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onderwerp : gymnich-overleg oo 11 september te dublin 
over toetreding 

het in allerijl op duits verzoek bijeengeroepen gymnich-
overleg, voorafgaand aan de reguliere ministeriele eps-
bijeenkomst, ving aan met een inleiding van de voorzitter, 
waarin de bekende knelpunten in het toetredingsoverleg 
de revue passeerden, in de daarop volgende discussie 
volgde een herhaling van de reeds ingenomen standpunten 
m.b.t. de dossiers sociale zaken en douane-unie. ook 
t.o.v. olijfolie tekende zich de bekende 8-2 positie af, 
waar het gaat om de invoering van garantiedrempels, na 
aflooo van de bijeenkomst circuleerde het voorzitter
schap een tekst, die beoogt een brug te slaan tussen 
beide kampen (reeds tel. doorgegeven). 
wat betreft de wijn vond en marge van de bijeenkomst een 
aparte gedachtenwisseling plaats tussen commissie, 
frankrijk, brd, italie en griekenland, die geen nieuwe 
gezichtspunten opleverde, afgesproken we^d dat 
de landbouwraad van 17 dezer zich ook over dit orobleem zal 
buigen, waartoe frankrijk en commissie schriftelijke 
bijdragen zullen leveren. 
terzake van de suikervoorziening in oortugal blijft 
frankrijk zich verzetten tegen het openbreken van het 
lome-sulkerprotocol, aangezien dit naar franse opvatting 
tot een onoverzienbare reeks van acs-aanvragen voor 
Quota-verrulmlngen zal Leiden, bij wijze van compromis zou, 
naar franse oovatting, gedacht kunnen worden aan het 
verlenen van een financiële compensatie aan portugal 
gedurende een overgangsperiode voor het wegvallen van 
de aanvoer uit derde landen, waarmee de Portugese 
rafflnagecapacltelt zou kunnen worden aangepast aan de 
verwerking van bietsuiker. 
wat betreft de algemene benadering heb ik er, daarin krachtig 
bijgevallen door mijn duitse ambtgenoot, tegen de achter
grond van de zich voortslepende impasse, voor gepleit 
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dat commissie en voorzitterschap hun verantwoordelijkheid 
nemen en spoedigst een compromis-pakket aan de raad 
voorleggen, dit pleidooi bleef onweersproken, wel stelde 
commissaris natall dat een zodanig pakket, indien bestemd 
voor de algemene raad van 17/18 september, nog niet de 
dossiers visserij en wijn zou kunnen bevatten, dit zou 
wel kunnen indien wordt gemikt op de toetredingsraad van 
1 en 2 oktober. 
ten slotte is kort van gedachten gewisseld over het Portu
gese verzoek de onderhandelingen af te sluiten met een 
'•constat d'accord". de brd bleek als enige aarzeling ter
zake te hebben, aangezien zulks tot irritatie in madrid zou 
kunnen leiden, ingeval de onderhandelingen met dat land 
nog gaande zouden zijn. het algemene gevoelen was dat 
eerst het verdere verloop van de onderhandelinaen dient 
te worden afgewacht alvorens tot een besluit té dien 
aanzien te komen. 

van den broek 101 ++ 


