
NEDERLANDSS DELEGATIE BIJ DE INTERGOUVERNEMENTELE 
CONFERENTIE VOOR DE OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 

MARKT EN VAN EURATOM 

In verband met de internationale politieke situatie 
werd deze week geen vergadering van de Hoofden van Delegatie 
gehouden. 

Besloten werd voor de tweede lezing de volgende 
•procedure te volgen. 

In plenaire vergaderingen zal 'getracht worden overeen
stemming te bereiken over de principes, waarom een regeling 
van de verschillende vraagstukken zal moeten"worden gefun
deerd. Deze discussies zullen plaatsvinden op basis van, 
door de voorzitter van de werkgroep opgestelde, documenten, 
welke een samenvatting inhouden van de in eerste lezing 
ingenomen standpunten, alsook een daarop gebaseerd eerste 
ontwerp voor een verdragstekst. 

Vervolgens zal"in "Comité restreint" (1 of hoogstens 2 
vertegenwoordigers per delegatie) gepoogd worden tot tekst-
ƒ cvrmuleringen te, geraken. 

Als eerste ontwerp kwam aan de orde"het concurrentie-
regiem, waarbij het door de voorzitter opgestelde document 
Mar.Com, 88 tot" basis diende. 
De voornaamste punten, welke tijdens de algemene discussie 
in de plenaire zitting aan de orde kwamen kunnen als volgt 
worden samengevat: 

1»- Discriminaties. De voorzitter wees er OP, dat zijn 
voorstel vooral beoogde discriminaties te verbieden, 
welke gebaseerd zouden zijn on verschil in nationaliteit 
(vgl. Mar.Com. 88, I sub 4), De Belgische, Duitse en 
Italiaanse delegaties voelden hier weinig voor en acht
ten een dergelijk verbod zelfs gevaarlijk. De Franse 
en Nederlandse woordvoerders wilden het daarentegen 
handhaven. 

2«— Kartels. De door de voorzitter geredigeerde ontwerp
tekst was een poging tot compromis tussen een verbods— 
wetgeving (II sub 4 lid 1) en een misbruikswetgeving 
(lid 2). Italië, België, Luxemburg en Frankrijk waren 
het in beginsel met dit voorstel eens. Duitsland, dat 
in nrincipe voastander is van een verbodswetgeving 
sprak zich nog niet definitief uit, evenmin als Neder
land, dat in het algemeen de voorgestelde redactie een 
onvoldoende basis vond om een kartelpolitiek op te 
construeren. 
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Monopolies. Tegen de voorgestelde ontv/emtekst (II sub 5) 
bestonden geen principiële bezwaren, al 'zag Nederland liever 
een andere omschrijving van het begrip "positions dominantes" 
en merkte België OP, dat de vier gevallen van misbruik te 
stringent waren geformuleerd, 
Procedure voor uitwerking algemene beginselen.' Op blz. 9 
van Mar.Com. 8 8 had de voorzitter de volgende procedure 
voorgesteld : 
a. binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van het verdrag 

zullen de leden-staten een aanvullend verdrag sluiten, 
waarin de algemene concurrentiebeginselen nader zullen 
worden uitgewerkt en de procedure voor de toepassing 
daarvan zal worden vastgelegd; 

b, als binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van het verdrag 
bovenbedoeld aanvullend verdrag niet tot stand zal zijn 
gekomen, zal de Europese Commissie/bevoegd zijn de boven
genoemde bepalingen vast te stellen met "avis conforme" 
met gekwalificeerde meerderheid van de Raad. 

