
welke alleen door de Ministers kunnen worden beslist 
en die, waaromtrent misschien alsnog binnen het kader 
der Brusselse commissies een zekere overeenstemming kan 
worden-bereikt. Vervolgens gaf hij kort zijn mening 
over de lijsten dor landen afzonderlijk: 

Delgi.C; in het Belgische memorandum had hij geen punten 
aangetroffen die alleen door de Uinieters konden worden 
beslist. Hij constateerde dus, dat België zich een ware 
voorvechter van het rapport-Spaak had getoond! 

Nederland: Be voornaamste opmerkingen waren"\cn insti
tutionele aard, maar kunnen nu nog niet verder in behan
deling komen omdat is afgesproken, dat daartoe eerst 
meer materiele gegevens uit de commissies naar voren 
moeten komen. 

Buxemburg: wilde een uitzondering voor zijn landbotiw even 
als die welke het in de Benelux heeft; dit is wèl een 
vraagstuk dat uiteindelijk door de Ministers zal moeten 
worden besproken. 

Buit sland; heeft veel opmerkingen met betrekking tot de 
marché commun, doch geen daarvan lijkt onoplosbaar op 
commissie-niveau. Belangrijker is de Duitse Euratom-
visie. Hier komt Duitsland mot een geheel nieuwe benade
ring, die ongetwijfeld op ministersniveau ligt al zal 
zij tevoren nog in commissieverband moeten worden be
sproken. 
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Frankrijk: diende het meest principiële en omvangrijke 
memorandum in, dat in ieder geval de verdienste heeft 
van een duidelijke positie-keuze. Met "betrekking tot 
de gemeenschappelijke markt lijkt spreker de Franse 
positie tot drie punten terug te brengen: 
1. het harmonisatieprobleem 
2. de algehele uitzonderingsclausule 
3. het tijdstip van de inwerkingtreding van het Verdrag. 

Met betrekking tot Euratom heeft Frankrijk zich 
de verdediger van het Spaak-rapport getoond. 

Spreker wilde door deze summiere samenvatting 
niet de indruk geven, dat door hem niet genoemde punten 
onbelangrijk zouden zijn, maar hij meende toch wel, 
dat in zijn opsomming de kern der problemen was aange
duid . 

Ka-ar aanleiding van een vraag van de heer Benvenuti 
wordt terloops over de ontwerp-agenda voor de Ministers
conferentie op 8 oktober gesproken. Minister Spaak 
meende dat daarop - behalve de reeds afgesproken pun
ten van de overzeese problematiek en van het militaire 
gebruik van nucliaire energie - in ieder geval moeten 
voorkomen het Duitse Euratom-standpunt, het Franse 
marchë commun-standpunt en de stemmenweging in de Con-
seil. Daartoe zal aan de Ministers een feitelijk ver
slag moeten worden gegeven, alsmede een voorstel voor 
eventuele alternatieve oplossingen. Dr Linthorst Hornan 
stelde voor de ministers eveneens een beslissing te 
laten treffen - dit hoeft niet veel tijd te kosten -
inzake de klassieke energie opdat te Luxemburg de Hoge 
Autoriteit en de Ministers kunnen doorwerken. Daarnaast 
meende hij een tendentie te bespeuren het landbouw
vraagstuk afzonderlijk te gaan regelen; hij zou het 
evenals de voorzitter liever als een technisch probleem 
willen zien, dat eerst in de werkgroep Marché Commun 
zou moeten worden behandeld. 
De voorzitter achtte dit juist en stelde, dat het uit 
de gemeenschappelijke marlet lichten van de landbouw 
in strijd zou zijn met het rapport-Spaak en dientenge
volge alleen door de Ministers zou kunnen plaatsvinden. 
Hij voegde hieraan toe, dat iedere delegatie uiteraard 
de vrijheid heeft, nu nog in aparte memoranda opmerkin
gen in te dienen over de memoranda der andere landen 
voorzover deze henzelf betreffen dan wel in strijd met 
het rapport-Spaak zouden zijn. 

Besloten werd, dat het landbouwvraagstuk eerst in 
de werkgroep Marché Commun zou worden besproken; het 
was immers niet noodzakelijk dat, voorzover nodig, het 
al op 8 oktober aan de Ministers zou worden voorgelegd. 
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Daarna kwamen de F r a n s e v o o r s t e l l e n aan de o r d e . 
S t a a t s s e c r e t a r i s Faure a c h t t e he t n o d i g de F ranse 

s u g g e s t i e i n hun j u i s t e l i c h t t e p l a a t s e n . S t r i k t genomen 
v r o e g , v o l g e n s s p r e k e r , F r a n k r i j k s l e c h t s é é n u i t z o n d e -
r i n g s "behande l ing ; n . 1 . h e t t i j d e l i j k mogen handhaven 
van z i j n h e f f i n g s - en s u b s i d i e s t e l s e l op de i n - en u i t 
v o e r ( C h . D e l . 29 , punt 3 ) . De o v e r i g e F r a n s e v o o r s t e l l e n 
waren t o c h e v e n e e n s v o o r de andere l a n d e n v a n n u t . 
Zo b . v . de v o o r g e s t e l d e p u n t e n met "be t r ekk ing t o t s o c i a l e 
h a r m o n i s a t i e en de m o g e l i j k h e i d v a n autonome c l a u s e s 
de s a u v e g a r d e b i j b e t a l i n g s b a l a n s m o e i l i j k h e d e n ( v e r v a t 
i n e e n F r a n s v o o r s t e l v o o r e e n nieuw a r t . 5 9 , l i d 4 ) . 
De Heer Faure vond d a t , ook a l zou F r a n k r i j k t i j d e l i j k 
b u i t e n de t e c h n i e k van de g e m e e n s c h a p p e l i j k e markt b l i j 
v e n , he t t o c h z e k e r n i e t b u i t e n de g e ^ s t van de marché 
commun t r a d . D i t l a a t s t e was e i g e n l i j k h i j h e t D u i t s e 
E u r a t o m - v o o r s t e l v e e l méér h e t g e v a l . 

Ba ron Snoy g a f t e kennen , da t de F ranse v o o r s t e l l e n 
op een a a n t a l p r i n c i p i ë l e pun ten w e l t o t a a r z e l i n g 
a a n l e i d i n g g a v e n . Een g r o n d p r i n c i p e van h e t r a p p o r t - S p a a k 
i s , de " i r r é v e r s i h i l i t é " van h e t i n t e g r a t i e p r o c e s . D i t 
wordt door F r a n k r i j k t o c h w e l s t e r k u i t g e h o l d . "Voorts 
i s de e i s v a n u n a n i m i t e i t b i j o v e r g a n g v a n de e e r s t e naar 
de tweede e t a p p e een g e v a a r l i j k e z a a k . I e d e r e z e k e r h e i d 
wordt h i e rmee weggenomen. Ook b a r o n Snoy a c h t t e he t h a r 
m o n i s a t i e - p r o c e s h e e l b e l a n g r i j k maar d e e l d e op d i t punt 
meer de door de h e e r B e n v e n u t i g e h u l d i g d e o p v a t t i n g . 
De autonome c l a u s e s de s a u v e g a r d e b i j b c t a l i n g s b a l a n s -
m o e i l i j k h e d e n vond h i j e v e n e e n s b e d e n k e l i j k . In he t 
r a p p o r t - S p a a k was aan een "bepaalde c o n s t r u c t i e g e d a c h t , 
d i e e e n z i j d i g h a n d e l e n zou u i t s l u i t e n . 'Trouwens b e t a l i n g s 
b a l a n s m o e i l i j kheden kon men t o c h i n he t a l gemeen w e l 
z i e n a,.nkomen. 

De h e e r Ophue l s was h e t met "baron Snoy e e n s . Hi j 
e rkende dat F r a n k r i j k i n een b i j z o n d e r e p o s i t i e v e r k e e r t , 
maar wat hem had a f g e s c h r i k t , was nog n i e t z o z e e r de u i t 
z o n d e r i n g s p o s i t i e d i e F r a n k r i j k v e r z o c h t , a l s wel de 
b i jkomende v o o r s t e l l e n w a a r o v e r ook b a r o n Snoy r e e d s had 
u i t g e w e i d . H i j v o e g d e h i e r a a n t o e , da t b i j h e t b e p a l e n 
v a n ; d e p o s i t i t d i e F r a n k r i j k zou k r i j g e n de u i t z o n d e r i n g e n 
i n i e d e r g e v a l beparkt zouden moeten b l i j v e n t o t l iet 
s t r i k t n o o d z a k e l i j k e . B o v e n d i e n z o u , a l s F r a n k r i j k een 
g l o b a l e u i t z o n d e r i n g s p o s i t i e v e r k r e e g , n i e t ook nog 
op de v e r s c h i l l e n d e s p e c i f i e k e o n d e r d e l e n v o o r ^ r a n k r i j k 
een s p e c i a l e r e s e r v e moeten g e l d e n ; h e t argument van de 
m o e i l i j k e F ranse p o s i t i e zou n i e t v o o r b e i d e t e g e l i j k 
kunnen g e l d e n , T e n s l o t t e wees h i j op het g r o t e g e v a a r 
van p o l i t i e k e druk wanneer de o v e r g a n g van de e e r s t e nar.r 
de tweede e t appe n i e t a u t o m a t i s c h zou z i j n . 
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Pr. Linthorst Homan was het in grote mate eens met de 
heren Snoy^en Ophuels. Volgens cle heer Faure werd door Frank
rijk maar een concessie gevraagd nl. handhaving van het hef-
fings- en subsidiesysteem. Dit lijkt hem een vreemde voorstel
ling van zaken. Immers, de automatische overgang naar iedere 
volgende etappe is bij de andere vijf communis opinio; de 
sociale harmonisatie vindt nergens wetenschappelijke steun 
het is en blijft een politieke eis; en daarenboven komt dan 
ook nog de Franse eis van gelijkheid der charges sociales 
salariales globales; hier wordt blijkbaar hetzelfde argument 
tweemaal gebruikt; dit is in ieder geval onaanvaardbaar. Wat 
het Franse heffingssysteem betreft, dit zou in ieder geval voor 
alle producten gelijk moeten 'zijn opdat er geen productdiscri
minaties ontstaan. Daarbij zou dan nog moeten worden geregeld 
wie het bestaan dezer gelijkheid beoordeelt. 

