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Ik heb de eer U hiernevens ter informatie VaG e
Ministerraad te doen toekomen een verslag van de vergaderic c
van de Raden van Ministers van de Europese Gemeenscha"9 en
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, welke op
25 en 26 februari jl. te Brussel werd gehouden.
Spoedshalve is een exemnlaar van dit verslag recLtstreeks aan de leden van Uw Raad toegezonden.
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I. EURATOM

1) . Agenda (Dok. 273/63).
Deze werd zonder diskussie aanvaard.
2). Gedachtenwisseling met de Commissie over het
Programma Deelneming aan Krachtreactoren
(Dok . 232/2/63) .
Namens de Zuratom- Commissie gaf Professor de Groote
en~ele algemene indicaties over het verloop van het
programma dat 'in 1961 aanving met contracten voor de
reactoren S~NN, SIMEA en SENA, Er zijn thans 23 nationale organen en firma's die tezamen 50 personen
bij de ,proj ecten hebben gedetacheerd, terwijl in toe nemende mate rapporten ter beschikking van de Gemeenschap komen. De Commissie organiseerde bijeenkomsten
op 20 en 21 september 1962, alsmede op 19 december
1962, waarbij zowel vra&en van detachering en verspreiding van kennis aan de orde kwamen, als de fabricage inde gemeenschap van brandstofelementen voor
reactoren van beproefde types. Th'i:et betrekking tot de
bestemming van de resterende 13 miljoen r.e. van het
programma, te weten door het sluiten van een contract
inzake het l~-project ad b miljoen r.e. en het SEPproject ad 5 miljoen r.e., voegde hij niets toe aan de
voorbereirlende dolmmentatie welke ui tvoerig was besproken in de ',"\ierkgroep voor Atoomaangelegenheden en
het Comité van Permanente Vertegenwoordigers.
•

•

•
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Door het afslui ten van :leze t'vec cüntracteL za . . . .
de in h8t prograrmna gestE:;lde eis
verdeling tegemoet zijn gekomen .

c:::l ~ __
...,
?d.

De Franse Vertegenwoordiger, de Heer Boegner, ui::e
zijn twijfel over de vvenselijlr.Jleid van de2lname aa!:
het SEP- project, dit heeft voor elecLriciteits~ro1uk 
tie niets te be t ekenen en mat de reactor zou hoo~~ 
zakelijk onderzoek worden verricht . Dit on~erzoek
wordt van I'ranse zijde ool~ niet belar.Lè:,rijk geac'_t: .
De reactor draêgt niet bij' aan technische on'c'iil::l::el i ~~g
en is van een verouderd type . Volgens de ~ranse o~ 
vatting kan de reactor niet in a8,nmerking ko~en voor
steun onder het onderhavige programma . Hij hoopte da~
de Commissie rekening zou willen bouden met de Franse
zienswijze terzake .
De Nederlandse Vertegenwoordiger, de Heer Spiere._-burg,
de elde mede ll;;::~t eens Te zi jn met de Franse ~;'ens to 1;
het houden van een godachtenwisseling met de Cornrrlissie
over belangrijl~e onderwerpen, doch de Commissie dienje
ui teind81i-jk te beslissen .. De l'T8derlandse regering
hechtte veel waarde aan het,programma dat de Europese
industrie een stimulans geeft zich verder te ontwikkelen . De Nederlandse Regering was verheugd dat
thans een Duits en Nederlands project in het programma
worden betrokken en met name dat de Commissie voor
5 miljoen r . e . aan de Néderlandse Centrale wilde deel nemen . Naar zijn oordeel wordt Voor alle projecten op
dezelfde terreinen l:ennis en ervaring opgedaan voor
verspreiding en gebruik i n je Gemeenschap . Over de
technische aspecten \rVerd reeds voldoende in het vooroverleg gesproken en dit is in de dokumenten te vinden .
Eveneens is daarin vermeld welke mogelijkheden de
krachtreactor SEP geeft voor duurproeven en,h8t testen
van brandstofelementen op ware grootte die gefabri ceerd zullen worden in de Gemeenschap . Hij vermeldde
voorts dat tijdens de voorbesprekingen de vraag van
inschakeling van industrie~n van andere landen van de
Gemeenschap aan de orde l~vam en deelde mede dat het de
SEP gelukt is in haar contacten met IGEOSA verruiming
te verkrijgen van de oorspronkelijke beperkingen die
werden opgelegd . Deze kwestie ontwikkelt zich dus bevredigend en het staa t thans vast dat ook andere d&~
alleen Nederlandse industrie~n bij de construktie zullen
worden ingeschakeld .

.1.
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zlJn hierover reeds contactor. t;8.5....l1. r4 e . H':"j I::8eL1.e
echter dat het nog te vr0sg is L~ier over ie r::cialiteiten vaL die inschakelin~ ~ejedelin~ te :cen.
Het was misschien nuttig deze bijzonderL.1eL Lep ~e
vermelden , gezien het grote belan, :'1at E.r•. :c:'e :lelegaties uan dit aspect van het Euratum~ro3rarr~a
hechten .
~r

De Italiaanse Vertecenwoordiger d8eló~ ~~de ~&~ ui~
de stukken reeds tleel: dat zijn ldnC vqn oordee: vas
dat de SEP- cen-;"rale voldeed a ar_ h~t 5er.eel der -ir... !_éprogramma vast 6 0ü8gde kri té:ria . llede gez i er~ je thans
g~dane verl:laring van le Hederlandse Verte ó en'7corc1 i ger
stelde hij er prijs or te bevestigen dat zijn land
bun~tig staat tegenover de~lname aan het S~P- projec~ .
De Voorzitter besloot de gedachtenwisseling mé:t de
mededeling dé:1t de Commissie thans de gewenste be slui ten in alle vrijheid ~an nemen .
'

3) . Diversen .
Geen .
11. GEMEENS CHAPPELIJKTI VRAAGSTUKKEN

1 . Agenda
De Agenda werd ongewijzigd goedgekeurd .

