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W I S S E L K O E R S E N B Ë T A L I K E S B A L A N S P R Ü B L E M E N 

Algemeen_ 

Bij de opening van de discussie lagen twee documenten ter 
tafel t'.w. een voorstel van de voorzitter ter ordening van de 
discussie (restreint) en een Frans memorandum inzake het, reeds 
eerder door hun voorgestelde, Comité Monetaire (Mar.Com. 79). He 
ontwerp van de voorzitter behandelde de volgende onderwerpen: 

I Wisselkoersveranderingen en koersstabiliteit °, 
II Implicaties van de Franse wensen inzake handhaving van 

invoerheffingen en exportsubsidies; 
III Liberalisatiemaatregelen ten opzichte van derde landen; 
IV Omzetbelasting (dit punt was nog nimmer besproken); 
V Organisatie en taak van een Comité Monetaire. 

Bij al deze onderwerpen waren door de heer von der Groeben 
een aantal vragen geformuleerd, welker beantwoording hij zich 
voorstelde te bezigen voor de opstelling van de synopsis. Punt V 
was niet nader uitgewerkt, doch hiervoor werd besloten het zo
juist genoemde Franse document te gebruiken. 

De sub I geformuleerde vragen waren de volgende vier ï 

a.- Moet in het verdrag worden opgenomen de verplichting om 
stabiele koersen te handhaven of moet de mogelijkheid van 
gehele of gedeeltelijke flexibiliteit open blijven ? 

b.- Moet er een clause de sauvegarde zijn tegen onjuiste koers
veranderingen van een land ? 

c- Moet een koersaanpassing onderworpen zijn aan voorafgaande 
toestemming van Europese Commissie en/of Conseil ? 

d.- Is bij ontkenning van c - voorafgaande consultatie met 
Europese Commissie en/of de andere staten noodzakelijk ? 
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Comité_Monétaire_. 
De Franse woordvoerder gaf een toelichting op zijn docu

ment. Hij bracht naar voren, dat er een gemeenschappelijke 
markt zal worden gecreëerd, dat echter geen afdracht van 
monetaire souvereiniteit zal plaatsvinden; nochtans oefent de 
monetaire politiek der verschillende landen een zekere invloed 
uit op de gemeenschappelijke markt, hetgeen, indien er geen 
coördinatie zou zijn, aanleiding kan geven tot moeilijkheden. 
Deze coördinatie zou effectief maar elastisch moeten zijn, 
zodat zij moeilijk star in het verdrag kan worden vastgelegd; 
de mogelijkheid tot aanpassing aan de feitelijke conjuncturele 
situatie moet steeds open blijven. Vandaar dat Frankrijk de 
coördinatie niet in het verdrag had willen omschrijven, maar 
haar liever toevertrouwde aan een orgaan van overleg, dat 
steeds naar bevind van zaken zou kunnen oordelen. Het orgaan 
zou moeten zijn samengesteld uit experts, door de landen zelf 
te benoemen. 

De Duitse afgevaardigde achtte het een gemis, dat naast 
reëele verplichtingen voor de goederenmarkt geen verplichtin
gen op monetair gebied in het verdrag stonden. De Franse idee 
van een Comité, Monetaire vond hij interessant, maar was de taak 
van dit Comité niet te eng gezien; strikt genomen immers, werd 
daar alleen de credietpolitiek van de centrale banken gecoördi
neerd. De coördinatie, uit conjuncturele overwegingen, zal-toch 
op veel meer- gebieden betrekking moeten hebben, b.v. de inves
teringspolitiek of de agrarische politiek van de landen. Was 
verder in het Franse voorstel de positie van de centrale banken 
ten opzichte van de nationale regeringen niet te onafhankelijk 
gezien ? 

De voorzitter merkte op, dat art. 57 in redelijk vérgaande 
vorm datgene bevat wat door de Duitse woordvoerder werd beoogd. 
De Franse gedelegeerde betuigde zijn instemming met art. 57 en 
stelde, dat het Franse voorstel daarop voortbouwde. De taak 
van het Comité was door Frankrijk bepaald, ruimer gezien dan d | 
Duitse woordvoerder uit het Franse exposé meende te hebben 
begrepen. Hij haalde het voorbeeld van de Managing Board van 
de EPU aan om aan te tonen, dat een dergelijke samenwerkings
vorm zeker effectief kan zijn. 

Van Belgische zijde werd voorgesteld in het verdrag op te 
nemen, dat het Comité bij bepaalde onderwerpen vooraf zou moe
ten v/orden gehoord. Verder ,zou moeten worden opgenomen, de 
bevoegdheden van het Comité voor het geval dat de Zea van 
monetair systeem zouden veranderen. 

De Nederlandse woordvoerder (Drs. Hijzen) was het in prin
cipe eens met de duidelijke Franse notitie, die hem een normale 
consequentie van art. 57 leek. Hij aanvaardde de Duitse visie, 
dat het arbeidsterrein van het Comité niet tezeer moest worden 
beperkt, anderzijds^waarschuwde hij echter voor het Belgische 
standpunt het Comité bij bepaalde onderwerpen dwingend in te 
schakelen en het zodoende in zekere zin te gaan institutiona
liseren. Men diende zich ervoor te hoeden de gemeenschappelijke 
markt met al te veel organen te gaan verzwaren; het Comité sou 
slechts een raadgevend karakter moeten hebben. 
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De Franse woordvoerder verduidelijkte, dat het Comité zich 
uiteraard met een hele reeks van onderwerpen zou kunnen bezig
houden, maar het leek hem toch beter dienaangaande geen limi
tatieve lijst op te stellen. 

Besloten werd dat Frankrijk zijn voorstel in artikelvorm 
zal gieten, ofschoon de Duitse afgevaardigde twijfelde of de 
coördinatievorm van het Franse voorstel wel de juiste was. 
Wisselkoers. 

Vervolgens gaven de verschillende delegaties hun visie op 
de hiervoren sub a.- t/m d.- geformuleerde vragen. 