De Belgische delegatie gaf er de voorkeur aan de nationale 
wetgevers te belasten met het vaststellen der uitvoerings
maatregelen. De* gemeenschapsorganen zouden hierbij coördi
nerend moeten ontreden en alleen aanvullende maatregelen 
dienen vast te stellen, wanneer de nationale wetten onvol
ledig of contradictoir zouden zijn. 
Deze gedachte word echter door de andere delegaties bestre
den, waarbij van Nederlandse zijde o.m. werd ongemerkt, dat 
overtredingen van nationale wetten alleen door de nationale 
rechters*zouden kunnen worden behandeld, hetgeen tot een 
uiteenlopende jurisprudentie in de zes landen .zou .kunnen 
leiden. 
In het algemeen konden deze delegaties zich wel met de sug
gestie van" de voorzitter verenigen, waarbij de Italiaan 
aandrong OP inschakeling van de Assemblee bij de totstand
koming van de sub b. bedoelde maatregelen. De Nederlandse 
woordvoerder maakte in dit verband een algemene reserve met 
betrekking tot de institutionele* procedure, welke z.i. eerst 
met vrucht zou kunnen worden besproken nadat de Hoofden van 
Delegatie over de institutionele opzet van de gemeenschap
pelijke markt overeenstemming zouden hebben bereikt. 
Sancties. OP dit munt, dat in Mar.Com. 8 8 niet was behan-
deld, had de voorzitter een aanvullend voorstel ingediend. 
Hierin werd bepaald, dat de commissie ,na-officieel een 
inbreuk op de concurrentieregels te hebben geconstateerd, 
de gehele of gedeeltelijke nietigheid van de desbetreffende 
overeenkomsten zou kunnen uitspreken, alsmede de*betrokken 
ondernemingen boeten en dwangsommen zou kunnen, opleggen. 
Tegen deze beslissingen van de commissie zou aan de onder
nemingen beroep OP het Hof openstaan. 
Bij de discussie over dit onderwerp rees o.m. de vraag of 
de Europese Commissie haar bevoegdheden rechtstreeks over 
de ondernemingen zou kunnen uitoefenen dan wel of zij zich 
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alleen tot de regeringen zou kunnen wenden, welke dan 
on aanwijzing der commissie dé betrokken onderneming 
tot de orde zou dienen te roeden. Verschillende delega
ties gaven aan dit laatste systeem de voorkeur, doch 
de Nederlandse woordvoerder achtte het van nrincinieel 
belang, dat de commissie wel een directe rechtsmacht 
over de ondernemingen zou kunnen uitoefenen. 

Een andere vraag was on welke wijze voorkomen zou 
kunnen worden, dat de commissie overstroomd zou worden 
met klachten." De heer Hijzen herinnerde eraan, dat in 
het Rannort—Snaak (blz. 56) een "'comité consultatif 
des ententes et discriminations" was voorzien, dat de 
commissie zou helnen bij haar conciliatoire en arbi
trale taak. 

Verschillende delegaties hadden er tenslotte bezwaar 
tegen, dat de commissie het recht zou krijgen boeten 
on te leggen, waardoor dit executief orgaan in feite 
een rechterlijke taak zou krijgen. Zij wensten deze 
bevoegdheid dan ook uitsluitend aan het Hof toe te ken
nen, dat" na een behoorlijke contradictoire behandeling 
een uitsnraak zou kunnen doen. 

Na deze algemene discussie ging de werkgroep in benerkte 
samenstelling over tot het formuleren van de desbetreffende 
teksten, Dit werk kon echter niet meer worden voltooid en zal 
maandag 12 november worden voortgezet. 

Réadaptâtiefonds 

Ook over het readaptatiefonds werd een algemene discussie 
gehouden op basis van een document met ontwerpteksten van de 
voorzitter (Mar.Gom. 99). 

Artikelsgewijze kwamen hierbij de volgende onderwerpen 
aan de orde s 

Artikel_66 (Mar*Com. 99 blz. 3) 

Doelomschrijving. Nederland stelde voor de ontwerpformule 
"faciliter aux Etats membres l'élimination ou l'atténuation 
du chômage survenant après le commencement de la periode de _ f 

transition" te aanvaarden met de toevoeging "selon les modalités 
prévus aux articles suivants". Hiermede gingen de andere dele
gaties accoord behalve de Duitse, welke vooral het eerste 
gedeelte der formule te ruim vond. 

Duur van het fonds. De Duitse delegatie wenste de levens
duur van het fonds te beperken tot de.overgangsperiode of hoog
stens ook tot enige jaren van de definitieve periode. Hiertegen 
rees krachtig verzet van de Italianen en de Fransen, die aan 
het fonds een permanente functie -toedachten. Ook de Nederlandse 
woordvoerder achtte het niet juist, vooral met het oog op de 
reconversie van ondernemingen, de -werking van het fonds tot 
een bepaalde periode te beperken. 