De heer Benvenuti hield een betoog van ongeveer gelijke 
strekking. Hij vroeg zich bovendien af wat de weerslag op de 
economieën der andere vijf zou zijn als Frankrijk de gevraagde 
uitzonderingspositie zou verkrijgen. 

In tegenstelling tot de vorige sprekers meende de heer 
Schauss, dat Frankrijk, ook wanneer het een algehele uitzonde
ringspositie zou krijgen toch nog het recht moest hebben in 
de afzonderlijke delen van het verdrag te amenderen. De heer 
Faure repliceerde kort op de gemaakte opmerkingen waarbij hij 
o.m. naar voren bracht, dat Frankrijk bij de overgang van de 
eerste naar de tweede etappe alleen de zekerheid wilde hebben, 
dat de gestelde doelen waren gerealiseerd. Het ging er niet om 
de verdere voortgang te blokkeren. Ook bij de voorgestelde auto 
nome clauses de sauvegarde in art. 59 ging het er slechts om 
snel te kunnen optreden; bovendien voorzag het Franse voorstel 
daar toch repressieve controle door de Gonseil. Met betrekking 
tot het heffingssysteem was -hij bereid een zekere rapportage
procedure aan de Europese Commissie te aanvaarden. 

Minister Spaak vatte het probleem als volgt samen. Het po
litieke antwoord op het Franse verzoek zou z.i, bevestigend 
moeten zijn. De feitelijke Franse positie is inderdaad zo, dat 
van Frankrijk de grootste veranderingen en maatregelen worden 
gevraagd; daarin is voor Frankrijk een zeker recht gelegen 
op bijzondere behandeling. Hij vroeg zich af in hoeverre het 
misschien mogelijk was in plaats van tijdperiodes, doelperiodes 
te construeren, dus de procedures niet vast te leggen in een 
bepaald aantal jaren, doch naar gelang de wederzijds aangegane 
verplichtingen volledig zouden zijn gerealiseerd. Doch ook in 
dat geval zou het Franse unanimiteits-vereiste bij overgang 
naar een volgende etappe, moeten vervallen. Hij waarschuwde 
Frankrijk voorts tegen overvraging in de sociale sector, niet 
alleen immers was er geen economische motivering voor, maar hoe 
zou men bovendien de andere landen kunnen weigeren ook hunner
zijds met specifieke wensen te komen. Zou overigens de Franse 
harmonisatiewens niet gedekt zijn indien voldaan zou worden aan 
de Franse vragen over invoerheffingen en uitvoerpremies van 
het Franse punt 3 ? Minister Spaak was niet ongenegen het door 
Francrijk onder punt 3 gestelde, te steunen, mits: 
1.- de mogelijkheid wordt geopend van een zekere controle 

tegen eigenmachtig optreden; 
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2.- vastgelegd wordt wanneer deze uitzonderingspositie zal 
worden opgeheven. 

Voor dit laatste is een objectief criterium vereist, maar is 
zulk een criterium te vinden ? Voor wat betreft de opschorting 
der inwerkingtreding, merkte Minister Spaak op, dat het poli
tiek gevaarlijk zou zijn een geratificeerd verdrag werkeloos 
te laten liggen, afhankelijk van een onzekere termijn (oplos
sing van de Algerijnse kwestie) en wie zal beoordelen wanneer 
de Algerijnse kwestie is opgelost ? Bén andere mogelijkheid 
zou zijn, dat alleen voor Frankrijk voorlopig de inwerking
treding zou worden opgeschort. Spreker riep nog eens het 
systeem van het rapport-Spaak in herinnering, en de daar 
voorziene mogelijkheid van clauses de s auvegarde indien een 
industrie(-tak) in moeilijkheden komt. De veel ruimere algehele 
clause de sauvegarde, die punt 3 is, wordt nu door Frankrijk 
blijkbaar niet eens voldoende geacht. De heer Mar jol in antwoord' 
de hierop, dat het nu in Frankrijk toegepaste heffingssysteem 
nog niet voldoende is om de prijsverschillen helemaal te 
overbruggen; derhalve z.iet Frankrijk zich genoodzaakt ook nog 
de harmonisatie der drie bekende sociale punten te vragen. 

De heer Linthorst Homan merkte op, dat hij het met het 
betoog van de voorzitter ten dele wel en ten dele niet eens 
is. In de etappes geeft Nederland de voorkeur aan het automa
tisme van het rapport-Spaak. Hier blijkt nu eens duidelijk hoe 
in het voorziene institutionele stelsel een onafhankelijk- or
gaan wordt gemist. Wat betreft de sociale harmonisatie was 
spreker het met Minister Spaak eens; in het Benelux-verkeer is 
gebleken, ondanks de hogere Belgische lonen, dat de Belgische 
uitvoer naar Nederland groter is dan de Nederlandse uitvoer 
naar België. 

A Bij het Franse punt 3, moet behalve het niveau en de con
trole ook een termijn worden vastgesteld en een procedure voor 
die termijn. Het objectieve criterium van Minister Spaak zou in 
de praktijk altijd voor verschillende interpretaties vatbaar 
blijven. Het. Franse desideratum met betrekking tot de "charges 
salariales globales" is in ieder geval onaanvaardbaar. Dan zou 
men nog eerder kunnen overwegen de heffingen en subsidies te 
vergroten. 

De heer Faure gaf, voordat de ochtendzitting werd afgeslo
ten, een antwoord ongeveer in de geest van zijn inleiding. Hij 
voegde er nog aan toe, dat indien het Franse voorstel met 
betrekking tot art. 48 lid 4 zou worden afgezwakt, de andere 
Franse desiderata zouden moeten worden versterkt. De termijn 
door de heer Linthorst Homan genoemd, achtte hij moeilijk uit
voerbaar; het objectieve criterium van Minister Spaak leek 
hem meer geschikt. 

In de middagzitting gaf de Frans e delegatie haar visie op 
de inhoud van de eerste etappe s afbraak der tarieven, ver
hoging van de contingenten, alsmede de sociale harmonisatie 
der bekende drie punten. De Ministerraad zou bij unanimiteit 
mot'ten vaststellen of deze doelstellingen zijn bereikt. 

,3)e heer Ophuels dacht begrepen te hebben, dat hier een 
objectief criterium zou komen, maar is er dan nog unanimiteit 
nodig ? Hij stelde de volgende procedure voor ! aan het 
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einde van de eerste etappe brengt de Europese Commissie ver
slag uit, opgesteld in overleg met de regeringen. Komt men tot 
de conclusie, dat; alle doelen zijn bereikt, dan,zijn er twee 
mogelijkheden ! of de Raad is unaniem er voor, óf de Raad 
is accoord met gekwalificeerde meerderheid. In het laatste ge
val zou men de minderheidspartij een recht van beroep op het 
Hof kunnen geven. Spreker bracht dit naar voren als zijn per
soonlijke mening, maar achtte de drieledige garantie toch wel 
aantrekkelijk. 

De heer Marjolin lichtte toe, dat in afwijking van de 
adviezen van de Franse economische raad de Franse regering niet 
van oordeel was, dat de eerste etappe een onverbindende proef-
termijn kon zijn; zonder echter aan de formele "irreversi-
bilite" te willen tornen, zag zij de eerste etappe wél als een 
soort oefenperiode, vandaar haar unanimiteits-eis. Hij wilde 
- a titre personnel - het voorstel-Ophuels wel in overweging 
nemen. 

Vervolgens werd overgegaan tot een discussie van de drie 
Franse punten. Daarbij lagen de moeilijkheden bij de gelijke 
mannen- en vrouwenionen, maar vooral bij de duur van de werk- l 
week en de betaalde overuren. Baron Snoy diende ter vergadering 
een compromis-voorstel in (Bijlage 1), dat naar hij mededeelde 
een serieuse en doordachte poging van Belgische zijde was 
om aan de Franse wensen tegemoet te komen. Het voorstel kwam 
echter niet eens aan discussie toe, omdat de Franse delegatie 
verklaarde, dat het voorstel voor Frankrijk niet voldoende was. 
Van verschillende zijden werd vervolgens een betoog gericht 
tegen de Franse delegatie, hetgeen echter niet tot resultaat 
leidde. 