Frankrijk 
ad a, c en ds De Franse woordvoerder achtte het gevaarlijk 
om op deelgebieden regels op te stellen, die de algemene coör
dinatie zouden kunnen doorkruisen. Zijn bezwaar tegen a.— was, 
dat het geen zin had iets dergelijks tussen zes landen te rege
len aangezien het wisselkoersvraagstuk van mondiale aard.is. 
Bij c - en d.- was zijn bezwaar, dat wisselkoersveranderingen 
primair een autonome zaak zijn en bovendien kon hij zich moei
lijk voorstellen hoe een staat aan een extern orgaan, met alle 
publiciteit daaraan verbonden, te kennen zou moeten ge^en, dat 
hij een koersverandering overweegt. Met het Comité Monetaire 
had Frankrijk een discreet kader willen scheppen, dat tot een 
algemene monetaire stabilisatie zou bijdragen, 
ad b : wenste Frankrijk een clause de sauvegarde in de zin van 
het huidige art, 60. (In het stuk van de voorzitter was voorge
steld het moeilijk aantoonbare concurrentievervalsingscriterium 
van art, 60 te vervangen door een ander criterium n.1. de mate 
waarin de betalingsbalans van een bepaald land in de andere 
richting doorsloeg, na een koersaanpassing.) 

Duitsland 
ad a s Bezwaar tegen verplichting tot stabiele wisselkoersen 
(kennelijk werd hier gefixeerd bedoeld), al was het alleen om de 
mogelijkheid tot fluctuatie open te houden. De Duitse woordvoer
der gaf echter toe, dat in de eindfase, gezien de nauwe binding 
met de andere landen, op een marcho commun de koers van een land 
zo stabiel mogelijk moet blijven. 
ad b i Geen clause de sauvegarde tegen wisselkoersverandering 
van een ander land, omdat daarmede het door die verandering 
beoogde effect juist wordt tegengegaan. Zou een wisselkoersver
andering te groot zijn, dan roept zij in het betrokken land 
vanzelf wel redresserende tegenoffecten op. De ziekte van de 
afgelopen 20-30 jaar was niet het fluctueren der koersen, maar 
het feit juist, dat men de koersen ten koste van alles vast 
had willen houden. 
ad c s Bezwaar tegen voorafgaande toestemming van Commissie en/of 
Conseil; deze zouden eventueel wel aanbevelingen mogen doen. 
ad d t Geen bezwaar mits de consultatie do autonomie niet 
aantast. 
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België 

ad a z Zo stabiel mogelijke koers; accoord met Duitsland inzake 
stabiliteit op de binnenmarkt. 

id b sOver het nut 
kunnen oordelen als 
benadeling optreedt; 
op dit punt een clau 

ad c en d s Naar Bel 
toestemming moeten w 
voerder de mogelijkh 
sluiten. Hij wees er 
een zaak van gemeens 
dit in de artikelen 
gene imhoudingsargum< 
immers ook de voora: 
stel voor een nieuw 

een clause èe sauvegarde zou men pas 
verloop van tijd blijkt, da-fc er inderdaad 
e Belgische woordvoerder betwijfelde of 
de sauvegarde nodig is. 

che opvatting zou zoveel mogelijk eerst 
en verleend al wilde de Belgische woord
van voorafgaanden consultatie niet uit-
dat het veranderen van de wisselkoers 

ppelijk belang is. Het leek hem gewenst 
uitdrukking te brengen. Het Franse 

it ging niet op; in het I.Lï.F.. kende men 
gaande consultatie. Spreker diende een voor-
irt. 60 in (bijlage 1 

gis 
ore1 

cha 
tot 

ad 

Italie 

: Accoord met Duitsland. 

ad b : Al was het moeilijk het effect van een koersverai 
exact vast te stellen* toch zou cr een clause de sauvegf 
mogelijkheid moeten zijn, doch beperkt in de tijd en al] 
doel hebbende een zekere aanpassing mogelijk te maken. 

ad c en d : Voorafgaande toestemming is vereis" 
waarin dit niet mogelijk bleek z< 
tatie moeten plaatsvinden. Het gt 
kunnen ondervangen door de beoor< 
te leggen. 

.ng bij .d 

in gevallen 
aande consul-
teit zou men 
opese Commissie 

Nederland 

ad ja s Het 
hebben; 

is wenselijk als algemeen principe stal 
te hebben; de mogelijkheid van zekere aanpassingen 
niet moeten worden uitgesloten. 

ad b s Het is moeilijk hier een juist criterium t< 
ieder c iterium zal men pas no. verloop van tijd ht 
effect van de koersverandering kunnen beoordelen, 
vervalsende effecten zijn. De vraag of er een clai 
garde moet zijn hangt trouwens grotendeels af van 
dat men ad c - en d.- geeft. Bij c - lijkt een elf 
garde niet op haar plaats; bij d,-, dat de nutonoE 
niet aantast, zou er eerder reden voor zijn. Overig 
Nederlandse woordvoerder zich nog niet over c.-- er 
ken (toestemming of consultatie) al was hij van mé 
materie een zaak van de gemeenschap is en dus bij 
Commissie thuishoort. 

en 

ï. Bij 
aijke 
ook al 

use de sauve -

ie der landen 
ens kon de 
d.- uitspre-

ning, dat deze 
de Europese 

Luxemburg 

De Luxemburgs^ 
voor Luxcmbur 

gedelegeerd* 
/isselkoersvi 

merkte met voldoening op, dat 
lap-stuk geen probleem vormde. 
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De voorzitter sloot hierop de discussie ar.ngez.ie 
doende materiaal voor zijn synopsis beschikbaar meend 

Betalingsbalans. 
De vragen in dit verband door de voorzitter geformuleerd 

warén de volgende % 
a) Dient er in het verdrag een bepaling opgenomen te worden, dat 

aan het eind van de overgangsperiode de landen betalingsbalans-
evenwicht hebben bij afwezigheid van invoerrechten, kwantita
tieve restricties en in het algemeen van heffingen en subsidies 
op in- en uitvoer ? 

b) Hoe ligt in dit verband de Franse situatie (zie beneden bij 
Franse voorstellen) ? 

c) V/elke procedure dient ter bereiking van het sub a) gestelde 
te worden gevolgd ? 

d) Wordt ervan uitgegaan, dat na inwerkingtreding van het verdrag 
geen nieuwe of hogere dan de eventueel bestaande heffingen en 
subsidies mogen worden ingesteld ? 

e) Indien de eventueel aan Frankrijk toegestane heffingen en sub
sidies niet uniform zouden zijn, moet dan aan de andere staten 
op grond van eventuele distorsies een clause de sauvegarde 
worden toegestaan (zie beneden bij Franse voorstellen) ? 