2)

~

Lijst "A;i - punt en . (do e. 278/63)
le lijst v;.an "Alt - punten werd goedgekeurd. \~an Nederlandse zijde werd e en verklaring afgelegd inzake punt ~ ~
betreffende de ~uppletoire 'begroting nopens 'ie ~'estri~ding
van de mond- en klauwzeer epidemie. De Heer Spieren~ urg
bracht ,daarhij een drietal punten naar voren:
In de eerste plaats moet naar Nederlandse opvatting
de Gemeenschapsbijdrage tezamen met bijdragen van andere
Europese landen worden aangewend v00r een gezamenlijke,
geïntegreerde actie~
Vervolgens moet in het kader van de~F.A.O. een C mité
van overleg en voor de controle op de besterlinb der ge.Lden
worden gevormct, hestaande uit alle contrïhuerende .u'urop ese
landen~

A

,

Tenslotte zal, aldus cte Heer Spierenbu~g, in dit comite
van overleg de E.E . G. haar invloed moeten uitoefenen om. de
actie primair te concentreren op Griekenland en Turkije.

-

.4,. -

Van B8..L-'Si8c~le zijrie ,/8ri eeü ~t.:;r:~=-- rl:[A;:: :.:: -:_)_ . . _
betrakkin,g; -t r t punt 14, ir.czake ie 0~Ji'cL'Jr-J=--rJ.'; 7.c.L ._~ +- <;.. Inoons c happelijl: dou::""Le ~ari·)Ï 0;' _LeJ..t< ::,seL. -,--~Ci ü-:-::.r
..
g~f te kennen, ~dt na~r B~lgi~c~ 0 0 _1cel ~a~ =~e- ~-~~ _~~
is terugwerkende 1<::ra c r. . t te ~\~t.;r~èr_eL a&L le/'~ r:"Jsr;:.J:r--:;=-L';~
TIe heer Ce;,ron Y-Jrkluc.:.rcle narrl-JL3 r'ie ::; ) ._l1::;;'=--8 98~ z::_..: -=
interpretatie te tuldigeD .
T"

J) .

.-

Personeelsstatuut .
a) 11.arJ.wlJzir.cg van de instelling bclc...st II:dt 1? rL~ 8L--:--:; ~,r r . .
verpli c r_tingen met betrekking tot 1e r aL:li c; enr':::~-9::"'::. .r. .
( 0_ 0 c s E/ . 1/6 J T r e7 . f
;'
b) Reglement voorzien tij artikel 8J 7an ~e~ J~a~~~-:- .
~
r- •
eo
c. --j'"r
_, / _/ t:.:
<

De Raad glLg wet heide on tvver:;j - bes:::'iss::'ng2r. .

a~:~=r'"':..n 1..

TIeze zullen thans worder1 '"roorgelegd aan r_e COI:ILl.SS'; e -,-a::'l
vier l?resir,enten van de :,~urope3e Gemeonschar 7nor I='1::"'er.c
en Staal .
Van Duitse zijde werd een verklaring afgelegd h 0 udeLda
een verzoek om in ie toekomst over meer tijd te heq~~';kkeL
voor de "hestudering yan dergelijl:e kwesties, in vart-8I_ i :::'2-:
de in Duitslan è daa!voor "henorrigde procedures .

4) . Resoluties vaL de üssemrlée (zitting 4/8 fe-t>ruar-; l~ó~
- (ioc . 252!6]J- oVan Franse zij d2 werel v2rklaard, dat naar de' rr~eniL~
van de Franse regering de twee door de üsserr~blée aar-'.genomen resoluties retreffende hdt afbreker.. van de ondernaLdelingen met Groot Bri ttanië geen- Juridi"sche "b8,sis- yinden
in het ~ . E . G . verdrag .
Het Du~tse RRQ~sliel, daarentegen , was van oorln21:
dat de re solu ti e die zich terzake vrerJ.d t tot de Raaèi 1 m:;::--::i@:o
denkbeelden bevat r waaY'aan de R.aad goed sou doen nader
aandacht te best2den, ~--Iet :Belgische en ItaliaaRRe Radds=- i :i
".. sloten zich hierhi j aan . Antwoordende ('l P r1e Franse verklari n,;
stel d~ de N8derlandse vertegen~oordiger, dat artikel- 237
Y'tJl hét b.L . G- . verdrag zeer wel tot b asis kou dienen voor
~e competentie van de Raael in deze materie . De ~edorlandse
vertegenwool'dig8X' deeel voorts het verzoek de r etreffend.e
resolutiAs van de 1:;'8semhlép. tG houden nlJ de Agenda var.. de
Haad .
De Heer Spierenhurg richtte zirh tot de Commissie !.110t
de vraag wanneer het ionr de Assemrlóe ,gevvenste rarport
te e;emoet kan. worden gezien en of de Raad I')yer een on and.2r
zal worden ingelicht. De Heer Hallstein gaf te kenner.. ~t
h3t antvvoor~ var.. de Commissie bir,nen do r1.001' de ~l.S8elYJ-h:::'ee
gC'vraagde teTI.lijlJ. te verv{achten is en ter kennis ~a.l w'I rden
ge"b racht -van de Raad, gelijktijdig met 6. e aanbiedin[: è.!.a.n
de Assemb lée,

•

5). IJi versen .
- Rooster 73n werkzaamheden:
Transrnrtraai
8 maart
lJandb ou',-;raa:::'
20/21 maart
Raa d . ~~ ~ G • 1/2 april
...J.