Zo stelde de heer Ophuels voor als Frankrijk zijn bijzondere 
moeilijkheden voor de Europese Commissie aannemelijk kon maken, 
Frankrijk toestemming zou kunnen krijgen zijn heffingen etc. 
te verhogen, al was hij er van overtuigd, dat men zich op 
verkeerde wegen bevond. De heer Marjolin verklaarde zich bereid 
het voorstel van de heer Ophuels in Parijs te bespreken, maar 
gaf reeds nu te kennen het geen gelukkige oplossing te vinden. 

Pr. Linthorst Homan wees de Franse delegatie er op, dat 
inwilliging van haar eisen aanmerkelijke kostprijss.tijgingen 
in de andere landen teweeg zou brengen, die hun gehele export
positie zou raken. Van de Nederlandse export b.v. ging ongeveer 
70$ naar landen buiten de gemeenschap. Deze export in het 
bijzonder zou dus mede de last dragen van de door Frankrijk ge-
eiste harmonisatie. Dit alles zou Nederland du,s moeten accep
teren, zonder zelfs de zekerheid dat de marche commun werkelijk 
tot stand komt. Spreker zou voorts gaarne van de Franse delegatie 
vernemen of er een relatie bestaat tussen een termijn voor 
harmonisatie der drie punten en "de door Frankrijk beoogde 
uitstel-termijn ten aanzien van de inwerkingtreding van het 
verdrag. Voor de andere landen zou het misschien economisch 
en politiek beter zijn, wanneer Frankrijk zijn eisen no. 3 en 
no. 6 zou combineren tot een "sauvegarde particuliere" op 
het argument zijner huidige moeilijkheden, dan wanneer het op 
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twee verschillende manieren de zaak zou "aanhouden'1« Op dit 
laatste antwoordde de heer liarjolin, dat hier eigenlijk geen 
relatie tussen bestond. De Franse wensen tot uitstelling 
werden slechts ingegeven door overwegingen van oprechtheid. 
Frankrijk wilde voorkomen, dat het door nu reeds aan de 
marche commun deel te nemen, toch onmiddellijk na de inwer
kingtreding over de gehele linie om clauses en andere uit
zonderingen zou moeten vragen. Zodra echter Frankrijk het 
verdrag tekende zou het zich ook vastleggen ten aanzien 
van &e datum der inwerkingtreding. 

Minister Spaak sloot hier de discussie. Hij consta
teerde, dat men voor een, althans nu, onoverbrugbare kloof 
stond. Wanneer Frankrijk van de andere landen vraagt om 
alleen op psychologische gronden vergaande maatregelen te 
treffen, dan is er een impasse. Ook in de andere vijf landen 1 
zijn er grenzen voor de publieke opinie. Wat Frankrijk wil 
is nauwelijks presenteerbaar. Het is ondenkbaar, dat de 
andere landen in nauwelijks 4 jaar de Franse harmonisatie-
eisen zouden kunnen en willen vervullen. Er is een oplossing 
voorgesteld om de heffing te verhogen. Minister Spaak zelf 
zou wel een ander voorstel kunnen doen s laat Frankrijk het 
4 jaar 'proberen en desnoods na die periode uittreden wanneer 
het zich ernstig benadeelt acht. Frankrijk vergeet, dat het 
rapport-Spaak een compromis was. Het bovendien een geheel is 
en men kan er niet zo maar 3 punten uit lichten om een 
geheel andere behandeling te geven. Men dient wel te beden
ken, dat als er geen gemeenschappelijke markt komt, er ook 
geen Euratom komt. Minister Spaak zag nu ook geen andere 
mogelijkheid meer dan de status quo aan de Ministersconferen
tie op 8 oktober te rapporteren. 

De heer Faure deelde mede, dat een proefperiode reeds 
unaniem door de Franse regering is afgewezen. 

De heer Uri gaf daarna nog een uiteenzetting over en
kele praktische aspecten van de drie sociale punten ; het 
min of meer bemiddelende karakter van zijn betoog had echter 
verder geen uitwerking. 

Voorzitter Spaak stelde vervolgens het Franse punt 3 aan 
de orde, dus de heffingen en subsidies. De voornaamste vra
gen die daarbij rezen waren i hoe het systeem zou moeten 
werken, of Frankrijk autonoom mocht veranderen en hoe het 
syateem zou' moeten worden afgesloten, hetzij volgens een 
objectief criterium, hetzij volgens een bepaalde termijn. 
De zich hierna ontwikkelende discussie leidde niet tot een 
bepaalde conclusie, doch verschafte Minister Spaak een 
aantal gegevens voor zijn presentatie van het vraagstuk 
aan de Ministersconferentie. Tijdens deze discussie bracht 
Pr. Linthorst Homan nogmaals naar voren, dat, gezien het 
door Frankrijk beweerde monetaire karakter van dit systeem, 
het dan ook voor alle goederen een gelijk percentage zou 
moeten zijn, daar anders product-discriminaties en dus 
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distorsies gouden optreden. Dit zou duidelijk moeten worden 
gesteld, opdat ook de eigen Franse publieke opinie begrijpe, 
dat het niet om "gewone protectie" gaat. De heer Harjolin 
antwoordde hierop, dat dit moeilijk doorvoerbaar was, 
omdat b.v. op grondstoffen geen heffingen bestonden. Wel 
was hij bereid een maximum percentage voor te stellen. 

Over de autonome clauses de sauvegarde bij betalings
balansmoeilijkheden werd slechts vluchtig gediscussieerd. 
Dit onderwerp is trouwens ook in de werkgroep Marche Commun 
nog nauwelijks besproken en gereserveerd voor de tweede 
lezing. Nederland deelde mede, de. verdere bespreking op 
werkgroep-niveau te willen afwachten. 

Tenslotte kwamen de Franse wensen tot opschorting der 
inwerkingtreding nog aan de orde, punt 6 van de Franse 
"lijst". De poging van Minister Spaak om van de Franse dele
gatie een indruk te krijgen hoe lang men zich in Frankrijk 
de opschortingen had gedacht mislukte, doordat de heer 
Marjolin alleen een aantal hypothetische veronderstellingen 
lanceerde. Hij herhaalde zijn mededeling, dat bij de teke
ning van het verdrag Frankrijk zou kunnen mededelen hoe 
laag voor Frankrijk de inwerkingtreding zou moeten worden 
opgeschort. De heer Linthorst Homan wees er nogmaals op, dat, 
ongeacht overigens hoe de opschorting bij de verschillende 
parlementen en regeringen zou worden ontvangen, het uit een 
oogpunt van presentatie be,ter ware punt 3 en de opschorting 
der inwerkingtreding in een reserve te verwerken. Gezien 
de verschillen der beide rtserves achtte de heer Marjolin 
zulks niet mogelijk. 

Minister Spaak zal nu aan de hand van de gehouden dis
cussies een notitie voorbereiden voor de Ministersconferen
tie, Wqlke hij voor 8 oktober nog aan de Hoofden van 
Delegatie zal doen toekomen. 

De heer Spaak besloot de vergadering met er op te 
wijzen, dat de gehouden besprekingen voor iederesn duidelijk 
zijn. Hij wees er nogmaals met nadruk op, dat, indien de 
gemeenschappelijke markt er niet kwam dit tevens het einde 
van Euratom zou'betekenen. 

De Euratom-kwesties zullen worden behandeld in de 
volgende bijeenkomst der Hoofden van Delegatie, 
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Werkgroep voor de Gemeenschappelijke Markt 

De vervoersartikelen 

De voorzitter stelde voor, dat eerst eventuele algemene 
opmerkingen zullen worden gemaakt. 

•De heer Schmelzer merkte op, dat naar Nederlandse visie 
de algemene bepalingen van de Marché commun (art. 40-48) 
eveneens van toepassing dienen te zijn op de vervoerssector. 
Uiteraard is het mogelijk, dat hier en daar modificaties nodig 
zijn alsmede eventuele additionele artikelen, specifiek voor 
de vervoerssector. Voorts leek het hem uit een oogpunt van 
systematiek logischer éérst de algemene transportartikelen te 
vermelden en vervolgens pas de vervoerstarieven. 

De Duitse woordvoerder gaf te kennen, dat de landen op 
het gebied der transportpolitiek zoveel mogelijk autonoom zou
den kunnen blijven. Hij voelde meer voor een misbruikswetgeving 
in dier voege, dat de Europese Commissie slechts voorstellen 
kan doen aan de Conseil over elementen van een transport- of 
vervoerstarieven-politiek die strijdig zijn met de gemeenschap
pelijke markt; de Conseil zou dan voorstellen kunnen doen a 
het betrokken land, of aan de landen gezamenlijk tot coördina
tie. Hij was tegen gedetailleerde vervoersbepalingen, die tot 
grote (door spreker niet 'nader aangeduide) moeilijkheden aan
leiding zouden geven. Liever zag hij een aantal algemene prin
cipes als richtlijn voor de Europese Commissie. De heer^lüller-
Armack gaf tevens te kennen, dat hij de CEMÏ nog niet zo on-
bovredigen'd vond. 