De discussie over deze punten was bijzonder verward, met nazie 
over het sub a) gestelde, omdat steeds opnieuw het vraagstuk van 
de wisselkoers werd aangesneden, en men zich niet categorisch tot 
de punten a-c bepaalde. De Belgische woordvoerder stelde voor in 
a) het begrip betalingsbalansevenwicht te laten vallen, omdat de 
inhoud van dit begrip te onzeker is. Hij zag liever een verplich
ting opgenomen, dat de staten de vereiste harmonisatie zullen door 
voeren opdat in de eindfase de kunstmatige maatregelen onder a) 
genoemd, niet meer nodig zullen zijn. Ook hier had hij een redacti 
voorstel, waarin nu tevens was opgenomen zinn voorstel met betrek
king tot de stabiele wisselkoers (bijlage 1 ) . Wederom wees hij er 
op, dat de wisselkoers een zaak van "comnon concern" is. 

De Duitse afgevaardigde was het met Frof. van 'Tichelen eens, 
dat het begrip betalingsbalansevenwicht onbruikbaar is; wellicht 
ware hier beter te werken met het algemeen economisch evenwicht. 
Hij waarschuwde er echter voor al te zeer van gefixeerde koersen 
uit te gaan, onida^ naarmate meer handelspolitieke instrumenten zou
den wegvallen, meer via de wisselkoers zou moeten worden gecorri
geerd. Hij was geen voorstander van flexibele koersen, doch indien 
men uit wilde gaan van koersstabiliteit, dan diende als eerste 
criterium te gelden, dat die koersen ree'el moesten ziin. Hij zou 
er overigens de voorkeur aan geven, dat-voor de sub a) gestelde 
doeleinden een kortere periode dan de algemene overgangsperiode 
van het verdrag zou gelden. 

De Italiaanse woordvoerder merkte op, dat ieder land wel 
streefde naar betalingsbalansevenwicht en dat men zich dus beter 
kon richten op een Verplichting tot het handhaven van zo stabiel 
mogelijke koersen. 
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De Franse gedelegeerde was het ermee eens, dat de wissel
koers een kwestie was van algemeen belang; het leek hem echter 
moeilijk nu reeds aan te geven, dat er gefixeerde koersen in de 
eindfase moesten zijn, gezien ook de eis van de Duitse afgevaar
digde (reële koersen). Overigens wees hij er nogmaals op, dat de 
wisselkoers geen kwestie van de Zes alleen was. Drs. Hijzen, die 
de stabiliteitseis van Prof. van Tichelen en de realiteitseis 
van Prof. Muller Armack erkende was accoord met de sub a ) ver
melde doelstelling. Hij vroeg zich echter af, of het niet moge
lijk zou zijn de starheid van a ) enigszins te nuanceren. Uitein
delijk was een verandering van de wisselkoers een maatregelel, 
waarop men moeilijk weer dadelijk kon terugkomen. Bovendien was 
nooit vooruit te bepalen, hoe groot precies de aanpassing diende 
te zijn. Hij suggereerde derhalve in a ) de mogelijkheid niet uit 
te sluiten om, zeer tijdelijk en onder voldoende controle, non-
discriminatoir en uniform, heffingen op de invoer te leggen en 
subsidies bij uitvoer te geven als zuiver monetaire maatregel. 
De intern-monetaire maatregelen, die een land bij, reële of 
dreigende, betalingsbalansmoeilijkheden kan treffen, vergen voor 
hun effect toch altijd een zekere tijd; in combinatie met de 
non-discriminatoire heffingen en subsidies zou zulks wellicht 
ertoe kunnen leiden, dat een koersaanpassin;-; niet nodig zou 
zijn; was zij wel nodig, dan had men in ieder geval uit het 
effect van de heffingen etc. reeds een indicatie gekregen omtrent 
de orde van grootte der koersaanpassing. 

De Duitse afgevaardigde verklaarde zich tegen dit nieuwe 
instrument. Ook de Franse afgevaardigde was het mirabile dictu 
hiermede niet eens. Hij lichtte verder toe (de schoen aantrek
kend), dat de Franse voorstellen ten deze niet sloegen op 'de 
structuur van het verdrag, doch slechts op een speciaal aan 
Frankrijk bij wijze van uitzonderingsmaatregel te verlenen en in 
een protocol annexo te regelen, positie. Mede in dit verband was 
het uniformiteitsprincipe door de heer Hijzen genoemd, niet op 
zijn plaats omdat de Franse wensen niet alleen monetaire achter-
gronden hadden, maar ook ten doel hebben specifieke distorsies 
te neutraliseren. In het algemeen achtte hij het bovendien onjuist 
om de inhoud van clauses de sauvegarde, waf immers het Nederlandse 
voorstel in feite was, op te sommen omdat dit een limitatieve , 
tendens zou hebben en dus een beperking voor de Europese organen 
zou zijn wat betreft de keuze der middelen. 

De discussie werd hierna gesloten; de verschillende opmer
kingen zullen in du synopsis worden opgenomen. 

De_Prans£ wense_n_inzake_ handhaving_van_gun_ invo_erhe_ffingen- en_ 
£X£orts_ubsi_diesstelsel_ 

De discussie, ten doel hebbende de problemen, die door de 
Franse desiderata worden opgeworpen, in technisch opzicht nader 
te omlijnen, dwaalde praktisch vanaf'het begin af van het tech
nische niveau naar het zakelijk-politieke, alhoewel, dc Fransn 
die naar aanleiding van een Duitse vraag een exposé gaf, een 
krachtige poging deed het vraagstuk tot een procedurekwestie te 
reduceren; het ging er volgens spreker n.1. alleen naar om, na te 
gaan hoe het Franse systeem in het geheel kon worden ingepast. 
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De vragen door voorzitter von der Groeben geformuleerd waren 
de volgende vijf : 
1 . moet er een maximum worden gesteld aan de franse heffingen en 

subsidies ? 
2. dienen zij uniform te zijn voor alle producten ? 
3. moet er een eindtermijn zijn en hoe moet zij geleidelijk 

worden opgeheven ? 
4. is het mogelijk objectieve criteria te definiëren ter beoor

deling van de-vraag of de heffingen en subsidies nog nodig 
zijn ? 

5. mogen deze maatregelen ook worden toegepast op producten, die 
na inwerkingtreding van het verdrag door frankrijk gelibera
liseerd worden ? 