Als compromis stelden de Belgen voor ofwel in het verdrag 
geen tijdslimiet op te nemen, doch wel een procedure volgens 
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welke tot opheffing desgewenst zou kunnen worden besloten, 
ofwel een tijdslimiet met een procedure voor verlenging. Dit 
compromis vond echter in Franse en Italiaanse ogen geen 
genade, zodat werd besloten, met een Duitse reserve, om geen 
tijdslimiet noch een mogelijkheid tot beperking van de levens
duur van het fonds in het verdrag op te nemen. 

Artikel_67 (Mar.Com. 99 blz. 5) 
Nederland verklaarde zich accoord met het hierin vervatte 

beginsel, dat de begroting van het readaptatiefonds een onder
deel zou uitmaken van het algemene budget der Europese Commis
sie en in principe op dezelfde wijze 2D u worden vastgesteld, 
onder voorbehoud evenwel van de mogelijkheid tot het toepassen 
van een aparte verdelingssleutel. De institutionele bepalingen 
betreffende de vaststelling van de begroting zouden dan ook 
uit dit artikel moeten verdwijnen en overgebracht worden naar 
het hoofdstuk over het algemene budget. 

Ook ging Nederland accoord met het voorstel het beheer 
van het fonds op te dragen aan de Europese Commissie. 

Op dit laatste punt maakte de Franse vertegenwoordiger 
een reserve, daar hij hierover nog geen positie kon innemen. 
Wat de basis voor de nationale bijdragen betreft gaf Frankrijk 
de voorkeur aan de directe lonen als grondslag voor de verde
lingssleutel, doch het was bereid ook andere systemen te 
overwegen. 

De Belgen vonden, dat men eerst overeenstemming moest 
bereiken over de taken van het fonds alvorens men sprak over 
de financiering, zodat werd overgegaan tot 
Artikel_68 (Mar.Com. 99, blz. 9) 

Bij de discussie bleek, dat de delegaties algemeen wel 
konden instemmen met § 1 van dit artikel, dat het optreden 
van het fonds regelt ten behoeve van de verhuiskosten en de 
herscholing van werkloos geworden arbeiders. Tegen alinea 2, 
die op de reconversie betrekking heeft en alinea 3> die^een 
hulp van het fonds voorziet in een "situation particulierement 
grave" rezen evenwel een aantal bezwaren. 

Als proefballon lanceerde de voorzitter daarop het voor
stel, dat het in alinea 1 bedoelde optreden van het fonds zou 
worden uitgestrekt tot alle categorieën werklozen, zonder 
onderscheid of de werkloosheid voor of na de inwerkingtreding 
van het verdrag zou zijn ontstaan. Daartegenover zou de hulp 
bij reconversie en in bijzonder moeilijke situaties geheel 
komen te vervallen. 

De Belgische gedelegeerde herinnerde daarop aan zijn 
voorstel, vervat in T.Iar.Com. 80, volgens hetwelk het fonds 
voor maximaal 50<fo zou kunnen bijdragen in de kosten van ieder 
staten-lid ten behoeve van de verhuizing en der herscholing 
der arbeiders zonder dat in het verdrag criteria zouden worden 
opgenomen waaraan ieder individueel geval zou moeten voldoen. 
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Daar de rr«r*rtfl>e delegaties nog geen definitief standpunt 
konden innemen, kwam men overeen, dat de volgende week de voor
zitter in een gesprek met de zes woordvoerders zal trachten 
over de voornaamste aspecten van het readaptatiefonds tot 
overeenstemming te geraken. 

Programma voor de volgende week 
Wegens verhindering van de voorzitter zal de werkgroep 

op maandag 12 november niet vergaderen. 
Dinsdag 13 november des morgens 

's middags 
Woensdag 14 november ̂ norgens 

'smiddags 

concurrentieregiem 
afbraak binnentarieven 
afbraak binnentarieven en 
contingenten 
subsidies en staatsmono
polies 

In dc- week van 19 november zullen aan de orde komen 
— betalingsbalans 
— de wisselkoersproblemen 

het vrije kapitaalverkeer. 
Zowel over de afbraak der^binnentarieven en contingenten 

als over bovengenoemde financiële onderwerpen, zullen op 
korte termijn basisdocumenten van de voorzitter beschikbaar 
komen. 

Over het subsidievraagstuk heeft de Duitse delegatie 
een nieuw voorstel ingediend (Mar.Com. 104). 
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Werkgroep Euratcm 
Gemeenschappelijke ondernemingen. 