De Franse afgevaardigde was het met Nederland eens, dat 
het transport een integrerend onderdeel van de gemeenschappe
lijke markt is, maar ook dat het eigen additionele bepalingen 
eist. Daarom zou hij het transport uit het dienstenverkeer in 
het verdrag willen lichten en een eigen plaats geven, met 
herhaling van de relevante algemene bepalingen en toevoeging 
van specifieke transportartikelen. Institutioneel zou het 
wellicht mogelijk zijn aan de respectievelijke Ministers van 
Verkeer een plaats in te ruimen. 

Prof, van Tichelen (België) was het zowel met Nederland 
als met Frankrijk eens, In de algemene bepalingen zouden dan 
een aantal verplichtingen moeten staan„b.v. de staten ver
plichten zich een gemeenschappelijke transportpolitiek te 
voeren en de vereiste harmonisatie der wettelijke bepalingen 
door te voeren. Hij stelde bovendien voor de term "les tarifs 
de transport" te vervangen door "les prix et les conditions 
de transport". 

De voorzitter lichtte toe, dat naar de mening van de 
redacteuren-Spaak de vervoersartikelen tamelijk mager zijn 
uitgevallen; er staan weinig concrete verplichtingen in. De 
vraag echter of er méér verplichtingen moeten worden opgenomen 
en wélke, kan wellicht beter bij de artikelsgewijze behandeling 
worden gesteld. 
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Artikel 4 9 _ 
De Duitse afgevaardigde was accoord act de strekking van 

art. 49 lid 2 . De Italiaanse eveneens, doch voegde er aan toe, 
dat dit uiteraard alleen kan slaan op "une position dominante 
ou de monopole" omdat anders de vrije concurrentie vanzelf 
corrigerend optreedt; een dergelijke zinsnede wilde hij opnemen. 

De Fransman deelde mede ; oen nieuw voorstel te hebben voor 
een art. 49 bis (Doe.Mar.Com. 4 5 ) dat volgens spreker een samen
vatting is van de procedure voor art. 3 5 en art. 49 lid 2 ; 
het herhaalt bovendien de verplichting van art. 3 5 . Art. 4 9 , 
lid 1 ware, zonder haakjes, te handhaven. 

Er ontwikkelde zich vervolgens een discussie waarover het 
volgende zij vermeld. 

De Duitse woordvoerder zag toch liever de elementen van 
art. 3 5 en art. 49 lid 2 gescheiden gehouden. 

Men v/as het er over eens, dat art. 49 lid 1 kan vervallen 
(het wordt immers, duidelijker, herhaald in lid 2 ) . In de 
Nederlandse visie is het bovendien overbodig, aldus de heer 
Schmelzer, omdat immers de art. 4 0 - 4 8 van toepassing worden 
geacht. 

Met het principe van art. 48 lid 2 v/as men het evenzeer 
eens, waarbij Italië" zijn opmerking herhaalde inzake "une posi
tion dominante" en Nederland naar voren bracht ' t dat dit prin
cipe tevens van toepassing moet zijn indien een land zijn eigen 
wegverkeer of zijn havens bevoordeelt boven het buitenland. Het 
Nederlandse voorstel achtte de Duitse woordvoerder in dit ar
tikel niet op zijn plaats. 

Het Nederlandse voorstel werd aangehouden totdat later 
de procedure aan de orde zal komen. 

Artikel 50 

Hierover werden geen opmerkingen gemaakt. Eventuele redac
tionele wijzigingen zouden in het begin der komende week 
schriftelijk bij het secretariaat moeten worden ingediend. 

Artikel 5_1_ 

De Italiaanse afgevaardigde wilde 'nog een principe in dit 
artikel invoegen n.1., dat bij de vaststelling van degressieve 
tarieven rekening wordt gehouden met de kostprijzen van alle 
betrokken vervoerders, opdat niet b.v. één van hen gedwongen 
zou zijn beneden kostprijs te vervoeren. Prol, van Tichelen 

1) Nederland diende terzake in de vergadering een tekst in 
voor een lid 3 , luidende : "Sont incompatibles avec le marché 
commun les discriminations visant à avantager une route de 
transport ou port national au détriment d'un intérêt d'un 
autre Etat membre, sauf exonérations admises et conditionnées 
par la Commission. 
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was het daarmee eens, wilde het alleen iets anders fornuleren. 
De Fransman ging eveneens accoordj zijn amendementen betroffen 
slechts de procedure, die echter nu niet ter discussie stond. 

Ook de Nederlandse woordvoerder vond het principe van 
Italië juist. Evenals op de goederenmarkt moet zich op de ver
voersmarkt een specialisatie voltrekken. Indien echter van 
bovenaf de tarieven worden vastgesteld, dan wordt dit proces 
kunstmatig beïnvloed. Hij zag derhalve liever, dat de Europese 
Commissie haar activiteiten meer zou richten op: 

1. verlaging van grensoverschrijdingskosten, en dus van de 
internationale tarieven; 

2. onderzoek van die gevallen waar door machtsposities irreële, 
te hoge, tarieven bestaan. 

Spreker zegde, begin volgende week, een schriftelijke formule
ring toe. Hij merkte op, dat hij in het bijzonder de spoorwegen 
op het oog had; voor het wegvervoer en de binnenvaart bestaan 
immers al directe tarieven. Overigens kennen de spoorwegen voor 
sommige artikelen (landbouw) ook reeds directe tarieven, die, 
op commerciële basis gebaseerd, een soepeler structuur hebben. 

De Duitse woordvoerder herhaalde zijn standpunt om meer 
empirisch te werk te gaan. Hij meende, dat het vaststellen van 
de feitelijke tariefpolitiek ook op de praktijk-ervaring moest 
zijn gebaseerd, vandaar ook het Duitse voorstel van studie en 
voorstellen door de Europese Commissie. Voor Duitsland is dus 
de procedure eigenlijk het bs langrijkste. 

Besloten werd, dat de Duitse delegatie volgende week 
schriftelijk haar visie op de transportartikelen zal indienen. 

Artikel 52_ 

De voorzitter lichtte toe, dat de redacteuren hier het 
EGKS-verdrag voor ogen hebben gehad; is men het er over eens. 
dat het nu in art. 52 vervatte principe wordt overgenomen ? 

De heer Schmelzer merkte op, dat deze materie in art. 44 
lid 1 is geregeld ("... sous quelle forme que ce soit")» maar 
hij had geen bezwaar het principe in art. 52 te herhalen. 

De heer Muller-Armack achtte het moeilijk in het algemeen 
vast te stellen wat steuntarieven zijn. Vervoerstarieven komen 
immers dikwijls vrij kunstmatig tot stand;, men zie b.v. de 
prijsverschillen tussen 1e en 2e klas spoorwegprijzen, die toch 
zeker niet op kostprijsverschillen steunen. Hij stelde voor de 
status quo als uitgangspunt; te nemen en alleen in te grijpen 
indien doorkruising'van de goederenmarkt plaatsvindt. 

De heer Bobba (Italië) oordeelde deze redenering juist en 
merkte op, dat zij haar neerslag juist vindt in art. 52. De 
steuntarieven worden immers als bijzondere gevallen gezien; 
daarvoor geeft art. 52 als lex specialis van art. 44 de proce
dure. Alhoewel het begrip "steuntarieven" niet helemaal nauw
keurig te omschrijven valt, is het toch wel voldoende bekend om 
onder de soepele procedure van art. 52 te kunnen vallen. Ook zou 
in art. 52.nog moeten worden opgenomen de mogelijkheid tot 
aligneren. ' 
1J De visie van Italië op de rol der Europese Commissie is dus 
tegengesteld aan de Duitse : Italië wil prealabele toestemming, 
Duitsland incidenteel repressief toezicht. 
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Prof. van Tichelen vroeg zich af of het begrip "steunta-
rieven" niet kan vervallen; voorzover ze relevant zijn kunnen 
ze onder de distorsies worden gebracht. 

De Franse v/oordvoerder wilde het begrip liever handhaven, 
conform de Italiaanse visie, het begrip distorsies is toch al 
onduidelijk. 

Artikel 53 _ 
Prof, van Tichelen achtte het overbodig steeds weer dezelf

de principes in de artikelen te herhalen. Daarmede zou echter 
bespreking van art. 53 tot de procedure beperkt kunnen blijven. 

Van Franse zijde werd een voorstel voor een nieuw art. 53 
ingediend (Doe.Mar.Com. 46) dat overwegend een procedurekarakter 
heeft. Het werd in de vergadering niet verder besproken. 

Artikel 54 _ 
De heer Schmelzer stelde voor enkele algemene principes zo 

concreet mogelijk in het artikel op te nemen s 
1. het uitgangspunt voor de gemeenschappelijke markt moet zijn 

dat er gezonde economische verhoudingen bestaan, dit bete
kent m.n. ; rentabiliteit der verschillende vervoersonder
nemingen ; dit principe van financieel evenwicht der onder
nemingen wordt overigens in verschillende internationale 
organisaties (b.v. IKK en U.I.C.) alsook in het rapport-
Spaak erkend; 

2 . een zekere harmonisatie in de concurrentievoorwaarden tussen 
de verschillende vervoerstakken binnen één land is zeker 
wenselijk, maar zij moet niet tot stand worden gebracht door 
fixatie der vervoerstarieven, doch zich ontwikkelen tenge
volge van afschaffing van kunstmatige elementen, zoals specia
le lasten of subsidies; 

3. de Europese Commissie moet het recht hebben voorstellen aan 
de staten te doen indien en voorzover nationale maatregelen 
een vervalsende of een beperkende werking hebben op niet 
alleen de gemeenschappelijke goederenmarkt, maar ook op de 
vervoersmarkt. 