De uiteenzetting van de Franse woordvoerder ?«/as van een geheel 
andere teneur dan die, welke de heer Marjolin enige weken geleden 
in de vergadering der Hoofden van Delegatie had gegeven. De tw-e 
belangrijkste conclusies uit zijn betoog waren : 
1 de bemoeienis, die Frankrijk van anderen wenst te dulden op 

het gebied zijner heffingen en subsidies is uitermate miniem; 
2.- het monetaire argument voor net Franse systeem, dat in de 

uiteenzetting van de heer IJarjolin het centrale punt leek, 
blijkt slechts een van de ctrie l'ranse doeleinden te zijn tot 
handhaving van hun stelsel; de twee andere, nu door de Frans
man genoemde, punten waren % 
a.- het neutraliseren van distorsies, 

| b.- het kunnen voeren van een anti-inflatie-politick (prijs
politiek) . 

Ad 1 ; De heer Donnedieu de Vabres, ingaande op de vijf vragen 
van de voorzitter, zette uiteen, dat het Franse stelsel zeer 
gecompliceerd was en op volledig empirische wijze tot stand kwam. 
Het was moeilijk om zonder nadere bestudering de juiste draag
wijdte ervan aan te geven. Juist door het empirische karakter 
echter van het stelsel was het niet mogelijk om de heffingen en de 
subsidies aan een maximum te binden en eveneens was het om die 
reden ondenkbaar het uniformiteitsprincipe in te voeren, omdat dat 
lijnrecht inging tegen de kerngedachte van hun gehele systeem. 
Spreker achtte het ook vrij doelloos een eindtermijn vast te 
stellen, omdat het moment waarop het stelsel zou kunnen verdwijnen 
niet kon worden bepaald door het vaststellen van een datum, doch 
geheel afhing van het moment waarop het niet meer nodig zou zijn. 
In verband met dit laatste, leek het hem aanvaardbaar objectieve 
criteria (vraag 4 van de voorzitter) vast te leggen b.v. evenwicht 
in de lopende handels- en betalingsbalans, op te nemen. 

Op de vijfde vraag van de voorzitter ging hij niet expressie 
verbis in, doch het was duidelijk, dat hij een bevestigend ant
woord daai vanzelfsprekend achtte. Spreker beriep zich in zijn be
toog regelmatig op de 0 iJJÜ-examinaties, waarbij hij de indruk 
wekte de OeaiC-controle meer dan voldoende te vinden. 
Ad ̂  2 s Bij het distorsie aspect was de Fransman niet helemaal 
duidelijk, wanfc „nadat hij eerst had beweerd, dat het opheffen van 
de distorsies een van de doeleinden was, merkte hij later op, dat 
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berekeningen in de 0..-..C hadden aangetoond, dat werkelijke concur
rentie vervalsingen nauwelijks waren op etreden door het Franse 
systeem, terwijl hij bovendien te kennen gaf, dat, wanneer in 
het kader van de Zes de Europese Commissie van een bepaalde heffing 
of subsidie zou aantonen dat zij concurrentievervalsend werkt, 
Frankrijk uiteraard bereid was veremderingen aan te brengen. De 
vraag is achter in hoeverre deze laatste terugtocht niet mede 
veroorzaakt werd door het feit, dat, nadat de onredelijkheid en 
diepere implicaties van de Franse eisen duidelijk werden, de 
discussie bepaald een wrevelig karakter kreeg. Naderhand nam 
trouwens de Franse woordvoerder deze concessie weer terug door 
op te merken dat Frankrijk het distorsie-element in zijn systeem 
wel zou willen laten vallen indien er een bevredigende andere 
distorsie—procedure kwam. 

•̂ e houding der andere landen, waarvan Nederland, Italië en 
België vooraf te kennen gaven slechts "pour besoin de lz cause" 
aan de discussie deel te nemen, omdat het gehele vraagstuk in
middels naar het niveau der Ministers was uitgebracht, werd in de 
loop van de discussie die op de Franse uiteenzetting volgde, hoe 
langer hoe meer gereserveerd. 

Duitsland had aanvankelijk een redelijk beminnelijke positie 
ingenomen waarin het wel ten aanzien van et maximum doch zeker 
niet ten aanzien van de uniformiteit strikte eisen stelde. ïlet 
betrekking tot de termijn was het minder soepel; de Duitse woord
voerder was van oordeel dat het stelsel, ineens of geleidelijk, 
aan het eind van de eerste etappe moest zijn verdwenen. Het 
distorsie-effect van de Franse maatregelen in de andere landen 
wilde Duitsland zonder genmaatregeien op de koop toe nemen 
(opgemerkt zij, dat dit geen bijzondere concessie aan Frankrijk 
was, doch de consequentie van de deze week o-veneens naar voren 
gebrachte Duitse visie om n.1. liet gehele distorsiebegrip uit h&t 
verdrag te schrappen en er van uit te gaan, dat het spontane har
monisatieproces van de marche cojomun, gesteund door een ilharmo-
nisation des legislations1' gedurende de overgangsperiode de onge
lijkheden vanzelf zouden verdwijnen). 

Italië achtte een maximum nodig doch ce-n uniformiteit zou 
niet vereist behoeven te zijn, aangezien het immers een empirisch 
systeem was. Objectieve criteria leken volgens de Italiaanse woord-
vo-rder beter dan een termijn die toch altijd iets willekeurigs 
zou hebben, üok zoa Italië gaarne weten of Frankrijk nog andere 
distorsies op het oog had-dan de bekende drie sociale eisen. 
Daarenboven wenste Italië twee punten duidelijk in het verdrag op 
te nemen; 

A.- nog steeds onder de hypothese, dat Frankrijk zijn uitzond er i.nge 
positie krijgt zou in liet betrokken protocol-annexe moeten 
worden opgenomen waaróm Frankrijk zijn uitzonderingspositie 
krijgt. Tot nu too had iedereen de indruk, dat het slechte om 
monetaire redenen ging. Vanochtend was echter gebleken, dat 
Frankrijk nog endere doeleinden had; zulks zou dan maar met 
de sectoren waarop het betrekking had, duidelijk in het ver
drag moeten worden vermeld; 

B.- aangezien de uitvoering van de Franse maatregelen in het alge
meen niet op w ttelijke doch slechts op administratieve rege
len berustte, was het noodzakelijk dat er een publicatieplicht 
zou komen. 
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De Belgische woordvoerder (Prof. van Tichelen) hield zich in 
het algemeen - ongetwijfeld gezien de teneur van de nota-Spaak -
afzijdig, doch kon zich aan hut eind der discussies niet weerhou
den om de Franse woordvoerder weliswaar hulde te betuigen voor ziin 
moed H, doch tevens de meest strikte en formele reserve te maken 
waartoe hij in staat was. 

