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Het ontwerp-rapport betreffende "Euratoa"
werd grondig besproken op de bijeenkomst VaD de chets
van delegaties onder leiding van de Heer Spaak, d.d.
19 april 1956. In het hier volgende commentaar is, voor
zover mogelijk, dezelfde indeling gebezigd als in mijn
vorige memoranda Nr. 15 d.d. 15 februari j.l. en Nr. 16
d.d. 9 maart j.l.
1.

Vre edzaam vs. militair gebruik.

De reeds bekende compromis-formule (zie
memorandum Nr. 16) was opgenomen aan het slot van het
ontwerp-rapport, blz. 134 en 135. Op voorstel van de
Franse gedelegeerde is de hele passage thans geschrapt
en vervangen door de verklaring, dat de chefs van delegaties hebben gemeend zich strikt te moeten houden aan
hun mandaat op grond van de resolutie van Messina. Zij
hebben dus slechts de "vreedzame" aspecten der kernenergie in beschouwing genomen, doch zijn zic h bewust
dat de hele s tructuur van "Euratom" niet l os gezien
- kan worden © NA, 2.05.118, Buitenlandse Zaken, Blok 2, 1955-1964 (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 18795
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S01052

- 2 -

kan worden van het ev~ele gebruik van kern-energie
voor militaire doeleinden. Dit is echter een probleem
met zodanige politieke implicaties, dat het de voorkeur
: verdient een beslissing hieromtrent over te laten aan
de betrokken regeringen. Daarnaast zal de Heer Spaak thans bij wi j ze van een persoonlijke suggestie aan de regeringen der
EGKS-landen een brief doen toekomen, welke in wezen het
compromis-voorstel, genoemd op blz. 134, 135 van het ontwerp-rapport bevat. Afgesproken werd dat de inhoud van
deze brief zou kunnen worden gepubliceerd, na verkregen
instemming van d~ Ministers van Buitenlandse Zaken. Snelle publicatie lijkt mij gewenst, aangezien het compromisvoorstel to ch reeds in de pers is uitgelekt.
20

Voorzieningen met grondstoffen en splijtbaar materiaal.

Tijdens de discussie te Brussel op 8 maart
j. l o was gebleken dat men van Duitse zijde
pri js s telt op de mogelijkheid voor de verbruikers om
spli j tbaar materiaal door aankooE in eigendom te verkri j gen ( zi j het onder bezwarende voorwaarden, waardoor
he t voll e di ge beschikkingsrecht in feite blijft gereserveerd voor "Eur a tom"). Met deze categorische eis moest
in het on twe r p-rapport rekening worden gehouden, hetgeen
heeft geleid tot de formule ring genoemd op blz. 129.
Deze regeling is thans aanvaard , met enige kleine toevoegingen aan de tekst waaru i t o . a . bli j kt dat het in
feite gaat om contracten sui generi s.
Ik vestig de aandacht op de passage:
"Toutefois, l'Organisation pratiqu erait un contrat de
"locetion sur les produits tels que l es c ombus tibles
"fottement enrichis ou particulièrement dange r eux pour
"toute autre raison, par décision de la Commission ;
"cette décision prise pour motif de sécurité, avec
"l'accord du Conseil et sous réserve de recours devant
"la Cour, vaut à . l'égard de ~ous les utilisateurs, sans
"discrimination.
- Door de -