Volgens de Franse woordvoerder was door de Nederlandse 
delegatie een zeer belangrijk probleem aangesneden en toegelicht, 
waarbij deze echter in sommige gevallen het rapport-Spaak over
schrijdt. Enkele voorlopige opmerkingen wilde hij nu reeds maken, 
b.v. ad 1) : wat binnen een sector onrendabel is kan voor de 
gehele economie wel degelijk rendabel zijn; het gestelde sub 2) 
is hem niet helemaal duidelijk, maar hij is het ermee eens, dat 
deze materie grondig moet worden bestudeerd en, in de Franse 
visie, moet de Europese Commissie hier dan ook een ruime positie 
hebben. 

In de zich nu ontwikkelende algemene discussie greep de 
voorzitter in door te constateren, dat op vervoersgebied nog 
weinig overeenstemming tussen de delegaties bestaat. Hij stelde 
voor, dat alle delegaties begin volgende week schriftelijk hun 
visie zullen indienen. Daaruit zal moeten blijken of vóór de 
tweede lezing nog een kleinere groep bijeen moet komen voor 
redactiewerkzaomheden, óf dat een door hen te vervaardigen samen
vatting als aanknopingspunt voor de tweede lezing kan dienen. 
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Algemeen 
Aan de artikelsgewijze behandeling gingen enkele alge

mene beschouwingen vooraf, die echter meestal betrekking 
hadden op de hieronder vermelde onderwerpen. Voorzover rele
vant zijn de gemaakte opmerkingen daar verwerkt. 
C onting_enteringen 

De heer Schmelzer vroeg zich af of niet ook datgene wat 
in de huidige art. 31 en 32 wordt bedoeld, mede moest worden 
begrepen onder de art. 61 en 62. Daarnaast is er echter een 
ander probleem % wanneer een land, wegens moeilijkheden in 
zijn betalingsbalans genoopt is ten opzichte van derde landen 
kwantitatieve restricties in te stellen,.lost dit zijn 
betalingsbalansprobleem niet op, omdat er uiteraard substi
tutie op de binnenmarkt plaatsvindt. De vraag die hier rijst, 
zij v/orde slechts als probleem opgeworpen, is, of het betrok
ken land autonoom kan optreden,óf dat hier gemeenschappelijk 
optreden der Zes noodzakelijk is. 

De Franse woordvoerder meende, dat de art. 61 en 62 die 
men ruim moet zien, dit probleem dekken. Het betalingsbalans-
aspect wordt door art. 79 geregeld. 

Prof, van Tichelen had hetzelfde probleem als de heer 
Schmelzer. Hij stelde voor in het vercrag als norm ' op te nemen 
een relevante passage uit het rapport-Spaak (blz. 75, 2e ali
nea Par delà une politique commerciale commune se dé
gagera inévitablement une attitude convergente dans les rela
tions monétaires internationales"). De Franse verwijzing naar 
art. 79 gaat niet op, want dit artikel slaat alleen op het 
interne betalingsverkeer der Zes. 

De heer Bobba stelde, dat weliswaar de interne contingen
ten in het verdrag zijn geregeld, maar die ten aanzien van 
derde landen nergens. Hij wilde daartoe in ieder geval een 
meestbegunstigingsprincipe zien vastgelegd, zodanig dat niet 
ten opzichte van derde landen wordt geliberaliseerd wat in het 
interne verkeer nog niet is vrijgemaakt. 

Gecoördineerde politiek achtte hij juist, maar dat moet 
niet betekenen, dat een land niet autonoom verder zou mogen 
liberaliseren, rekening houdend uiteraard met het meestbe- • 
gunstigingsprincipe. 

De Duitse afgevaardigde vroeg, of het einddoel het hebben 
van gemeenschappelijke contingenteringen is, of dat de con-
tingenteringen zoveel mogelijk moeten zijn afgeschaft. Dit 
laatste wilde hij als doelstelling in het verdrag opnemen. Het 
meestbegunstigingsvoorstel van Italië achtte hij juist. Voorts 
stelde hij een nieuw lid voor met de strekking, dat de landen 
hun eigen contingenteringspolitiek kunnen voeren in de over
gangsperiode^ alleen bij verstoring van de gemeenschappelijke 
markt zou de Europese Oommissie voorstellen kunnen doen. Hij 
zag geen principiële tegenstelling tussen een gecoördineerde 
politiek en de mogelijkheid van autonome verdere liberalisatie. 
In die gevallen waar dat wél zo is, kan de Europese Commissie 
ad hoe onderzoeken. 
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De voorzitter concludeerde dat de kernvraag inderdaad is 
welke contingenteringspolitiek er in de overgangsfase moet 
zijn. Het rapport-Spaak zwijgt daarover; het geeft alleen in 
art. 61 en 62 een einddoel en dus is er een zekere vrijheid 
in de overgangsfase met de mogelijkheid van détournement de 
trafic, immers, origine-contrôle en clauses de sauvegarde zijn 
in dit geval alleen voorzien, indien het tot betalingsbalans-
moeilijkheden komt. 

Besloten wordt.het meestbegunstigingsbeginsel in art. 61 
op te nemen (Italië zal zijn voorstel schriftelijk indien) en 
in art. 62 een bepaling, dat contingenteringen zo spoedig mo
gelijk moeten worden afgeschaft (Duits• voorste 1 komt mog 
schriftelijk). 

Tarief ten ££zichte_van_derde_landen 

De Belgische woordvoerder wilde in art. 61 duidelijke 
verplichtingen opnemen met betrekking tot het buitentarief 
b.v. de staten komen overeen een gemeenschappelijk tarief 
ten opzichte van derde landen op te stellen en dienaangaande 
slechts gemeenschappelijk op te treden; dus geen autonome 
tariefveranderingen. De Europe se Commissie zou een initiatief
recht moeten hebben om de Zes steeds bijeen te roepen indien 
enig gemeenschappelijk standpunt nodig is. Dit alles zou ook 
reeds in de overgangsfase moeten gelden. Art. 25 zou in boven
staande zin moeten worden uitgebreid en wellicht een andere 
plaats moeten hebben. 

De Nederlandse afgevaardigde merkte op, dat er nog geen 
bepalingen zijn die betrekking hebben op de tariefonderhande
lingen der Gemeenschap in de eindfase. Art. 2 5 geldt nu 
blijkbaar nog slechts voor de overgangsperiode. 

Pu-itse gedelegeerde achtte bepalingen over de tarief
politiek eveneens noodzakelijk en wilde bovendien nog enkele 
principes opnemen,b.v. dat het buitentarief zo laag mogelijk 
moet zijn, ook al om de psychologische werking daarvan op 
derde landen. 

Ook van Italiaanse zijde werd betoogd, dat art. 25 op de 
eindfase van toepassing moet zijn; het woord "mandat" in lid 1 
ware te vervangen door "instructions" dat minder star is. 

De Franse woordvoerder was van mening, dat het buiten
tarief pas kon v/orden besproken bij de formulebehandeling der 
art. 21 en 25 en nadat de resultaten van de douane-werkgroep 
bekend zijn. 

De voorzitter erkende dat het rapport-Spaak slechts 
spreekt over de opstelling van het buitentarief; wat daarna 
zou moeten gebeuren is nog niet geregeld. Hij stelde voor de 
eventuele opneming van buitentariefbepalingen in art. 62 te 
behandelen nadat de artikelen over het buitentarief zijn be
sproken. De Duitse woordvoerder zal bovendien zijn standpunt 
nog schriftelijk indienen. 
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Op_treden in_internationale organisaties 
Men was het er over eens, dat in en tegenover de verschil

lende internationale organisaties gecoördineerd zou moeten 
worden opgetreden. De suggestie daartoe, zoals nu in de ont-
werpartikelen vervat, werd onvoldoende geacht. Van Daitse 
zijde werd voorgesteld een bepaling in deze zin s de staten zul
len in alle aangelegenheden met betrekking tot internationale 
organisaties hun optreden coördineren. Van Nederlandse zijde 
werd gesuggereerd - althans voor de overgangsp eriode - de tekst 
van art. 6 van het Protocol inzake de handelspolitiek der 
Beneluxlanden van December 1953 • Beide teksten werden door 
het secretariaat opgenomen. 

procedure 
Hier stonden drie standpunten tegenover elkaar ; 

1. Duitsland, Italië en België* die een voorbereidende taak 
voor de Europese Commissie zagen en beslissing door de 
Conseil5 

2. Nederland, dat de Europese Commissie ook beslissingsbevoegd
heid wilde geven; 

3. Frankrijk dat alles exclusief bij de Conseil wilde houden 
en voor de Europese Commissie hoogstens zag weggelegd, dat 
zij eventueel door de Conseil zou kunnen worden geconsul
teerd. 