De ontwemartikeleh vervat in het Belgische document 
MAE 50 5 (samengesteld o-o verzoek van de restreint-groep door 
de heer Symon, geassisteerd door enkele andere gedelegeerden) 
werden, na amendering door de restreint-groep, in de plenaire 
zitting behandeld. De meningen" bleken sterk uiteen te lo-nen. 
De Duitse voorzitter deed een poging het gehele resultaat van 
het voorafgaand werk" te elimineren. De Italiaanse gedelegeerde, 
v/elke aan de voorbesprekingen - ofschoon uitgenodigd - niet had 
deelgenomen, diende een eigen ontwerr) is als basis voor de be
sprekingen. Van Nederlandse zijde werd met klem tegen deze 
procedure" geprotesteerd. De waarde van het voorbereidende werk 
van de be-nerkte redactiegrbep zou door een dergelijke gang van 
zaken illusoir worden. De plenaire vergadering zt)u hierdoor 
voor e"en zware taak komen te staan, omdat in de ^raktijk moei
lijk OP basis van verschillende, onderling sterk afwijkende, 
individuele delegatiedocumenten kan worden gewerkt. Men besloot 
het Belgische document als basis te aanvaarden. 

Van Duitse zijde wenste men in de teksten veel verder in 
details te gaan dan van andere zijde. Daar voorcm moet staan, 
dat iedere gemeenschappelijke onderneming een OP zichzelf 
staand geval vormt, hetwelk in details (zoals financierings
wijze, aantal en aard der deelnemers, te verlenen privileges) 
sterk kan verschillen van elk ander geval, zou een vastlegging 
van details in het verdrag nauwelijks mogelijk en zeker onge
wenst zijn. Van Duitse zijde wenste men een reserve, te maken 
voor toevoeging aan art. 1" van de conditie, dat gemeenschappe
lijke ondernemingen niet opgericht mogen worden indien de^ 
privé-industrie een voldoend ruime voorziening van de Euratom-
markt kan waarborgen. Van Nederlandse zijde wees men er op, 
clat in" dat geval andere artikelen nodig zouden zijn" om dit 
principe duidelijk te stellen. Hoe kan men b.v. de privé-, 
industrie verplichten tot levering binnen EuratomgebiecT tegen 
een redelijke prijs (en met redelijke kwaliteit) en verplichten 
om zo nodig van export naar derde landen af te zien. Bovendien 
is een bestaande voorzieningstoestand een momentopname, welke 
geen waarborg biedt voor de toekomst. Beter zou het zijn, in^ 
de préambule van het verdrag een artikel van algemene strekicing 
OP te nemen, welke deze materie dekt. Het probleem komt name
lijk verscheidene malen voor, b.v. <«ok bij het hoofdstuk 
"recherches". 

Over de eventueel aan een gemeenschappelijke onderneming 
toe te kennen privileges (zoals b.v. belastingvrijheid) ont
stond een uitgebreide discussie. Het onsommen in het verdrag 
van eventueel mogelijke privileges (van Duitse zijde voorge
steld) zou het voordeel voor bepaalde landen kunnen hebben", 
cLat ratificatie van de toekomstige statuten van gemeenschap
pelijke ondernemingen overbodig zou worden. Dit punt zal aan 
de jux"isten worden voorgelegd. 

Van Nederlandse zijde werd een moeilijk punt aangesneden, 
t.w. de noodzakelijkheid om alle landen te doen meebetalen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen, welke producten gaan leveren, 
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welke via het monopolie-agentschap (dus zonder discriminatie) 
ter beschikking van alle zes landen zullen staan. Niet mee
betalen zou in dit speciale geval geen enkel nadeel voor het 
betrokken land betekenen .in verband met de leverihgst)licht 
van het monopolie. Een beslissing tot financiële participatie 
van Euratom mag derhalve niet afhankelijk gesteld worden van 
een unanimiteitsbeslissing van de Ministerraad. De juistheid 
van dit. mint werd erkend, doch de (juiste) verwerking ervan 
in de tekst moet nog later plaatshebben. 