111. GEMEENSCHAPPELIJK:C

MARKT~

1). Agenda. (
De Agenda werd goedgekeuri onder tO~7oe~~L5'
verzoek, van een aanvrage tot tijdelijke ver~agiL
buitentarief voor enkele lanfibouwprodukten.
2). Visserijconferentie. (iocs. R/l17/63 en R/l35/63, .

,.

Staa tssecretaris Mueller Armack yerklaarde, :"r: g.;. '~j~::":::g
van het tot dusver door Duitsland verdedigde co~yr ~~3standpunt~ dat de Bondsrepubliek derde landen als G:::'oo-"ü
Brittanië, Denemarken en Noorwegen van tet hegin al aaL e~:::
te houden visserij cOnÎerentie wilde laten deelnemen. A=-~r .re!:.2
de Zes in besloten kring hun eigen conferentie zouder: !:..c,~r:.e!"-1
dienden zij eerst een overzicht te hebben van de wensen e:::
belangen van geïnteresseerde derde landen. In de huid:"ge
si tuatie leek hem dit een goed gebaar. HiJ gaf met zov-se=woorden te kennen niet de kans te wïller: lopen: dat de :::e2
hun eige.n conferentie in feite reeds zcuden hebben gehouier:.
als zou blijken dat zij het niet eens konden worien over li~~
te nodigen derde landen.
Ambassa.d.E?ur Spierenburg zei voornemens te Zl Jn ge"'ees-:,
~e spreken over het oompromisvoorstel in een vorige vergaiering gedaan door de Voorzitter van het Corr.i té -Tan Permar:e!1~e
Vertegenwoordigers. Hij meende evenwel, dat het nieuwe vo rstel van de Bondsrepubliek veel beter was en verklaarde ~=-c~
bereid dit te steunen.
Ook Ambàssadeur Venturini vond het nieuwe Duitste voorstel beter, maar hij zei te hegrijpen dat er een compromis
ber~ikt moest worden. Daarop vroeg· hij zioh af, of de grote
oonferentie niet binnen één maand in plaats van twee maanden
na het eerste overleg tussen de Zes kon worden gehouden.
Ambassadeur Boegner merkte op, t1at Frankrijk niet bi~
voorbaat tegen een grote conferentie was zo dit economisch
of technisch wenselijk mocht blijken. Dit zou evenwel eerst
onder de Zes vastg esteld moeten worden. Daarom zou de oonferentie van de Zes moeten voorafgaan en de Raad moeten adviseren of en in hoeverre een uitgebreide conferentie nodig zou
zijn.
. Minisoter Fayat vroeg ·z ich af ~ of het eerste oyerleg tussen de Zes ter vaststelling van de lijsten der te Jehandelen
onderwerpen en der uit te nodigen derde landen wel de naarr.
van il conferentie 11 moest hebben. In eerste instantie behoefden
zijns inziens de standpunten van de Zes nog niet geooordineerd
te worden~ indien slechts de aard van de coordinatie zou v.,rorden overeengekomen.
.~

•

Le Heer :V;:ansr. . 0-l + n.ee:de ['"13-18, ia-: "'e C T"",i'1. -:; - ç. ... s- =- ~s
van een vi:iserij c cnferentie 1"...8.r1 ~e-,-'3.::.':0eer'i or: 1.e.. :::_.'::.Y_ ceL er. .=visserij - orr;anisatiss ie ,f;e:egenhei i -'ce ~e7eYJ. ~7_ ~_;L. .:~.,.. _8 men dui delijk te maken alyoren::: is C0FI[i~r. üe .1 ....:r "-~:rc::-:::_::""-::.::.
v oo r een -ri 8 seri ,jheleid /:0U ui t-:;er}:en~ ZDf3 r72T::€;r..:..:~=-~--:..:..~
de Stresa c onferent'i e -:ran =--~ sS . -Ç0 " r "'.;j irer::. -,--:'"Y... --:'-J.r -:~::""::""en,
'NaG evenwel eer" 70 c r~".:~adrl'l'3 c0nf'er8n-:;i3 n::'_8~ r::-J.ry.. --'" =- .::c'-_::"~:": .
Le COIr.lni2sie znu :r. cm. cr3.nda -':ier illlei"~ir:; -,--..r::. rl~ rr - -c--"'t::::-::::"-': e:":
aan de Raad kunnen -T0 r rle;c;er" , :"'nJ.'ien het ("L_C:~~:"~r: .:;:-:..
bl i jken Y O or d.e Raad nrr. ny .:re ens4;erruI'i Lp:, -::e -n ere': LeL --r:r "e
samen stelling van een yo oraf,ç.-aande 00nfç'rer. . +i::.
])e Heren Muelle r Armac k:, Fay<,t en 2l=o:"r,renrrJ..Y'::; ':"2.1. - er.:..
tegen deze !J1_ethode geen rezwaar , mi t3 "ie ~_o-r;_cra.c'. ~ :.."'_:"'-3-: ::""::""St::'.
zJuden wo r den ;:l3.me n gesteld uit {-.. ct j,Jer.,:;r:;eC'tief 78L ie - -=~. er.
te r voorb ereiding zouden dienen -,';'ar: eer-. :) C' r.Lf2Y3r.-:i= :::-s--: -e
ander e landen .
r ...