- 3 Door de uitdrukking "av ec l'accord du
-Conseil" wordt in het midden gelat
en of een meerderheid
1 s ve r e ist. Hieromtrent be s t aa t namelijk geen overeenstemming zoal s we rd uiteenge z e t i n mi j n memorandum Nr.
16, pagina 3, laatste alinea en pagina 4 .
Een netelig punt vormde verder de passage
op blz. 128, sub d) van het ontwerp-rapport, lui dende:
"1. Pour confirmer l'ap plication de l a r è gl e de non dis"crimination et encourager la recherche de s re s sou r ces ,
"les utilisateurs à· qui l'Organisation déclare ne pouvo ir
"livrer, ont Ie droit de faire valoir les offres qu ' i l s
"ont reques en provenance de pa y s tiers.
"2. La question se pose de savoir s'ils contracterai en t
"eux-mêmes en se soumettant à tous les controles compta"bles et matériels ou si l'Organisation aurait la charge
"et l'obligation de traiter elle-même et d'ap provi s ion"ner l'utilisat eur.
A). Dans un domaine ou ltimportance des différentes res"sourees et les conditions d'approvisionnement changent
"rapidement et d tune manière di ffi c ilement prévisible,
" il serait raisonnabIe de prévoir une procédure par la"quelle des minera i s e t combustibles pourraient être
"exemptés de la règle de l'approvisionnement exclusi!
" par l'Organisation. Ce t te procédure donnera1t, du mAme
" coup, pour ces produits le droit de traiter directement.
" 11 s'agirait d 'une décision de la Commission, prise avec
"l'acco r d du Conse il e t sous réserve de recours devant
"la Cour . "
Hierover ont spon z ich een langdur1@ debat,
wa a r bij de Du it s ers ha r dnekk ig hun stelling verded1sden,
dat ingev al van schaarste de verbruikers feitelijk vr1~
di enden te zij n om te kopen waar zij wilden, zij het onde r een zek er t o ez i cht van "Euratom".
Hier tegen over werd door de andere delegaties gesteld dat e en do or breking van het monopolie op
dit punt een aantastin g v an de h ele structuur van "Euratom" zou betekenen , welke tegen ov er de publieke opinie
in sommi g e landen (België!) onverkoopbaar z ou zijn. Eisenlijk val t dit probleem in twee delen u i t een, namelijk:
a) dient "Euratom" onder alle omstandigheden als mandataris o p te treden bij de aankoop van splijts toffen in
derde lan den;
b) dient een v e reffening van de prijs plaats te vinden indien een verbruiker zich (door tussenkomst van "Euratom" )
splijtbaar materiaal weet te v erschaffen tegen l agere
of hogere prijzen dan gelden binnen de Gemeenschap .
- Het-
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Het Belgische s t and punt 'wa arbij de andere delega ties (met uitzondering van de Dui ts ers) zich
aans l ot en, wa s als volgt geformuleerd: (v ervan ging van
de hi e rboven geciteerde alinea' s Nr. 2 en Nr . 3 uit het
ont werp-ra pport):
"
Dans ce cas , l'Organisati on est tenue de donner su ite
"à ces offres, d'agir cornme mandataire pour le s bes oins
" pro pre s de l'utilisateur, et de ramener s es fo urnitures
"au prix uniforme qui se trouvera ~ventuelle ment relevé
"ou abaiss~ par une p~r~quation. La règle de non-dis c ri"mination des prix pourra ainsi être respect~e. "
Daar geen overeenstemming kon worden bereikt werd uiteindelijk besloten tot het hierna volgende
compromis , waardoor het probleem wel wordt gesteld, doch
niet wor dt opgelost:
"
Pour encoura ger la recherche des ressources, les uti"lis a t eurs à qui l'Organisatlon d~clare ne pouvoir li"vrer e t qui reç oi vent de s offres en provenance de pays
"tiera, ont Ie droit de les faire valoir dans des con"ditions à d~finir, qui pré s ervent en tout cas l'exer"cise d'un controle rigoureux par l'Organisation. Cett.
"hypothèse a d'ailleurs dans les conditions de fait de
"l'approvis ionne ment peu de chances de se réaliser."
Besprelf1ng ve rdie nt nog d"e" hi
teerde al ine a 3 ("Dans un domaine ••••••• "). Hierin
wordty welis waar te rec h t . r ek en i ng gehouden met de noodza a k van een eventuel e a an pas s i ng van "Euratom" aan een
mogelijke evolutie t.a .v . de v erkri j gbaarheid van splijtstoffen, waardo or he t monopo li e minder ri goureus zou behoeven te wo r den toegepast ! He t l eek echter uit politieke overwegingen minder gewenst i n he t rapport van de
chefs van d elegaties deze mogelijkhei d va n "liberaliser ing" na drukkelijk in het vooruitzi c h t te stellen. Immers, aan teg enstanders van he t mon opolie en van de absolu te controle v a n "Euratom" zou aldus g ~makkelijk een
argument in de hand kunnen wo r den geg even , waarmede zou
kunn en worden aangetoond, dat men z ic h ma ar be ter direct
kon aanpas s en aan een regeling in he t kader der Verenigde Nat ies of van de OEEC, indien blijkbaar toch op den
duur moet worden aangenomen, dat ook "Euratom" i n principe met een beperkte controle (d.w.z. regist r a t ie ) van
splijtstoffen zou kunnen volstaan.
- De delegaties -

5De delegaties waren het er echter over
eens dat stellig in het verdrag wel een overgangsperiode,
met een mogelijkheid van herziening van het verdrag, ofwel enigerlei ontsnappings-clausule zal dienen voor te
komen.

3.

..

Patentregeling.