Ad 1. Prof, van Tichelen haalde de Benelux-er varingen als 
voorbeeld aan voor de impasses waarin men zou geraken indien er 
geen taak aan een orgaan zou worden gegeven. Nadat Nederland 
zijn visie had gegeven stelde hij echter ter overweging het 
opnemen van een "procédure évolutive" krachtens welke de Euro
pese Commissie toenemende bevoegdheden zou krijgen. 

De heer Bobba wenste in lid 2, art, 61, etappes opgenomen 
te zien ten aanzien van welke de Europese Commissie de voor
stellen aan de Conseil zou uitwerken; voorts zou in art. 62 
de verplichting moeten worden opgenomen tot harmonisatie der 
relevante wettelijke bepalingen. 

De heer Mtiller-Armack deelde 'grotendeels de mening van 
Italië; voorlopig zou het zwaartepunt bij de Conseil moeten 
liggen; die kon immers altijd nog naderhand beoordelen in hoe
verre hij bevoegdheden aan de Europese Commissie zou kunnen 
overdragen. 
Ad 2. De heer Schmelzer was met België' eens, dat de Europese 
Commissie een taak zou moeten hebben; zij zou zelfs beslissings
bevoegdheid moeten hebben omdat zij anders immers haar verant
woordelijkheid voor de goede functionering van de gemeenschappe
lijke markt niet kan dragen. Voor de overgangsperiode zou men 
nog even kunnen twijfelen, maar voor de eindfase leek hem dit 
1) Art. Z : A 1'égard des organisations et des conférences 
internationales traitant du commerce extérieur et de paiements 
internationaux, les trois Gouvernements concerteront leur poli-
tique en vue d'arriver a une attitude commune. 
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moeilijk voor betwisting vatbaar, Dit was de enige methode om 
te verzekeren dat : 

1. inderdaad uniform ten opzichte van derde landen kon worden 
opgetreden; 

2 . vrije circulatie van goederen uit derde landen binnen de 
gemeenschap tot haar recht kwam; 

3 . geen concurrentievervalsing zou optreden. 

Ad 3 . De Franse -woordyoerder stelde dat afschaffing van 
kwantitatieve restricties en invoerrechten de kern van de 
marché commun was; gemeenschappelijke politiek ten opzichte van 
derde landen was slechts vereist voorzover zulks de consequen
tie was van deze marché commun. De regeringen zouden in de 
Conseil moeten besluiten. Voorzover de Europese Commissie ook 
al een taak zou krijgen, dan mochten haar propositions toch 
nooit een "zwaar" karakter hebben en bovendien zou de Conseil 
de propositions moeten kunnen amenderen. Het Nederlandse 
standpunt achtte hij veel te overtroleken; het zou alleen zin 
hebben in een situatie van volledige "unification monetaire". 
Nu bleef, aldus de voorzitter, in de volgende lezing de vraag 
te behandelen "of de coördinatie der Regeringen door de Euro
pese Commissie moet worden vergemakkelijkt"; Nederland stelde 
voor daaraan te doen voorafgaan de zinsnede "of de Europese Com
missie beslissingsbevoegdheid moet hebben,en zo niet ". 

E-2è.l^-ll2.É^-2.r (ar"fc« 79 e.v.) 

Bij deze artikelen werd tevens art. 58 lid .2 mede bespro
ken. Van Belgische zijde was een ontwerp voor een nieuw art. 
58 ingediend (Mar.Com. 4 8 ) , dat een samenvatting was van art. 
79 en art. 58 lid 2 . Met deze samenvoeging kon iedereen accoord 
gaan behalve de Fransman, die nog aarzelde omdat hij een ver
schil in principe meende te zien. Prof, van Tichelen stelde 
voor alleen algemene principes in het verdrag op te nemen en de 
verdere uitwerking zoals de definities en de liberalisatie aan 
de organen over te laten. De Duitse woordvoerder zag ook het 
gevaar van moeizame opsommingen in de artikelen, die nooit 
volledig kunnen zijn; hij was het in beginsel met Prof. van 
Tichelen eens maar zou toch al iets concreets willen opnemen, 
b.v. een reële procedure of een zekere etappe-aanduiding. De 
Eranse afgevaardigde wilde eigenlijk niet verder gaan dan het 
opnemen van algemene doelstellingen (doe. MAE 297 f/56). De 
Europese Commissie zou moeten studeren en voorstellen kunnen 
doen, die bij unanimiteit (in de hele overgangsperiode) door 
alle betrokken staten zouden moeten worden goedgekeurd; ook 
zouden landen die achter blijven in hun vrijmaking kunnen worden 
aangespoord méér te doen. Een etappe-systeem leek hem moeilijk 
en te vérgaand; beter ware een elastisch'systeem-» Liberalisatie 
van het kapitaalverkeer is iets geheel anders dan liberalisatie 
van het goederenverkeer. Trouwens het rapport-Spaak spreekt 
ook slechts van "naarmate de gemeenschappelijke markt het ver
bist". Prof, van Tichelen had begrip voor de elasticiteits-
eis, maar wilde toch een meer verplichtend karakter, al sou 
dat geen onrealistisch automatisme behoeven te zijn. 
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Ook prof. Muller-Armack had bezwaar tegen de beperkte 
Franse methode, die nog minder zou betekenen dan hetgeen men 
al in de OSEC deed. 

De Italiaanse afgevaardigde achtte het huidige art. 31 al 
het uiterste minimum» De mening van het rapport-Spaak"!J deelt 
Italië volkomen. De huidige artikelen geven daartoe echter niet 
eens de garantie. Als alle productiefactoren vrij moeten cir
culeren, dan ook het kapitaal; voorts had Italië bezwaren 
tegen een unanimiteitsbeginsel in art. 81. 

De heer Schmelzer wees op een dualisme. Enerzijds accep
teert het rapport-Spaak dat ieder land verantwoordelijk ie voor 
zijn eigen monetair evenwicht; anderzijds is er de verplichting 
het kapitaalverkeer te liberaliseren, opdat het specialisatie
proces dat zich op de gemeenschappelijke markt moet voltrekken 
ook inderdaad beter kan worden gerealiseerd. 

In hoeverre ontneemt dit laatste aan de staten de 
mogelijkheid om via de kapitaalmarkt een monetaire evenwichts-
politiek te voeren ? Ook al zou men tussen deze beide vereisten 
door een soepele procedure een zekere verzoening tot stand 
kunnen brengen, dan rijst daarnaast nog de vraag of in art. 82 
de clause de sauvegarde-regeling voldoende ruim is. Indien 
Nederland een volledige liberalisatie van het kapitaalverkeer 
zou accepteren, eventueel met beslissingsbevoegdheid der Euro
pese Commissie, dan zou zeker art. 82 een ruimer terrein moeten 
bestrijken. 

Prof. Muller Armack wilde de mogelijkheid van conjunctuur-
politieke beveiliging zeker niet uitsluiten en voor ernstige 
situaties clauses de sauvegarde erkennen, maar in een min of 
meer normale conjunctuur politieke situatie zag hij daarvoor 
geen reden. De overheden kunnen daar toch in het algemeen met 
succes een openmarkt-politiek voeren; maar zij zullen dan uiter
aard de rente-consequenties moeten aanvaarden. 

De voor zitter stelde vervolgens dat er twee opvattingen 
over art. ÖO zijn ; 

a) art. 80 bevat verplichtingens maar dan zou art. 82 moeten 
worden verruimd; 

b) n 80 " doelstellingen; (Franse visie) waarbij de vraag 
rijst hoe een land dat achter 
blijft tot maatregelen kan wor
den aangespoord. 

Hierna ontwikkelde zich nog een discussie, die echter niet 
tot een toenadering der standpunten leidde. Besloten w-rd dat 
ieder land zo spoedig mogelijk zijn standpunt met betrekking tot 
de clauses de sauvegarde in art. 82 schriftelijk zal indienen. 

1) Le principe doit être fermement accepte*, pour que l'appli
cation en soit complète au plus tard à la fin de la période 
de transition. 
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Artikel 81_ 

'Er bestond bezwaar tegen het Franse voorstel gedurende de 
gehele overgangsperiode unanimiteit van de Gonseil te eisen. 
De Duitse afgevaardigde wilde verder al een bepaalde regeling 
voor de overgangsperiode. Er moet duidelijker worden veraeld, 
dat de Europese Commissie de plannen voor verdere liberalisatie 
opstelt. Voorts moet worden opgenomen, dat indien een land 
zijn verplichtingen niet nakomt, ook de anderen kunnen ver
tragen. 

Prof, van Ticholen wilde doen opnemen, dat de Europese 
Commissie de categorieën definieert en een codex opstelt 
voor de overgangsperiode. De vraag wat gedaan moet worden 
indien een land zijn verplichtingen niet nakomt zou algemeen 
in het verdrag moeten worden geregeld. 

Drs. Schmelzer is het er mee eens, dat de Europese Com
missie een codex opstelt, zij moet bovendien beslissingsbe

voegdheid hebben eventueel volgens de evolutie-theorie van 
Prof. van Tichelen; uiteraard met een bevredigende regeling 
voor clauses de sauvegarde. 