TIe Heer Mansho~.t verklaarde niet ln s-taa--:; -:2 z:"'~r: -:r..2.r-2
reeds te zeggen wat eY' in deze menlorancia Z(1).. s-:aar-.. ~e:c -:8':-:
was , dat de Zes zo\'vel in dE' lToorizee a2..s in de :.:i 'i5.e::"'::""ar_-:se
Zee de visseri j h 8clre7er:. te zamer.' ::r~et andere land er.. . I sze
It p r odukt i eger ieden;1 vielen j.ncierdaad niet -'Je nnierscr.Le:"'ier_ -.".
ger ieden van de Zes en 'in an1ere larJ.den .
,

Bgegner ging geteel 8kkoor~ ~et je 1.0Cr ~~
Heer Mansholt vo orgestelde ïverkwi 2ze . Hi j ',':aarscbJ_". . de e::'~-è;.:er..
thans,.,nader te gaan omflcr~rijven ",/I-at 7an ile Comrr..iss:"'e --8::",'-2."':':we r d en vond dat de lidstaten het vo:ste 7ertro~~eL :"':r: ~e
Commissie konden stellen .
Ambas e ade~

3) • Medeieling van de COIrJnisRie betreffende de har-.d.els - eE :"'r.:':. .__ ~-:-!'::"'ele polit i ek te volgen met: betrekkin,g tot lo od an sin.u. .
_~
,cioc . R ::'~l ' .

De Oommissie hàd je wens te kennen gegeyen ~ z,ono.e2.. . eeE
debat over het fond tG willen or:;enen, een verklaring "',-er
deze aangelegenheid te willen afleggen . De Heer Cqron 3c_e~~
de zi c h ste8~s vGrsle c hterende situa~ie op het ~Qhied 7&- ~e
lood- en zinkmtil:'kt, alsmede de rrloeilijkheden waarin 6.8 ::;"'ocien zi nkmijnen en de metallurgische bedrijvQn vo or iie :çr 0 i n k- ten zijn kOffien te verkeren . Ile Oommissie1.oet aar: de Raal..
een aantal voerstellen met hot doel een communautaire or::'oss'in&
te vinden voor de ziCh voordoencir pr~hlemen . reza aouden in.
dat gestreefd moet worden naar 'èen effactiever ~emeenachapre 
lijk douanetarief alsmede naar het alleen deen' ''''erken van ::2t
bes c hermend recht als de wereldmarktprijzen b~nGden een nader
vast te stellen pri~sniveau dalen .
Naar aanleiding van dezG vork2.aring gaf het Belgiscl-:2
Raadslid te kennen in gr ote lijnen de gedachter: Y311 de COIlli,is sie op dit terrein te k~nnen volgen en voorstanaer te ziJr-.
~n een communautaire oplossing voor de ~ich voornoende cri0;s.
Minister F''3>yat wees op r.e ongewenste omstandig h.2id . d<..1"
de lidstaten thans individueol zoeken naar een Yerli~htins:: rUl

-

~

I

_

hun noden (~G Heer Caron ha~ reeds ~eNeza:r: o~ de ~~~z-L·~~iLL- 
posities verkregen door Ttalië en JJui "lJslar:là.) '-''0.",..- "l-.r>'!:'---.:r: het vinden van Gen c ommunautaire oplo ssing \. elelI..L,,:.e~ie .
Het Belgis che Raa~31id d38i een bèroep 0~ ~e C~Y~~Ss~~
om de Raa.d ~p oedig in staat tG stellcm een 0u'ierzoek :x.. -:9
stellen ove r deze materie . TIe meeste Qele~atics ~~0veL Z~CL
aan , bij dG verklaring van ele Heer Fayat.
-

,

'

4) . TIi ve r sen .
Italiaa:qs verzoek om tij deli:ke verlag":, ng 7ar_
tarief voo r enkele landbouwprodukten .