Qoö'rdihatie met de ÖEEC ten aanzien van een Syndicat d'Etudes 
voor onrichting van een chemische schei dingsfabriek""*" 

Het OEEU ontwerpstatuut voor zulk een fabriek, vervat in 
doe. NE(56) nara 3.0(56)233, hetwelk aan de Conseil zal worden 
voorgelegd, zal a.s. vrijdag te Parijs door het Steering 
Commiifcee worden"" be sproken. Besloten werd, dat de zes Euratom-
landen zich in principe niet afzijdig zullen verklaren, doch 
dat meh uitstel zal vragen van een definitief antwoord om het 
ontwerpstatuut eerst nader te kunnen bestuderen en onder el
kaar beraad te kunnen Plegen over een collectief te geven ant
woord. Volgende week zal daartoe te Brus'sel de eerste verga
dering van de betrokken Euratom-werkgroep gehouden worden, 
welke tot nu toe niet bijeenkwam. Datum en uur zullen nog 
nader worden bekendgemaakt. De heer Poland, Welke zowel van 
de OEEC-werkgroep als van de Euratom-werkgroep voorzitter zal 
zijn, daar daardoor niet als woordvoerder van Euratom kunnen 
optreden, zodat daartoe een der anderen zal worden aangezocht. 

Men zal verder voor het OEEC-Directiecomité voor de kern
energie de candidatuur van de heer Nicolaïdes als directeur 
steunen, waarbij zich dan blijkbaar ook Engeland en de Scandi
navische landen zullen aansluiten. Als eerste vice-voorzitter 
zou dan een Euratom-man kunnen optreden (b.v. de heer Guillau-
mat) en als tweede vice-voorzitter een vertegenwoordiger van 
een der andere grote landen. 

Het werkprogramma voor de volgende week werd als volgt 
vastgesteld : ~ 

maandag 12 november : 3.30 uur werkgroep van juristen ter 
bespreking van de wenselijkheid van 
opneming in het verdrag van een lijst 
van mogelijke privileges, te verlenen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen. 

maandag 12 november 3.30 uur en dinsdagmorgen 13 november: 
beperkte werkgroep ter redactie van 
art. 17 over patenten (doe. MAE 512) en 
verder ter bespreking van de artikelen 
over de gemeenschappelijke investeringen. 

dinsdag 13 november 3". 30 uur en woensdag 14 november : 
plenaire zitting ter behandeling van 
doe. Eur. 48 en MAE 499. 
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De experts hebben" zich on 5 en 6 novemer beziggehouden 
met enige -principiële punten, waarover onderling nog onenig
heid bestond. Zij hebben de uiteindelijks vaststelling der 
redactie van de betrokken verdragsartikelen (hier zullen 
nog verschillende kleinere wijzigingsvoorstellen ter sprake 
komen) uitgesteld tot een volgende vergadering. 

Bes-nroken werden ten aanzien van de licenties de na
volgende nunten; 
a) Overeenstemming werd bereikt over een nrocedure van 

arbitrage ten aanzien van licentieverlening, welke op 
verzoek van octrooihouder in de nlaats kan treden van de 
dwanglicentie-nroeedure• De arbitrage zal gaan zowel over 
de interpretatie van het verdrag, als over de licentie-
voorwaarden (b.a, de schadevergoeding). Alleen over de 
verdragsinteroretatie is beroe-n o-n het Hof mogelijk. 
Deze arbitrage komt zeer tegemoet aan de Duitse verlan
gens naar een supranationale nrocedure. De samenstelling 
van de arbitragecommissie zal nog nader worden besnrokenj 
men is het er echter over eens, dat zij uit van de staten 
onafhankelijke deskundigen zal moeten bestaan. 

b) Na veel debat werd men het er over eens, dat octrooihou
ders in landen welke niet het systeem van vooronderzoek 
kennen bij de octrooiverlening, in een nadelige positie 
zouden komen ten opzichte van de octrooihouders in de 
andere landen, indien niet een termijn zou worden ge
steld, binnen welke geen Euratomlicentie kan worden 
verleend. 
De Transen deden de concessie zulle een termijn slechts 
te verlangen voor licenties on octrooien betrekking heb
bende op niet-snecifieke nucleaire vindingen. Zij wensten 
een termijn van 4 jaren na"de octrooiaanvraag. De Duitser 
wilde de termijn" stellen op 3" jaren na die octrooi
aanvraag. In de nlenaire groen hebben de Duitsers ten
slotte 4 jaren aanvaard. 

c) Over de militaire kennis en de geheimhoudingsregelen" te 
dien opzichte, die in het verdrag dienen te worden opge
nomen, bestonden nog weinig duidelijke denkbeelden. 
Men zal on dit nunt nader terugkomen. 
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