Drs. Hij zen die tijdens de discussies over betalingsbalansen 
met zijn voorstel nopens tijdelijke uniforme invoerheffingen en 
uitvoersubsidies ter eventuele voorkoming van de de- of revaluatie 
i'zlo weekbericht 110. 11) de ïransaan verleid had tot zijn bekenten! 
over het distorsie- en inflatie-aspect van het Franse systeem, 
wees op hut feit, dat deze Franse maatregelen uiteraard distorsies 
konden oproepen in de andere landen, omdat wanneer zij niet uni
form werden toegepast, de goederen waarop geen of een lagere hef
fing werd gelegd dan als het ware gesubsidieerd zouden zijn. Be 
enige oplossing daartegen was of clauses de sauvegtxrde voor de e 

andere landen (in zo grote getale waarschijnlijk, dat de marché 
commun voor een 'belangrijk deel zou worden bevroren) of unifomi-
sering van de heffingen en de subsidies. Het was duidelijk dat de 
laatste methode verre te verkiezen viel, 

Na al deze uiteenzettingen week de Fransman geen duim breed. 
Hij stelde dat Frankrijk moest worden geaccepteerd, zoals hut 
was, met zijn heffingen- en subsidiestelsel. Frankrijk was zelf 
evenmin erg gelukkig met dit stelsel, doch het was een realiteit 
die nu eenmaal voor Frankrijk een eigen overgangsperiode noodzake
lijk maakte. 

De voorzitter restte in deze impasse niets anders dan de 
discussie te doen eindigen. Len voorstel uit de vergadering om 
Ben gezamenlijk document voor de Ministersconferentie op te s t a l 
len werd, uiteraard, verworpen. 

Voorzitter von der G-roetoen zou echter w e l mondeling verslag 
aan minister üpaak doen. 

C_onti_ng_ente_n__ ( 

Door Nederland was een voorstel ingediend tot wijziging van 
de artikelen 26 - 28 (Har.Com. 83). 

Artikel 26 

Du door Nederland voorgestelde wijziging was slechts redactio
neel en ontmoette geen bezwaren. 

Artikel 27 

Een bijzender verwarde discussie vond plaats over de vraag wat 
er precies geconsolideerd moest worden. De Nederlandse woordvoerder 
preciseerde uiteindelijk de blijkbaar drie verschillende opvattin
gen, die er nu waren s 

1) consolidatie door alle landen van hun feitelijke,in de OedC 
bereikte liberalisatie; 

2) idem, doch het gedeelte boven 90$ is onverplicht, 

3) consolidetie op 90?6; het land dat daar beneden blijft moet een 
clause de sauvegarde aanvragen; overschrijding van de 90'/o is 
mogelijk, doch niet verplicht. (Nederlands standpunt). 
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- 1C 

Van Italiaanse zijde werd nog voorgesteld op te nemen, dat 
du- hoogte van cfe liberalisatie zou moeten worden geconsolideerd, 
doch Nederland merkte hierbij op, dat het niet slechts om het 
niveau ging, doch ook om consolidatie van dc maatregelen zelf. 
De Franse woordvoerder wees erop, dat Frankrijk zijn liberalisatie-
maatregelen in de öüEG slechts had kunnen treffen, omdat het tege
lijkertijd zijn heffing- en subsidiesysteem had kunnen handhaven. 
Als die mogelijkheid voor Frankrijk niet uit art. 27 zou voort
vloeien, was het artikel onacceptabel. 

Hierna ontwikkelde zich een discussie ever de vraag, of 
clauses de sauvegarde in de ene Organisatie bevrijdend zouden wer-
k.n in de andere. Algemeen was men van oordeel (tegen Frankrijk), 
dat voor iedere situatie binnen het kader der Zes afzonderlijke 
clauses de sauvegarde moesten worden aangevraagd 5 dit leek niet 
bezwaarlijk, omdat het hu voorziene systeem van de Zes bijzonder 
elastisch en soepel is. 

Besloten werd, dat Frankrijk en Italië voor art. 27 lid 1 
een nieuwe tekst zullen indienen. 

Over lid 2 is niet gediscussieerd; bespreking is aangehouden 
tot de tweede lezing. 

Artikel 28 
Drs. Hijzen lichtte toe, dat in het Nederlandse voorstel twee 

ideeën waren vervat 5 
a) het lijkt noodzakelijk, dat de Luropese Commissie de mogelijk

heid krijgt tot toezicht en controle op de uitvoering van 
globale contingenten; 

b) het is moeilijk in een verdrag te bepalen wat onder "nul ou 
faible" moet worden verstaan. liet leek daarom beter dienaan
gaande de Europese Commissie "lignes directives" te laten geven. 
De Belgische woordvoerder stemde hiermee in. 
Ook de Franse woordvoerder achtte het huidige systeem van 

art. 26 onbevredigend, omdat de mate der verhoging geheel afhangt 
van de hoogte van het basiscontingent. Hij stelde derhalve voor 
een variabel verhogingspercentage, hetwelk zou toenemen of af
nemen afhankelijk van de hoogte van het contingent waarvan werd 
uitgegaan, vi/el zou er een zekere geleidelijkheid moeten zijn bij 
de instelling van globale contingenten. Tevens zou ook in art. 28 
een clause de sauvegarde moeten worden opgenomen evenals in art.24. 
Voor contingenten, die ''nul ou faible" war en zou zonder meer een 
uitgangspercentagc moeten worden vastgesteld. Bovendien stelde hij 
voor als criterium niet de nationale..productie te nemen, doch het 
nationale verbruik, omdat riit ..en reeier uitgangspunt was. 

De Duitse woordvoerder stelde voor om geen technische proce
dure in art. 28 op te nemen, doch slechts hier het doel te ver
melden en de verdere uitwerking aan het initiatief van de Luropese 
Commissie over te laten met beslissing door de Conseil bij unanimi
teit . 

