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Onderwerp: betrekkingen EEG-EVA, 
m.n. aanpassingsprotocollen i.v.m. toetreding Spanje en Portugal 

Hoewel eind november de onderhandelingen met de EVA-landen inzake 
de gedurende de overgangsperiode te treffen aanpassingsmaatregelen 
t.a.v. de vrijhandelsakkoorden waren vastgelopen, heeft de Commissi 
het niet opportuun geoordeeld, de Raad een aanpassing van het 
onderhandelingsmandaat voor te stellen. 
Te uwer herinnering zij vermeld dat de voornaamste breekpunten 
in de onderhandelingen worden gevormd door onderstaande, OD resp. 
Spaans en Portugees verzoek in het onderhandelingsmandaat opge
nomen elementen: 
- het verzoek aan de EVA 1s om met onmiddellijke ingang O-rechten 

toe te passen op Spaanse industrieprodukten, terwijl omgekeerd 
Spanje slechts geleidelijk haar rechten zou afbreken; 

- een volledig vrijhandelsregime voor Portugese textielprodukten, 
die t.o.v. de EG-10 voorlopig aan een systeem van plafonds en 
administratieve samenwerking zullen zijn onderworpen. 

De Algemene Raad concludeerde daarop in december dat alle betrokke^ 
partijen een grotere souplesse zullen tonen teneinde de Commissie 
in staat te stellen alsnog een bevredigend onderhandelingsresul
taat te boeken (met inbegrip van het - buiten het kader van de 
akkoorden, die geen betrekking hebben op landbouwprodukten -
communautariseren van thans door de EVA's aan Spanje en/of Portu
gal toegekende bilaterale concessies voor landbouwprodukten; over 
de daartoe te formuleren voorstellen is nadien op werkgroepniveau 
overeenstemming bereikt). 
Enige extra ruimte voor voortzetting van de onderhandelingen werd 
gecreëerd door met de EVA-landen tot 1 maart a.s. een standstill 
overeen te komen. 
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Sindsdien heeft de Commissie informeel overleg gevoerd met de 

EVA's, Spanje en Portugal, Dit heeft helaas nog niet geresulteerd 

in een voorstel dat ter goedkeuring aan de Raad kan worden aan

geboden; de Commissie zal slechts een mondeling interim-verslag 

uitbrengen. 

Overigens zij ongemerkt dat dezerzijds de conclusie van december zo 

wordt geïnterpreteerd dat de stap van een mandaatswijziging 

kan worden overgeslagen en dat de Commissie de vrijheid heeft een o i 

beide bovenstaande punten van het mandaat afwijkend voorlopig 

onderhandelingsresultaat te presenteren indien dat als het enige 

haalbare naar voren zou komen. 

Gelet op de tijdsdruk (een besluit dient uiterlijk in februari 

te worden genomen) zal op basis van dit verslag van de Commissie 

worden bezien of er voor het Voorzitterschap aanleiding is om 

initiatieven te nemen in de vorm van het inwinnen van nadere 

informatie en/of met de Commissie te overleggen over mogelijkheden 

voor een "vangnet" voor het geval de onderhandelingen niet tijdig 

kunnen worden afgerond. 

Gedurende de onderhavige Raadszitting ware evenwel te volstaan met 

het aanhoren van het Commissieverslag. 
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