•
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Op 25 fG ~ ruari werd op Italiaans verzoek een ~c~~eL
rondgedeeld, waarin de Italiaanse regering aandrong 0I ~e2stemming om de douanere c hten tegenover der1e lan1en voer ~0 aardappelen, andere aardappelen, peulvruchten en oli-'f ~~ë
tijdelijk te verlagen tot 2 % en wel voor de periode ~0~ 20
april . TIit vGrzoek werd gemotiveerd Goor sohaarste en ~rijs
stijgingen tengevolge van de weersomstandigheden. TIe recL~en
voor de betreffende produkten t.o.v . lidstaten zouden reeQs
enige ti~d geleden tot 0 zijn teruggebracht. Als 2uri1iscLe
basis in het Verdrag werden achtereenvolgens genoemd de ar-:ikelen ?5, lid 3 7 28 en 103 9 lid 4. Op vrijdag 22 fetruari
~was een rlergelijk verzoek 9 alleen gebaseerd op artikel 2~~
li d 3 bij de Commissie ingediend . Aangezien de Ital~aanse delegatie aandrong op de grootste spoed, ~telde de Raad een
werk ~roep in ter bestuder:"ng van het verzoek .
•
Op 26 fe b ruari b raoht de Voorzitter van de werkgroep
verslag uit . T.n de werkgroep had Italië het produkt pootaardappelen van de verlanglijst ges o h~ apt, aangezi ~n op lt januari
jl . door de ~,Commissie een tarief contingent van 9.000 ton tegen O- tarief had t oegestaan . TIe werkgroep had materieel geen
bezwaar gemaakt tegen het Italiaanse verzoek voor de JYerige
produkten met dien verstande, dat de reductie van het ~uiten
tarief voor andere aardappelen niet verder zou mogen gaan
d~n 5% in verbana met de Gp de Italiaanse rrarkt reeds bestaande preferentiemargo voor anèere lidstaten . TIe preforentieLJ.arge
voor peulvruchten en olijfolie bleek omstreeks 2~ te bedragen.
Het enige probloE:m ter discussie in de RE.,ad was de vr3.ag.
op welk Verdragsartikel de inwilliging van het Italiaanse yarzoek moest worden gebaseerd . TIe Commissie vergaderde eerst op
27 februari over het Italiaanse verzoek. Het enige in de
Raadsvergadering aanwezige CommiSSielid, de Heer Caron, achtte
het vrijwel uitgesloten, dat ds Commissie bor2id zou zi2n
artikel 25, lid 3 voor het Italiaanse geval te hanterer.... In
het verleden heeft d~ Commissl( artikal 25 9 lid 3 ste~às uitslui tand will\:;n hanteren voor gevallen, waarin er aanleici.ing
bestond om aan een land do aanpassing van e2n laag nationaQl
recht aan Gen hoger gemeenschappelijk buitentarief te ~erg2makkelijken. Het varIaten van dit principe zou oen voor de
Commissie onaanvaardhaar precedent scheppen.
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Mini ster ~)chaus herinnerde er aan, ia t :.;:.sr3.:I G~ ":":r:.f:: 5.~::,
Conventie reeds op 20 dece'T.b3r =-962 t.dd :ç,laa-:sge-,-oLier. . ö::L
dat op dat moment de indruk 'Nas ~e7estigr1, ä.a·J o:c.i-s~-:; ~::e:::::.ir:..;:
spoedig zou volgen. Thans is ni"em-r2 f'it'.1atie )Ci;3-~1.:1r. -:--')~ besluit van Italiaanse r3gering om be::o=-issir:.e:: Q-,-sr T... 'i-sr-:;8 kening uitte stellen tot na cie alg0r.r 'Jne 7er~=ie z:"-r.~er. ir:.
Italië en de vorming van een niemve Italiaanse ~e.&;E:r:"r.:..::,
Naar aanleidin~ hiervan zijn van Afrikaanse zi~ie 73-sl~~~d:"ge
en dringende demarches ondernomen om ondertekening a~2L:g
op korte termijn te doen plaatsvinden. ~e laatste ~an:,,~s3~a
tie van deze Afrikaanse wens was vervat in eeL rr.eL_I):c'ar...1.'.).!:.
dat de C0ngolese Minister - President Adoula b:w naI'".er:.s je
a chttien Afrikaanse s taten had overhandigd en '·,a3.riT_ e--9L eens met de meeste klem op een beslissing --:ran-de :2:e8
terzake werd aangedron gen. Zowel Adoula als ie COLRc:ea8
Minister van Buitenlandse ZaKen Bomboko? iie hem -.-ergeze:ie.
hadden 'ver klaard? dat het voor de Afrikaanse stater:. OLaaLvaardbaar was, dat ~ij het slachtoffer we r den van po~i-:ie~e
meningsverschillen tussen de Zes en Jat om die reten de
G e mee~s c hap zou weigeren haar verdragsverplichting l i l caa~
de Asso oiatie uit te voeren.
, De , Italiaanae woordvoerder yerklaarde daaror, da~ te-:
standpunt van z~jn regering uitsluitend berustte o~ à.w~ r.ger.de oonstitutionele argumenten en niet op politieke 07erwegingen . In verband met de voorgenomen hervorming --an .;:;
Italiaanse Senaat verkeorde men in de uitzonderlijke OI:.lstandigheid dat de beide kamers van de Volksvertegenwoordigir:g
onthonden waren . Onder di8 omstandigheden was het voor de
Italiaanse regering zeifs met de boste wil niet mogelijk eer.
beslissing van zover drrgend karakter te neme'J. als de oll'i e:rtekening va~ de onderhavige Conventie .
De Franse, Duitse, ~ Belgische en Luxeml urgs~ delegaties
verklaarden laarop hU1'lnerzijds akkoord t2 kunnen€aan rc.e-:;
een ondertekening op 19 maart, welke datum door Adoula narr.er-s
de Afrikaanse ' staten was voorgesteld.
Deze datum hisld verband met het, feit, dat kort daar p
een bij eenkOlil.3t in groter Afrikadns verband zal plaatsvinden
met het oog waarop het VJJr de A~rik~anse staten van groet
politiek belang was , d3.t op dat moment de Associatie - oonventie
0ndert3kend zou zijn .
Staatssecretaris Lahr onderstreepte ~ ' dat n,aar ' Dui tse
opvatting de politieke meningsverschillen binnen de G8mee~ 
schap niet op de rug der Afrikanen moesten worden uitgev chten? dooh dat overigens van Duitse zijde veel belangstelling
b~stond voor .de punten) die de Nederlandse regering no? ~ou
wlllen opbrengen en waaro~trent hij graag een nadere Ulteenzetting zou horen.