'ü)r ontwikkelde zich vervolgens nog oen cijfermatige discussie 
tussen de Franse en de Italiaanse afgevaardigde over het tempo, 
waarin men volgens het Franse procédé tot een 100^-contingent zou 
geraken, welke discussie echter tot geen verdere conclusies leidde. 
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Besloten word, dat zow.1 Drankrijk als Duitsland nieuwe 
teksten zullen indienen. De hoor Hijzon lichtte nog too, dat de 
onder de "remarque genarde*' opgenomen clause de sauvegarde in 
het Nederlandse voorstel niet sloeg op de landen net een zwakke 
positie, doch juist diende om de landen die reeds bijzonder 
liberaal waren, enigszins te beschermen tegen de onvoldoende tegen
prestaties van hun partners; aan deze geavanceerde landen zou dan 
kunnen worden toegestaan hun verdere vrijmakingsnaatregelen 
enigszins to vertragen. 
Distorsions et rapprochenents des legislations (art. 45-47) 

De Duitse woordvoerder opende de discussie net een betoog 
dat het begrip distorsie voor de theorie wellicht bijzonder nuttig 
en helder was, doch in de praktijk tot onontwarbare causaliteit3-
problemen leidde. Indien men ook^l in de praktijk een distorsie 
zou kunnen aantonen, dan kon er of een clause de sauvegarde wor
den gegeven - en dus op dit punt de marche commun worden uitge
schakeld - of er kon harmonisatie plaatsvinden. Dit laatste was 
toch ongetwijfeld een veel positievere oplossing, Ben clause de 
sauvegarde immers saneert niet. Hij stelde derhalve voor het ge
hele distorsicbegrip te latev vallen en het zwaartepunt op de 
harmonisatie te leggen. 

De Duitse afgevaardigde stond in deze opvatting alleen. Alle 
delegaties wensten het distorsiebegrip te handhaven, al zou de en-
bevredigende definitie van het huidige art. 45 aanmerkelijk moeten 
worden verbeterd. Bij de discussie over definities had de Bransman 
een bijzonder sluwe redenering . Volgens het rapport-Spaak wordt 
een distorsie aan twee criteria gemeten? a) de afwijking van de 
positie ener bepaalde industrie ten opzichte van het.nationale 
gemiddelde, b) de vergelijking tussen twee industrieën in ver
schillende landen gelegen, van de voor ieder van hen-krachtens 
het sub a) gestelde, ingenomen positie. 

De Bransman stelde nu, dat het criterium sub a) slechts dien
de om eventuele wisselkoerseffecten uit te schakelen. Wanneer 
derhalve in de eindfase de Zes tot een harmonische monetaire 
politiek waren geraakt bij reële wisselkoersen, zou het criterium 
sub a) geheel kunnen vervallen. 

•̂ e voorzitter nam tegen deze redenering krachtig stelling, 
doch stelde voor VQT dit punt nu niet verder te discussieren. 

Van Italiaanse zijde werd nog opgemerkt, dat ertegen diende 
te worden gewaakt, dat er een wetgevingsconcurrentie zou ontstaan; 
dit zou in art. 47 kunn .n worden geregeld, 

De Nederlandse woordvoerder wees erop, dat in art. 45 alleen 
het statische aspect van de distorsies was behanddd; er zou tevens 
een regeling moeten zijn voor de nieuw ontstaande distorsies. 
Wellicht - was hier een regeling bruikbaar in de geest van art.Jfflg 
van ^GKS-verdrag. Lid 4 van art. 46 had volgend hem twee bezwaren? 
a) gezien het feit, dat een distorsie in de definitie-Spaak slechts 

kan ontstaan uit wettelijke of administratieve maatregelen, is 
een verschijnsel "librement négociees'1 als in lid 4 bedoeld, 
per definitie geen distorsie; 
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b) in de huidige radactie ven lid 4 hebben de nationale, 
parlementen een veto-recht, aangezien hier niet meer 
wordt geëist dan dat de regeringen voorstellen doen 
aan hun parlement. Op een nog nader te definiëren manier 
zou hier toch een sterkere binding voor de parlementen 
moeten zijn. 

Op het Duitse voorstel het zwaartepunt op de harmoni
satie t« Ie.gen, was spreker geheel aceoord,maar hij waar
schuwde ervoor de ckr.armee gepaard gaande moeilijkheden 
niet te onderschatten. Tevens deed hij reeds de suggestie 
mot betrekking tot onderwerpen, die in een vroegtijdig 
stadium geharmoniseerd zouden moeten worden n.1. de 
wetgeving met betrekking tot het buitentarief. Dit laatste 
werd door de voorzitter beaamd en hij stelde voor, dat 
Nederland voor de tweede lezing een ontwerp zou indienen. 
Hij wees er vervolgens de Duitse woordvoerder op, dat de 
noodzaak om het distorsiebegrip af te schaffen, gezien de 
systematiek van de artikelen 45 - 4 7 , niet zo groot was; 
immers, de procedure, in deze artikelen voorzien bij con
statering van een distorsie, is zodanig dat primair naar 
harmonisatie wordt gestreefd. 

Besloten werd, dat in de loop vz.n de volgende week de 
delegaties voor de artikelen 45 - 47 tekstvoorstellen zouden 
indienen. 

AFBRAAK IHTERHE EisCHTiJW 

Door de Franse woordvoerder werd de verleden week 
toegezegde uiteenzetting over de afbraak der interne 
rechten ingediend. Hij lichtte toe, dat het betrokken 
ontwerp-artikel 1 5 een te ingewikkeld en willekeurig syst 
inhield. De -t'ranse bezwaren tegen artikel 1 5 waren vooral 
vaa technisch, en praktische aard. Vandaar dat -trankrijk 
toch liever een lineair systeem had. zij het dan met een 
zekere elasticiteit. Het door Frankrijk voorgestelde 
systeem kwam hierop neer i er vindt een eerste verlaging 
plaats van 1 0 $ op alle volgens artikel 1 4 vast te stellen 
rechten. Iedere volgende verlaging bedraagt eveneens 1 Ca
rnet dien verstande, dat op iedere tariefpost teminste 
5/o zal worden verlaagd, terwijl de resterende kan 
worden geëffectueerd door uitsmering ter keuze over de 
posten zodrnig, dat de totale perceptie met nogmaal 5a 
vermindert. Van het groepen-systeem uit het oorspronkelij] 
artikel 1 5 wordt dus volledig af gestaptAangezien echter 
dit automatisme ook gevoelige producten bestrijkt, zou 
evenals in artikel 24 bij het buitentarief ook hier een 
clause de sauvegarde-mogelijkheid moeten worden opgenomen 
voor ''troubles srraves" . 
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Door clo andere delegaties werd geen commentaar 
gegeven, «el vroeg de i>uitsc woordvoerder of het niet nut
tig zou zijn een nauwere SÍ menwerking met de Parijse werk_ 
groep voor een free-trade-area tot stand te "brengen. 