Een zeer netelig punt wordt aangeroerd in
de voetnoot bij pagina 119 van het ontwerp-rapport, luidende:
ti
Des différences dtinterprétation se sont fait jour
"sur les conclusions de la réunion des chefs de dél~ga
"tion en date du 8 mars 1956: les solutions dégagées
"doivent-elles être compl~tées pour Ie cas de résultats
"de recherches qui ne font pas l'objet d'une demande de
"brevet ou, au contraire, se suffisent-elles à elles"mêmes et couvrent-elles l'ensemble du problème?"
De hier bedoelde problematiek was reeds
uitvoerig besproken in de expervrcommiss1e voor patentkwesties, waarbij ~nder ogen werd gezien:
a) of enigerlei regeling gewenst en denkbaar is, op grond
waarvan "Euratom" de hand zou kunnen leggen op n1etgepatenteerde uitvindingen of procedé's;
b) of bij de verschaffing van een niet-exclusieve licentie uitgegaan moet worden van de gedachte, dat de bijbehorende "know how" van deze licentie mede dient te
worden geleverd o
Slechts de Franse delegatie was geneigd
bovenstaande vragen in het algemeen bevestigend te beantwoorden; het algemeen gevoelen van de ~verigen was
daa rentegen, dat:
a) de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord;
b) het antwoord op de tweede vraag ~bevestigend zou
kunnen luiden, indien wordt uitgegaan van een vrijwillige mededeling van "know how" , tegen behoorlijke vergoeding (dus afzonderlijk te honoreren naast de prijs
voor het patent).
De "dead-lock" kon slechts worden doorbroken, doordat men het tenslotte eens werd over de gedachte
dat "Euratom" als het ware als "eerlijke makelaar" zou
- kunnen -
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kunnen optreden, teneinde de belangheb bende i ndus trieän
op basis van wederkerigheid vrijwillig tot uit wisseling
van niet-gepatenteerde gegevens te brengen. Het slot van
pagina 119 zal dan luiden:
"
Les r~gles prévues s'appliquent seulement aux cas
"oà un brevet a été obtenu ou du moins demand'. 11 va
"de soi que les connaissances acquises par les recher"ches communes seront mises à la disposition des Etats
"et des int'ress's.
"
L'Organisation commune aurait en outre à organiser
Hune proc'dure par laquelle les centres ou entre prises
"pourraient d'poser aupr~s de la Commission les résul"tats de leurs recherches sous condition que la Com"mission ne les communique qu'aux autres centres et
"entreprises qui accepteraient l'obligation réciproque
"dans Ie même domaine de recherche."

4.

Overige amenderingen van het ontwerprapport.

Van belang is nog alinea 3 op blz. 122,
waaraan de hierna onderstreepte zin werd toegevoegd:
"
Le lien ent re la Commission et les installations
"communes gérées par elle, ou auxque11es elle parti"cipe, doit être suffisamment souple pour permettre
"l'association d'autres participants publice, pr1vée
"ou même originaires de pays tiers. En tout état de
"cause les droits et servitudes inhérents ä la
"uc ti on e ma tieres iS S1 es concentr
"être ex ercé s par Eüratom."
Voort s pag i na 124, 125 (voorzieningen
ingeval van overproductie) :
De laat s t e alinea van blz. 124, beginnende met " Pa r ailleu rs, la priorité d 1 achat ••••• " t/m
al i n ea 3 o p blz. 125, eindigende met "contrats ~ long
" te rme" wo r dt in ess entie v ervangen door de volgende tekst:
It
Dtau t r e par t , il nI est pas conc evable qu ' Euratom
"puisse se dési n t ére sse r des c ond itions d'emploi et de
"s'cur ité auxaue ll e s l es ven tes au dehors seraient sou''' mis es pour lês quan ti t' s sur l esquelles elle n l aurai t
"pa s exercé sa 'pr iorité d'ac hat. A l a négociation com"merciale par les pr oducteurs devra donc se joindre une
"n' gociation politique d'"Euratom po rtan t notammênt s ur
"les garanties de sécurité données par l es ac heteurs ex"térieurs et sur les avan tages ann exes , sous f orm e d 1 in"formations techniques ou de' fourni tu r es par ex e m pl e ~ qui
"pourraient ~tre obtenus au bénéfice de la Commun aut e en
"'change de ces livraisons."
- (De definitieve -

- 7 (De definitieve tekst is nog niet in mijn bezit : het ie
mogelijk dat deze iets zal worden uitg ebrei d en dat daa rin uit de oude tekst de zin zal wo r de n opgenomen : "Des pr océdures doivent @tre mise s sur pied telles que l \ établissement de programmes de production concertés ou de contrat s
à long terme ....
Gehandhaafd is de pa s sage t.a.v. de bevoegdheid van de Assemblée bij het vas tstellen van het
budget (blz. 134, eerste alinea). De Nederlandse delegatie
vond geen aanleiding in het " Euratom"-rap port t.a.v. dit
punt een uitdrukkelijke reserve te maken gezien de overigens unanieme wens deze passag e t e handhaven, welke bovendien bi j nadere overweging eigenlijk niet in strijd kan
worden geacht met d e algemene institutionele opzet van
de "marché commun".
De tweede alinea van blz. 134 zal, ingev ol g e e en Frans amend ement, nog me t een zinsnede worden
ui t gebre id ( tek s t n og niet in ~ ijn bezit).
Betreft Pro jet de Rapport, Tome lIla
Annexe II.
Op voorstel van Nederland zal de publicatie
v an he t rapport van de Commissie voor Kern-energie, behelzende voors t el l e n voor samen werking binnen de Gemeenschap,
niet wor den g epubli ce erd . Dit document is reeds meer dan
een half jaar oud en ke nn el i jk niet meer up-to-date (als
voorbeeld moge worden gewezen o p de bladzijden 5 en 6).