•

•

.Je Heer Spieranburg Ai <..;;tte -r0r-,rolbe.r:,;:;,
gen instru. ties 9 het ITeClcrlani . e SlJ .U"'::;'JI.:.-:
hij het volgende stelde .
Le liJederlandse regerin~ r.Leeft haCLr oeraa1 r:Cis :''1-:'3-: 3.=f:"2sloten over de vraag welk beleid ffi02t w rien g~7cl6~ ~L i~
nieuwe situatie, ve::,oorzaa}:-t '1o'ir r~et -:..::'::lrs"Ler- --a.:C-l:'C r_~~'::,
handelinben met het Yerenigrl =~()nir.Lkri.j1c .
Wat betreft Afrika ligt het r~iet in ie rJ ~i.o3::":"r.f:' -;'l.1" -::::
Nederlandse regering om ';.rij zi.ç;ingen -te --raF;er- :":r:.. 1..:: -: ...!:::~- --~r
de Conventi.e 1 di:; reeds Loor Cl3 Minis-t-:rfl r19::c' ..:.=. -. 3-:a::;2Y
en der Afrikaanse landen is geparaf e2rc1: "iOC(... 3.::" -;C.f'ELd cr:.-. .Á_~
tekening van deze teksten kan worden n7er~cgen. z~_::"e~ GSD
aantal vraagstukken tussen de Zes moeten wrrdsD 'i:;'':SE:t.e::'' .l.e~i
en geregeld .
Van de aanvang af hebben van Hederland8e zi~ 'ie ,ç:-r"-::::
bezwaren ~estaan tegen een Associatie in rle ~crffi ~an ee~ 2=~::"~ 
sieve tarifail'e preferentie . De Nederlandse regarir_;; t.~E:=-:
deze hezwaren tenslotte niet laten over~eg2n oKda~ z~~ ~e.::~~
te kunnen ve:~ trouwen dat als gevolg van een -:cetreii:r:..g -,-2:_
het Verenigd Koninkrijk tot de Gemeenschap, de ~oge::"i~~:Le~i
werd geschapen het ussociatie regime uit te ~re~1.eL to-: ~2
Afr'ikuanse Commonwealth ' landen of met'ieze staten soortge:::"~~~e
regelingen te treffen.
De Nederlandse regering vreest, dat de mislu.kl:ing --ar. ie
onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk ernstige ~8--J:::"ge~
in Afrika kan hebben, indien dc Gemeenschap niet alla3 ~L r-s-:
werk stelt om het open karakter van de Associatie alSL"g -:J-:
een realiteit te maken. Daar0K zal onderzocht ~oeteD 7.;or '::"e~ -,::
de daartoe in aanmerking komende Gemenebestlanaen a~8:c.o~ ',;.=---:-genodigd kunnen worden om tot de Associatie Conventie -:;oe -a
treden . t:;ventueel zou de Gemeenschap zich herei'i moeten --erklaren met deze landen te onde.chandelen oyer andere -,-or~en -.-2I~
asso c iat"ie of over ., voor het G.A.T . T. aanvaardbare., overeenkomsten, welke, soulaas bieden op tarifair gebied en ~at be~~ ~-:
hun export naar de Gemeensc ~ap . Dit betekent derh~lye. d~T ie
toezeggingen, die in hat kader van de onderhandelingen ~è0 ~~~
Verenigd· Koninkrijk aan de ) etrokken landen zijn gedaan, 7an
kracht blijven Gn bevestigd worden . Hetze:fde zou moeten ge::"den voor de O-rechten vuor thee en tropisch ho~t.
_
Tenslotte dienen een aantal nog o:nenstaande punten van
financiele Qard tussen de ~es geregeld te worrien . !)ovend"ien
blijft de NedJ:~landse regering van oordeGl, dat de Convent~_e
avant 0 ...1dertekening om ad r:.e3 aan het Europees Parlement moe-'wo~den voorgelegd .
Inlien bovenstaande probl~men op bevreJ~gende wijze hlUl nen worden geregeld is de Nederlandse regering bereii =ic~
opnieuw te beraden of zij de Conventie kan tekenen.,
Op een desbetreffende vraag van de Voorz~.tter deelde ie
Heer Spierenburc mede, dat de Neder:landse reserve op een :punt
VQn de -tekst van de Conventie (artikel 29 van Protocol 5)
kon worden opgeheven, mede 'om duidelijk te demonstreren 1 dat
de Conventie zelf door de :{ederlandse regering n4et meer ln
discussie wordt gesteld .
j