Van Nederlandse zijd. werd echter opgemerkt, dat op de 
eerste plaats de &es hot onderling in Brussel eens zouden 
moeten zijn, een voorstel dat door de voorzittc-r met 
kracht werd gesteund en vervolgens door niemand werd 
weersproken. 

Besloten werd het franse voorstel volgende week in 
discussie te brengen. 

PRO&iiAidlA 

De voorzitter deelde mode, het voornemen te hebben 
circa 27 oktober de eerste lezing te beëindigen; tegen 
die datum zouden ook de synoptische documenten, waarvan 
er reeds enkele verdeeld waren, allo in het bezit van 
de delegaties kunnen zijn. 

De week van 29 oktober t/m 3 november zou dan vrij 
kunnen worden gehouden voor overleg in de landen zelf. 
Vanaf 5 november tot 1 december zou dan de tweede lozing 
plaats kunnen vinden. Hij voegde eraan toe, dat Nederland 
reeds had te kennen gegeven tenminste twee woken tussen
ruimte tussen eerste en tweede lezing noodzakelijk te 
achten.' 

Drs. Hij zen onderstreepte dit m achtte zulks geen 
tijdverlies, "omdat de betere voorbereiding de tweede lezing 
zou verkorten. Hij wilde hierover nu echter niet in debat 
treden, aangezien men daarover wellicht beter in Parijs 
verder kon beraadslagen. 

De Duitse woordvoerder viel de heer Hijzon bij voor 
wat betreft het nut van een redelijke ''Besinnungspause'1. 

Prof, van Tichelen stelde voor nu reeds de volgorde 
te geven waarin de onderwerpen in tweede lezing aan de 
orde zouden komen, opdat men door vooruit te werken de 
tussenpauze wellicht zou kunnen verkorten. 

Besloten werd, dat ¿LÍe delegaties volgende week 
zullen opgeven welke onderwerpen en in welke volgorde 
men in tweede lezing wilde zien behandeld. 

Onder voorbehoud, dat geen bijeenkomst der Hoofden 
van -delegatie zal plaatsvinden, werd voor de komende week 
de volgende agenda vastgesteld s 
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(rcstreint, maximaal 2 man per delegatie; syno 
sis wordt dezer dagen aan delegatie toegezonde 

Donderdag ('s ochtends en 's middags) : landbouw (pitna 
"""werkgroep Marche Commun; een Nederlandse pogin 
hier ook een groupe restreint fé verkrijgen, 
ontmoette geen enkele weerklank), 

Vrijdag ('s ochtend en ' s middags) : 
a. buitontarief (op dringend Frans verzoek) 
b. nieuw Frans voorstel voor artikel 15 
c. fiscalu rechten, 
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Werkzaamheden van de sub-Werkgroep inzake het investering -
fonds. 

De beschouwingen over de organen van het Fonds werden 
voortgezet, terwijl vervolgens een eerste bespreking heeft 
plaats gevonden van de in het Statuut vast te leggen richt
lijnen voor de activiteit van het Fonds (zie doe.Ch.Del.47, 
sub 11,5). Van de diverse behandelende punten kan het vol
gende worden vermeld: 
- het het oog op de voor de credietstanding vereiste juri
dische autonomie van het Fonds, bleken de meeste delega
ties (vs. Italië') als toporgaan een Conseil de Gouverneurs 
te verkiezen en niet openlijk de Raad van Ministers van 
de Zes. 

- Het middelste orgaan - thans te noemen Conseil d'Administr 
tion - zal beslissen over de individuele credieten en ga
ranties, over de individuele opname van gelden op de in
ternationale kapitaalmarkt e.d. Benoeming der leden en hun 
plaatsvervangers zal geschieden door de Conseil de Gouver
neurs op voordracht der Staten. De netelige vraag-, of en 
in hoeverre de leden onafhankelijk zullen zijn van de sta
ten - waarmede samenhangt de duur van hun benoeming, de 
mogelijkheid van terugroeping e.d. - is nog niet ten volle 
uitgepraat, evenmin als de essentiële problemen van pande-
ratie en vertegenwoordiging der Europese Commissie. 

- Inzake het laagste er gaan - titans te noemen Comité de Di-
rection - bleek met name van Franse en Belgische zijde ver 
zet te bestaan^tegen het vooral door Duitsland voorgestane 
beginsel van éénhoofdige leiding; de oplossing zal thans 
wel in deze richting gaan, dat naast de President twee 
Vice-Presidentcn (van andere nationaliteit) zullen worden 
benoemd en dat de President geen beslissing zal kunnen ne
men zonder medewerking van de competente Vice-President. 

- Het zwaartepunt bij de geografische afbakening van de taak 
van het Fonds zal zijn gelegen bij de ligging der projec
ten en niet bij de zetel der ondernemingen. De projecten 
moeten, zijn gelegen op het grondgebied van de gemeenschap
pelijke markt (tenzij bij unanimiteit, anders wordt be
slist door de Conseil de Gouverneurs). 

- Ondernemingen zullen rechtstreeks crediet-aanvragen bij he 
Fonds kunnen indienen, met recht van veto voor de staat, 
op welks grondgebied het project wordt uitgevoerd en met 
advies van de zijde van de Staat, waarin de onderneming 
is gevestigd (indien beide staten niet dezelfde zijn). 

- Uitvoerig is gediscussieerd over een Belgisch voorstel om 
een sterke liaison met de internationale bankwereld te 
leggen in die zin, dat ondernemingen slechts via de banken 
credieten zouden kunnen aanvragen (voorzeef). Het voorstel 
bleek practisch niet uitvoerbaar; wel zal een bepaling 
worden geredigeerd, dat het Fonds met de internationale 
bankwereld zal dienen samen te werken. 
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- De mogelijkheid voor het Fonds om naast credieten ook ga
ranties te verlenen is uitvoerig besproken. De gedachte, 
dat de dekking van de garanties effectief bij het Fonds 
aanwezig moest zijn werd losgelaten, hetgeen de zeer be
langrijke consequentie heeft, dat de 60^ van het basiska
pitaal thans niet uitsluitend de functie heeft - conform 
de oorspronkelijke Duitse visie - om als dekking te dienen 
voor door het Fonds op de internationale kapitaalmarkt aan
gegane leningen, maar ook de alternatieve functie van dek
king voor door het Fonds verstrekte garanties. Een Franse 
suggestie om de mogelijkheid tot het verlenen van garanties 
te beperken tot $ 100 millioen, werd afgewezen; het Fonds 
kan derhalve thans - extreem gesteld - overwegend een ga
rantie-instituut worden in plaats van een financierings
instituut. Voor de garanties zal overigens in elk geval een 
vergoeding moeten worden gevraagd. 