Samenvattend concludeerde de voorzitter, dat men het dus 
wel eens was over het opdragen aan de Europese Commissie van 
het preciseren der definities en het ontwerpen van een schema. 
Voor de procedure waren er drie mogelijkheden % het Eranse 
unanimiteitsvoorstel, hei systeem-Spaak, en het Nederlandse 
voor; tel van beslissingsbevoegdheid bij de Europese Commissie. 

Artikel 81_lid_2__ 

Italië stelde voer aan het slot van lid 2 een zin toe te 
voegen luidende % "die doorgevoerd moet zijn aan het eind van 
de eerste etappe". Hierop .werd van Duitse zijde opgemerkt, dat 
indien de Europese Commissie toch een codex zou opstellen, 
verdere detaillering in het verdrag niet meer nodig zou zijn. 
Dat nam echter niet weg, dat de Europese Commissie in de eerste 
etappe reeds belangrijk werk zou kunnen doen. 

Op voorstel van de voorzitter werd overeengekomen, dat 
het eerste punt van lid 2 in ieder geval als een verplichting 
zou moeten worden opgenomen, omdat dit toch eigenlijk een 
fatsoensnorm is. 

Standstill_ 

Besproken moest nog worden, wat het uitgangspunt voor 
de verdere liberalisatie zou zijn. In het door België inge
diende document (lid 2) was oen voorstel opgenomen de status 
quo te handhaven» Drs. Schmelzer merkte hierbij echter op, dat 
de uitgangsposities zeer ongelijk zijn. 

Van Duitse zijde werd een combinatie voorgesteld, n.1. 
het handhaven van de status quo en een speciale inspanning in 
de eerste etappe in de richting van het liberalisatieniveau 
van de hoogste der Zes. Do heer Schmelzer voegde er nog aan 0 ê 

toe, of de Europese Commissie niet zou moeten onderzoeken, voor
dat de verplichtingen van kracht worden, of in ieder land de 
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feitelijke liberalisatiepositie in overeenstemming is met de 
economische positie van het betrokken land . Voorkomen moest 
n.1. worden, dat, voordat do standstill verplichtend werd, 
door manipulaties de standstill materieel zou worden uitgehold. 

De- term ''paiements" in het Belgische lid 2 gaf vervolgens 
nog aanl iding tot discussic^ omdat niet duidelijk was of hier 
behalve het normale commerciële betalingsverkeer^ook het kapi
taalverkeer onder viel. Bovendien werd gevraagd of het kapifexal-
verkeer wel ondur dit artikel moest vallen dan wel op een an
dere plaats moest worden geregeld (Frankrijk). 

Prof, van Tichelen merkte op, dat het Belgische lid 2 
bepaald voor beide bedoeld was; de term ware dan misschien 
nog te verduidelijken. 

Voor wat betreft de door Nederland gemaakte opmerkingen 
werd afgesproken, dat Nederland zo spoedig mogelijk een noti
tie zal indienen over a) de ongelijke uitgangsposities; 
b) het probleem van eventuele deliberalisaties voor de inwer
kingtreding van de standstill. 

Artikel _81_ lid 3 

Over het principe van lid 3 was men het eens. Wat de 
procedure betreft gaven alle delegaties te kennen lid 3 te 
accepteren behalve de Fransen, die bovendien de alternatieve 
voetnoot op lid 3 opgenomen wilden zien; de Franse woordvoerder 
zag echter van verdere discussie af omdat hij dit een insti
tutionele zaak achtte, die hier nu niet aan de orde was. 

C_laus_es_ de_sauve£ard£ 

Uit de voorafgaande discussies was de ligging der ver
schillende standpunten reeds ten dele gebleken. Afgesproken 
werd dat alle delegaties in de loop van de volgende week 
schriftelijk hun standpunt zullen geven over de volgende 
twee vragen °. a) als art, 80 een verplichting inhoudt, welke 
clause de sauvegarde moet dan in art. 82 worden opgenomen ? 
b) welke clause de sauvegarde zou nodig zijn om het probleem 
van speculatieve kapitaal-bewegingen tegemoet te kunnen treden 

Prof, van Tichelen wilde bovendien nog verschil maken 
tussen 1j invloed van buiten de Zes; 2) invloeden voortkomende 
uit het binnengebied der Zes, De Belgische delegatie zal in 
haar volgende week te verstrekken notitie hierop nader ingaan. 

Voor de algemene discussie over de clauses de sauvegarde, 
die voor de komende weken nog op de agenda van de werkgroep 
staat, bereidt het secretariaat een discussiestuk voor, dat in 
de loop van de komende week aan de delegaties zal worden toe
gezonden. 

Inve^t£ri_ngsf onds_ 

Het investeringsfonds is niet meer volledig in discussie 
gekomen. De Duitse woordvoerder kondigde een schriftelijk Duits 
voorstel aan, waarvan hij echter reeds de voornaamste elemen
ten aanstipte. Hij stelde voorop, dat Duitsland het investering 
fonds een zeer constructief middel vindt ter bevordering van 
de Europese zaak. Wat verder de positie van het fonds betreft 
merkte hij op, dat het bepaald nodig zou zijn het fonds een 
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zelfstandige positie en een status te geven; dit laatste was 
noodzakelijk ten behoeve van de toekomstige geldgevers, die pre
cies dienen te weten waar zij aan toe zijn en die niet afhanke
lijk zouden moeten zijn van aan interpretatie onderhevige be
dragsbepalingen, Het fonds zou een grondkapitaal van $ 1000 min 
moeten hebben, waarvan door de zes deelnemende landen 20$ zou 
moeten worden gefourneerd. Tot dit bedrag zou, evenals bij de 
Wereldbank, de staatsbijdrage beperkt moeten blijven. De in het 
rapport-Spaak voorziene suppletieplicht van de landen is ongewenst, 
omdat het de Organen van het fonds er niet toe zal brengen primair 
hun behoeften op de kapitaalmarkt te dekken. De rentepolitiek van 
het fonds zou op zakelijke basis moeten zijn geplaatst; de moge
lijkheid dat de landen zelf in bepaalde gevallen subsidies ver
lenen aan geldnemers, behoeft niet te worden uitgesloten; trou
wens, de mogelijkheid daartoe is m.n. in art. 44 lid 2 vervat. 
Als voornaamste functie van het fonds zag Prof. ïiüller-Armack de 
ontsluiting van de onderontwikkelde gebieden der Zes. Een andere 
taak zou zijn de financiering van werken van Europees belang. 

De andere delegaties maakten alleen enkele voorlopige op
merkingen. Van Franse zijde werd b.v. opgemerkt, dat er een 
zekere, samenhang moest zijn met de koers- en investeringspolitiek 
der landen. 

De Italiaanse woordvoerder achtte het noodzakelijk, dat het 
fonds al onmiddellijk zou gaan werken op het moment, dat het ver
drag in werking trad. Bovendien zag hij als taak voor het fonds 
te trachten het evenwicht op de kapitaalmarkt te herstellen. 

De heer Schmelzer bracht naar voren, dat de problematiek 
met betrekking tot het fonds nog niet voldoende was uitgediept. 
Misschien zou het nuttig zijn de kwestie eerst nog door experts 
in een werkgroep nader te laten bestuderen; overigens ̂ zou de in
stelling ven zulks een werkgroep door de Chefs de Delegation moe
ten "worden vastgesteld. Bij een dergelijke studie zou ook het 
Nederlandse standpunt duidelijker naar voren kunnen komen, m.n. 
de eis van rentabiliteit en de bancaire basis. 

Besloten werd a.s. maandag de discussies over het investe
ringsfonds voort te zetten en het van de besprekingen te laten 
afhangen in hoeverre, een voorstel tot instelling van een werkgroep 
aan de Chefs de Delegation zou moeten worden gedaan. 

Pr£gramma 

Aangezien Italië niet in de mogelijkheid was volgende week 
reeds het landbouwprobleem te bespreken, werden in de agenda de 
volgende veranderingen aangebracht; maandag 15u30s investerings
fonds; dinsdag en woensdagsreadaptatiefonds en vrij personenver
keer. 

Groupe ad hoe voor Douaneproblemen 

Zowel de groep als haar werkgroep vergadert deze week zonder 
onderbreking. 

Bijzonderheden zijn er niet te vermelden. 

Van Nederlandse zijd-., wordt er naar gestreefd te voorkomen, 
dat de voorzitter mondeling een tussentijds verslag uitbrengt, 
omdat daardoor slechts verwarring zou ontstaan in een staïum waar
in het ontwerp-rapport nog niet in de groep is besproken , 
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Werkgroep voor Euratom 

1. De goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering 
was aanleiding tot "bespreking van enkele nieuwe punten. Zo 
wilden de Fransen aan het Gemeenschappelijk Researchcentrum in 
het verdrag de bevoegdheid toekennen om, in overleg met de 
Commissie, tot de nodige decentralisatie over te gaan, met name 
om, zo nodig op andere plaatsen dan | | § a k S$C§£fs instituten 
en opleidingsscholen te vestigen. Een/Frans voorstel tot aan
vulling van de redactie van Art, 4 (zie doc.Eur. 34) werd wel 
besproken, doch, daar de consequenties nog niet vallen te 
overzien, voorlopig aangehouden. Wel was men het erover eens, 
dat in het verdrag de procedure dient te worden vastgelegd 
volgens welke de bepaling van de hoofdzetel van het Centrum 
zal moeten plaatshebben. 