-

..L-,-

Minister Spaak verk~aarde d3arof. ia~ ie =e~ 83L ~r:~e
fout begingen door de onder ~ ekenin~ 700r oLb~~a_~i~
-~.~ ~~:
te stellen . ])e repercussies hier'tan in .t'_:fr"; ~:a zD"..Ä.:1eL. Zo22_'
ernstig zijn omdat de indrul: ZOJ. wor6.en:.':;8·;;8Y:~, 'Îu::; is ..;-ê:::'8:::L.schap de reeds ~estaande associatie 7erho~i~L€ L:e~ z~~ :~~8~
voortzetten. ])e Afrikanen zou"le:-'1 "bey;?-,-.r ieY_ 0::;:,nie À.o' r:.r- .::e--:e::"
krijg3n ::"outer object te zijn 'ran riJ ::..o1.;..r0:(1eS8 -cc::":"-:i8~~ ër:
geen gelijkwaardige partners. Hij ~on z~c~ L.ie~ -rJ r~~~::"::"9~,
dat de Italiaanse constitutionele tezwareL ~e~~e::":"~~ ::~~3::"a~
gevend waren en zeide de Italiaanse re€erin~ ~e w:"::"::"eL ~~e~e~
haar standpunt te herzien.
])e Nederlandse deside r ata wil"l_e Li~ gaarne n8:ie:c e3t:~e
ken daar ook haar zijn mening ~e Gemeen8c~af tLa~3 ~aar politiek ten opzichte van de andere Afrikaanse ::"aLde~ z:~
~ oe ten vastst~llen. Hij erkende dat het afbreken ~er ~rieT
handeling~n met het Verenigd Koninkrijk oek-in ii~ )~z~c~-:
nieuwe problemen had geschapen, doch meende, dat Z~k3 ~~e
tot u,-i.. tste~ van ondertekening der Conventie hoef ie -:e =--ei :"eL.
Wat bet:-:,eft de consultatie der Asserilblée 'f:..::"üe :c.:..~ :::~5
eens herhalen, dat hij de Nederlandse opvatting niet ~:Orl
delen.
~e Heer Ha~lstein liet namens de Coumissie eveneers ee:::
ern%tige waarschuwing horen!' tegen uitstel van ondertel:02Y_''; Ls.
Hij achtte deze ontwikkeling voor de Gemeenschap de groJ~3~:
blamage sinds haar ontstaan en vreesde, dat het om~oge::":":~
zou zijn te vermij den, dat i.e gang van zaken 0I de A.frikgne..:..
een desastreuze indruk zal rraken.
Minister Couve de Murville constateerde,. dat er COn3--:ï:"'tut";_onele en politieke argunenten waren aangevoerd om d.-;
ondertekening uit te stellen. Wat betreft de consultatie ~-al1
het Europese, Parlement kon er geen probleem~ meer bes"taan ::u
de -Assemblée zelf had ~angedrongen zo s~oedig ~ogeli~k ~o~
ondertekening over 'te gaan .
])e "betrekkingen tot de andere Af'rikaanse staten vvarer:
, t~jdens de qnderhandeling0n aan ie orde geweest a13 gevo::"g
waarvan in artikel 58 van de Conventie het open karakter van
de Associatie was v..1stgelegd. Het aanbod Got toetreding v,'as
echter door bijna a~le Afrikaanse Gemenebestlanden afgewezen.
Niettemin 0as hij b ereid nader td discussi~ren over -e
Nederlandse desiderata omdi:it de F'Tanse regering ~e6rip had
voor de specif leke Nederlandse cormner'ciele Dèlangen in ie -J8 trekkingen met deze landel1.. IntU8.3en, vvilde hij er op ·sijzen,
dac he,t fout is te denken, dac deze Associatie vooral een
Frans - it elang is . Frankeijk heeft met name in financieel opzicht hierbij geen voordeel~ omdat de Gemeenschapshul.f' in
fei te slech'cs 8,anvul t datgene wat Frankrijk :;elf vo r éie:Je ~
landen, doet. Sinds hun onafhankelijkheid heef+' de Franse hu.l.p
aan deze st8,-+;en zich voortdurend in stijgende lijn ontwikkeld.
])e Associatie van deze landen met de E.E.G. is dan ok
niet gericht op het dienen van het Franse belang, doch J.lee.L't
ten doel Afrika en ~lropa in economisch en politiek opzicht
nauwer aan elkaar te b inden in hun wederzijds belang.
~-
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-
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Deze politiek zou in ge Taar ~cr1en çe~r~c~~ ~~ii~L Ie C:~·eL 
tie nlet werd onderteken~, dcch vorr -raLkri~~ ze~~ z-~ er
geen enkel b ezwaar bestaar.:. orL haar e:z:cl'].::,:"e-,e --- e-:re::_::"::_.f;e::: =.e-:
deze staten voert te zetten .
Vervolgens wees :1e Heer Ro Jnere.su nar.:eL:::' -tSo r""'=.:".::n:"s
op een aantal praktische pr0blerr~en, rlie z'~:en r:"~ 78L :"r_'-.i3::_
de Conventie niet hinnen afzienrare tijl 1;0~ -::-:..r~-:' :::jl";. ~:o::r.e::_.
Verwac ht mag worden, iat de :;ni lrie10n 7 ,n r~E:-:; '38r'1-':;e :- C~_-19
tegen einde maart zullen zi2n uitgeput. 7anaf --"=1-:: 'j~e:c.-: z-....=.. len geen nieuvve d0ssiers rfleer in rehanf!.eling ~,,=-oLr.cL .;:,r--"ey_
genomen . Wel zullen nog een aantal s-'cudie8 g8~i:C13.,nci:;ri ~-.:r_ 
nen worden uit de normale b e~roting, doc~ het dadr7~or ~:"-:~e 
trokken bedrag was r:erekend op een reriode 78I_ ze~ :-~.9..aL:'E:r...
ery-an uitóaande) dat medio 1963 de Conventie ,an ~rac~~ z ~
'Ljijn .