- Het punt van de reservevorming door het Fonds is nog niet 
ten volle uitgesproken. Door de Nederlandse delegatie werd 
gesteld, dat deze reserve overwegend zal moeten worden ge
vormd uit de door het Fonds gekweekte rente op de stortingen 
ad $ 200 millioen, welke rente niet aan de deelnemende sta
ten wordt uitgekeerd. Volgens Belgische opvatting zal deze 
rente wel moeten worden uitgekeerd, een standpunt, dat sa
menhangt met een voorlopige Belgische suggestie om, indien 
tot suppletie boven de % 200 millioen zou worden besloten, 
dit bij wijze van leningen aan het Fonds te doen. De Italia
nen hebben inmiddels bij voorbaat verklaard zich tegen 
laatstgenoemde suggestie niet te zullen verzetten. 

- De gedachte, dat het plaatsen van leningen door het Fonds 
op de kapitaalmarkten van de zes aan de goedkeuring van de 
betrokken staten onderworpen moot zijn, wordt door iedereen, 
behalve Italië, aanvaard. De argumenten zijn vrees voor 
ernstige verstoring van de kapitaalmarkt enz. 

- ïerwille van de credietstanding van het Fonds op de Ameri
kaanse en Zwitserse kapitaalmarkt bestond algemeen bezwaar 
tegen de tot bedenkelijke a contrario-redeneringen aanlei
ding gevende gedachte, dat het Fonds geen besteding van de 
tegenwaarde van een lening zou kunnen"voorschrijven binnen 
een bepaald land van de Gemeenschap. De woorden "van de Ge
meenschap" zijn derhalve geschrapt. Wat voorts de mogelijk
heid voor het Fonds tot het voorschrijven van internationa
le aanbestedingen betreft zouden diverse delegaties hier
van een algemene regel willen zien gemaakt. 

Het is inmiddels duidelijk geworden, dat de Werkgroep 
haar taakopdracht niet voor 20 oktober zal kunnen nakomen. 
De besprekingen zullen 24 oktober worden voortgezet. 
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WexlcFT oe p Eurat om. 
1. In de verslagperiode werden 3 onderwerpen behandeld : 
• a. Gezondheidsbescherming _ . 
b. gemeenschappelijke ondernemingen 
c. de procedure ten aanzien van dwanglicenties. 
Sub a. 

De artikelen, ontworpen door de experts en vervat in 
het doe. MAE 402 (restreint), werden uitvoerig besproken en, 
met een aantal amendementen, als voorlopige teksten geaccep
teerd. Van Nederlandse zijde werd slechts, met steun van de 
Luxemburgers, één reserve genotuleerd. Wij meenden n.1. vol
gens wens onze experts te moeten aandringen op handhaving 
van de zinsnede Mles normes .... sont élaborées par^la Com-
mission en conformité avec 1'avis d'un groupe d'experts ..." 
terwijl de anderen de woorden en conformité avec wensten te 
vervangen doox' en tenant compte de, hetgeen de commissie op 
geen enkele, wijze zou binden. Een nieuwe gewijzigde tekst is 
binnenkort beschikbaar. 
Sub b. 

De ontwerp-teksten voor de gemeenschappelijke onderne-
m ingen (doe. J^AE 411, restreint) werden in het licht van de 
ter vergadering wenselijk gebleken, wijzigingen, naar be
perkte redactiewerkgroep terugverwezen. Deze commissie komt 
a.s. dinsdag bijeen. 
Sub c. 

Een concept van nieiiwe redactie voor art. 11 (dwangli
centies) voorgesteld van Nederlandse, Eranse en Italiaanse 
zijde en vervat in doe. MAE 433 restreint, werd door de Eura 
tomgroep besproken, doch gaf aanleiding tot de nodige onenig 
heid en duplicering van discussies, welke reeds tussen de ex 
perts hadden plaats gehad. De experts werden daarom verzocht 
zich opnieuw onder elkaar te verstaan, waaruit een nieuw do
cument (MAE 439 restreint) voortkwam, waarop alleen van 
Duitse zijde nog een algemene reserve bleef bestaan : men 
vroeg tijd om dit punt thuis nog eerst te kunnen doorspreken 
en binnenkort antwoord te geven. Mocht dus a.s. x^oensdag een 
positief antwoord worden ontvangen, dan zijnde artikelen ten 
aanzien van de uitwisseling van patentabele kennis voorlopig 
gereed, behoudens het volgende: De experts hebben nog hun 
aandacht moeten geven aan een regeling van de ''uitwisseling 
van geheime kennis", waaronder o.a. de militaire patenten 
vallen. Het resultaat hiervan is nog niet bekend en kan dit 
ook niet zijn, daar men zich van Nederlandse zijde op het 
standpunt heeft gesteld, dat zonder ruggespraak met de Ne
derlandse militaire autoriteiten hiervoor geen instructies 
kunnen worden verkregen. 
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Enkele punten : 
a) Programma voor a.s. week : 

Dinsdagmiddag 15•50 uur vergadering beperkte redactie
werkgroep . 
nieuwe redactie gemeenschappelijke 
ondernemingen 

Woensdag 9.45 uur Euratomgroep : behandeling ''ge
meenschappelijke ondernemingen" en 
(zo mogelijk) "Uitwisseling van 
geheime kennis". 

b) De OEES-groep voor de bouw van isotopenscheidingsfabriek 
zal op 24 oktober a.s. te Parijs vergaderen. Hen zal te
zamen trachten deze vergadering te doen uitstellen in ver
band met de afwezigheid van de heer Pretsch (in de VS). 
Mocht dat niet gelukken., dan besloten de delegaties, dat 
hun vertegenwoordigers op 23 oktober a.s. te Parijs in he-

Maison de Benelux, 14 Eue Octova Eeuillet, een voorbespre
king zullen houden, iien uitte verder de wens, dat deze re
geringsvertegenwoordigers zouden behoren tot de delegatie
leden in de Euratomgroep te Brussel. 

c) De voorzitter vestigde de aandacht van de leden op het 
verschenen OEES-stuk d.d. 8 oktober 1956, NE-REX 56-1 be
treffende de bouw van een ''Prototype de Reacteur de 
Recherches'1, welk stuk bestudering waard is. 
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