Van Duitse zijde vroeg men zich af, of het wel zin had 
het Researchgebied van Euratom reeds nü te bepalen. Zou niet 
beter kunnen worden gewacht totdat het programma zou worden 
behandeld en momenteel worden volstaan met het vastleggen van 
de procedure voor de bepaling van het researchgebied ? Men be
sloot echter deze gedachtegang niet te volgen en het te laten 
zoals het is. 

Verder wensten de Duitsers vastgesteld te zien, dat de 
noodzakelijke contacten tussen de Commissie en de"instituties 
en bedrijven'; in de zes landen steeds zouden worden geleid via 
de officiële nationale instanties» 

Dit punt werd aangenomen! 

2 . Vóór de behandeling van de afzonderlijke patentartikelen 
werd eerst in het algemeen over deze materie van gedachten ge
wisseld. Gewerkt werd op basis van document Sur. 32 , hetwelk 
door de Werkgroep van Vier uit het Duitse document Eur. 30 
was gedistilleerd, Het belangrijjrste punt van bespreking 
vormde de eventueel noodzakelijke overdracht van nationale 
bevoegdheden aan een internationale instelling in verband 
met eventuele dwanglicenties. Op dit punt bleken de standpunten 
zeer uiteen te lopen, Het probleem werd uitvoerig besproken, 
zowel door de e?£perts in klein comité, als door de Euratomgro ep 
zelf. Men kwam met een nieuwe redactie van de betreffende arti
kelen niet gereed en de experts zuilen nu donderdagmiddag, 
vrijdag en zo nodig zaterdag a.s. te Parijs verder vergaderen, 
opdat voor dinsdagmiddag a.s» over een nieuwe tekst zal kunnen 
worden beschikt. Meningsverschillen, welke niet tot oplossing 
kunnen worden gebracht, zuilen zonodig als varianten worden 
vermeld. 

Intussen blijven de teksten van Eur. 3 2 , in de ter ver
gadering voorlopig gewijzigde vorm, bestaan. 

3 . Enkele punten van de discussies mogen worden vermeld. 
Volgens de Fransen zou de instantie, die de dwanglicentie 

uitgeeft ook de condities daarvan moeten bepalen. Aangezien de 
tekst van art. 10 (zie. Eur. 32) de uitgifte van de loc ent ie 
door de nationale instanties laat geschieden, behoort dan ook 
de schadevergoeding door de nationale instanties te worden 
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vastgesteld. Dit neemt niet- weg, dat men in' het verdrag de -
voorwaarden zou moeten vastleggen die de nationale instanties 
verplichten tot het verstrekken van dwanglicenties op verzoek 
van Euratom. Indien een geschil rijst ten aanzien van de vraag 
of Euratom een dwanglicentie kan vragen, d.w.z. indien wordt 
betwist of aan de in het verdrag gestelde voorwaarden is vol
daan, dan behoort het Euratom-Hof daarover uitspraak te doen. 

Van Nederlandse, Italiaanse en Franse zijde werd met na
druk gesteld, dat een dwanglicentie dient te worden toegekend 
door een onpartijdige instantie en ^niet door de Commissie, 
die partij is in het geding. 

Van Nederlandse zijde geeft me;, de voorkeur aan een ge
heel nationale behandeling in verband met de ingewikkelde 
regelingen, die nodig zouden zijn voor een internationale be
handeling. Bovendien gaat het om zeer zeldzame gevallen, zodat 
men zich afvraagt, of op dit gebied wel een speciale supra
nationale regeling nodig is, De Eranse en Italiaanse experts 
stemden hier geheel mee in. 

Van Nederlandse zijde werd ook nog opgemerkt, dat naar kan 
worden verwacht, de dwanglicentie-gevallen zich steeds in één 
land zullen afspelen, t,w. daar waar de Euratom-installatie 
de licentie nodig heeft. 

Van Duitse zijde stelt men, dat de verschillende wetten 
van de LSnder zover uiteenlopen, dat er bij een nationale 
behandeling zeker gediscrimineerd zou worden (hetgeen een Duitse 
expert later geenszins bevestigde)» Een toepassing van alge
mene Euratom-regels door een internationaal orgaan zou dan ook 
de voorkeur verdienen. Een internationale procedure zou niet 
alleen uniform zijn, maar ook eenvoudiger en sneller kunnen 
zijn. De Duitser acht de bescherming van de patenthouder tegen 
discriminatie of willekeur van primair belang. Daarom kon hij zie 
zich niet verenigen met een oplossing, die het de patenthouder 
slechts mogelijk zou maken dwanglicenties aan te vechten voor 
de nationale rechter. Hij scheen echter v/el bereid te zijn te 
berusten in een compromis, b.v. indien men de patenthouder de 
mogelijkheid zou bieden om ook nog een andere weg in te slaan 
en arbitrage over de voorwaarden verbonden aan de opgelegde 
dwanglicentie (in het bijzonder de hoogte der schadevergoeding) 
aan te vragen bij een internationaal lichaam, dat met zijn 
beslissing zowel Euratom als de patenthouder zou binden. Het 
Hof zou dan slechts een cassatie-instantie moeten zijn, voor 
het geval dat er sprake zou kunnen zijn van een verkeerde in
terpretatie van de betrokken verdragsartikelen. 

Van Italiaanse zijde merkte men op, dat een overdracht van 
bevoegdheden van nationale aan internationale organen in deze 
materie zelfs een wijziging van de Italiaanse grondwet zou 
vereisen. 

Van Belgische zijde achtte men de Duitse eisen een poli
tieke zaak, welke de Euratomgroep zou dwingen slechts oplos
singsvarianten te kunnen geven en geen gemeenschappelijk 
aanvaarde teksten. 
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4. Bij de behandeling van art. 8 van Euratom 32 bleek het 
wenselijk de naam van het economisch en wetenschap-pelijk conjté 
te wijzigen in wetenschappelijk en technisch comité. Se inst el-
ling van dit Comité en haar samenstelling evenals het aantal en 
de v/ij ze van verkiezing har er leden zullen in het verdrag moe
ten worden geregeld. Dit zou n.1. niet kunnen worden overgela
ten aan de commissie (onder goedkeuring van de Raad). Het 
woord "economisch" bleek ongewenst, daar door misverstand de 
mogelijkheid zou worden geopend, dat b.v. de nationale vak-
en werkgevers-organisaties in het Comité een plaats zouden 
kunnen opeisen, waardoor dit comité in een soort van palementje 
zou dreigen te ontaarden. Men wenste de politiek zoveel moge
lijk uit het comité te banden en de onpartijdige wetenschappe
lijke en technische adviseurstaak te doen prevaleren. De Bel
gische delegatie wilde afwachten of een advieslichaam waarin 
deze organisaties vertegenwoordigd zouden zijn noodzakelijk is. 
Dit probleem zal nog met de Chefs de Délégation moeten worden 
besproken. 

5. Bij de behandeling van Art. 9 achtte men van Belgische 
zijde een dwang tot verlening van niet exclusieve licenties 
door de commissie aan alle geïnteresseerden in de zes staten, 
die daarom vragen, te ver gaan. Een Erans voorstel tot het 
stellen van criteria waaraan de aanvragers zouden moeten vol
doen bleek overbodig, daar op andere plaats in het verdrag 
eens en voor altijd gedefinieerd zal worden, welke de in vele 
artikelen bedoelde "institutions et entreprises" in de zes 
landen zullen zijn. 

Van Nederlandse zijde zou men accoord kunnen gaan met een 
verzwakking van de dwang tot verlening van licenties door de 
commissie, vervat in het woord "bénéficieront". Verder zou 
het ook mogelijk moeten zijn om gratis licenties te verlenen. 
Menbbleek echter meer te voelen voor de Eranse mening, dat de 
vergoeding bedoeld in Art. 9, zonodig ook symbolisch kan zijn. 
Besloten werd, de betekenis toe te kennen aan het woord 
"bénéficieront" en de eventuele vervanging van dit woord door 
een ander,later nogmaals te bespreken. 

Van Belgische zijde werd gevraag, of men meende dat Eura
tom ook de plicht zou moeten hebben aan alle geïnteresseerden 
sub-licenties te verlenen indien Euratom een licentie met 
sublicentierecht heeft verworven. Volgens de Duitsers zou zulk 
een plicht alleen zin hebben voor licenties, door Euratom 
verkregen uit derde landen? binnen het Euratomgebied kunnen 
de gegadigden immers rechtstreeks licenties verkrijgen. Van 
Italiaanse en Nederlandse zijde achtte men de behandeling van 
dit probleem geheel overbodig. De experts zullen hierover nog 
nader hun gedachten laten gaan. Een werkprogramma werd opge
maakt voor de komende twee weken. 

Het document Euratom 25, een Eranse opstelling betreffende 
de "health protection", werd in eerste lezing besproken. 

Tenslotte moge vermeld worden, dat bericht was ontvangen 
dat ook Israël zou willen deelnemen aan het Syndicat d'Etudes. 

De eerste vergadering van dit Syndicaat, oorspronkelijk 
vastgesteld op 18 september te Parijs, zal nu gehouden worden 
op 24 september a.s. op dezelfde plaats en hetzelfde uur. 
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