Tennlt)tte wees hij op deverplichtirlf" . ; n ar-;:;~ ve:::'" =-1 -,-ar.
de ni2uwe Conventie om bij de' 'ÜntHikkeling -;rar.. hel:; gs::.esLschappelijk landhouwbeleid rekening te houden llie~ ie re=-a~6:L
der geassocieerde staten .
Nadat de Minlsters Spaak en Schaus opnieuw hadden ge2:f::')ken over het pol:..tieke b elang van een spoedige bes~_issin,;:-.
waarbi'j Spaak zeide, dat j_n politiek opzicht ,geen 7erscr~=-- estond tussen. parafering en ondertekening, ~ees de Heer Sr:"erenburg er oP? dat de Nederlandse politiek ten aanzier. --aL
Afrika sinds 1958 constant was geweest, nl . gericht Of eer:. 2:
breed mogelijke b enadering van alle vergelijkbare Afri~::aar:..32
landen .
Bovend.ien herinnerde de Heer Spierenturg aan ie yer-=-aring door Staatssecretaris van Houten, afgelegd bij Q8 farafering op ,20 december 1962, nl . dat hij fa:c'afeerde ai re::ere::ldllin en uitsluitend tot vaststelling van de 'teksten die he~
eindres 'll taat der cnderhandelingen vormde . Hoewel de regerL'l€
derhalve formeel nog volkome~ net recht had op deze tek3T2L
terug te korren - zoals andere regeringen dat in soortgeli:ke
gevallen hadden gedaan - heeft zij ~ier wLlbewust vanaf ge zien . De gevolgen voor de Afrikaanse staten van een =-atere
in 'werking treding der Conventie moes'~en oyerigens nie-c o,-erdreven wordell, daar reeds bBsloten was d8 tarlefpreierent~es
voorlopig te handhaven en in ieder geva~ voorshands nog I:Lna.l1ciele middel~n beschikbaar waren.
Staatssecretaris Mueller Arm~ck stelde voor ' on na te gaan
of eventueel de in het kader ler Associatie voorg8nomer:.
tariefmaatregelen voor tropische produkten ("bnmid'dellijke
interne afbraak der tar"ieven en instelling van het Y8.l.'laag,i
buitentarief) reeds in juli zouden kunnen ingaan, +C'rv\'ijl
Hallste-in de mogelijkhe7d opperde de Conventip, die i:rnn:ers
een multilaterale overeenkomst is, niet gelijktijd~.g te ndertekenen doch successief naar mate ied~re ondertekenen~e f2rtij daartoe constitutioneel of politiek in staat zou si2n.
Deze laatste sURgesti~ vond geen weerklank en VoC'rzitter
Schaus kon dan ook alleen maEfr constateren, dat een besluit
cm op 19 maart te ondertekenen niet mogelijk was. Hij stelde
r
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voor dat do R3ad aan het Comité 7~n ppr~aLeL~e 'er~e~SL-rJ~
digers zou op~ragen a18 hoogste f~j·oriteit is iD-~ is ~~iar
landse ~elegatie genoemde vraagstukken te -r/esfre~::eL. en -:;3gelijkertijd na te IÇaan :182-1':e in.-"ïeriTLa-; rs l~;~;:':::-·9€.:::::"er4 i:.
Gemeenschap zou kunnen nemen nu 'ie in -::erkir; -:r9:i=-r~", l..er
Conventie aanzienli jk la~.:r , zou Yal:er. 1.3.n wa? -,- rz~e::_.
De conclusies van het Comite zouden deor de ~aa1.. iL Z~~L z~-ting van 1 en 2 april T.c.oeten -riol'den cesl.::,rol-'::e::c.. -;.,::...:' ;T~:::"~:e ::sslegenheid een definit~eYe beslissing 07er ~e Dnier~e~=eL=-Lg
zou worden genomen . De Per~anen-+;e Vcrte,g;er17.,rQol""ilii:2r-:; zo-.. . ie:::..
bovendien regelmatig contact moeten hou1en ~e-:; ~e ~=ri~sa:::..se
Ambassadeurs in Brussel<
De Ital -; aanse delegatie kon een beslis:=üng r):: :::.. er_ 2
april niet aanvaarden . Zi j herinnerde er r.l.Cé~,,'!.c;aa=--s sa::.:.: is~
alleen een nieuwe Italiaanse rGgéring, die :r:as in ie -:' ee~e
üelft van mei gevormd zou zijn, tot heslissen OE:7ceg6. --,'S3 •
. ~e He er Spierenburg verklaar~e daarna ~et 2e~ esrs-e
gedeelte van dit mandaat Akkoord te kunnen gaar~ . 'iia-:; '~e-:re..:.'
eventuele interilli maatregelen kon de Heer Spierencurg z=-~~
bereid verklaren aan een dis cussie hierover ieel te ne~eL
indien en VCOTZlJver ie Commissie kon ~ aantonen dat deze
noodzakelijk waren . Hij kon echter niet aanvaard er.:. , dat '"):.=
1 en 2 april reeds een def~nitieve heslissing voor ie 0niertekening zou moeten worden genoreen. Dit hing ai van heT
resultaat van het overleg tussen de Zes en het ,:eraaá ~::_ na---:
Nederlandse kabinet.
~.'
Na enige discussie waarbi j van J)ui tse zi j:ie -;eri aar_ ó :kondigd·, dat ook de Bonèl.sregering nog enkele probler:.en v'i::" - e
opbrengen, werd het mandaat van het Comité van.Permane~~e
Vertegenwoordigers in die zin gewijzigd, dat dit CODi~e ~=-~
voorrang de Ne~erlandse en Duitse desiderata, alsmede evertuéle interim maatregelen zal ;Jespreken en dat het gehe~e
complex der Afrikaanse associ.a·cieproblemen d00r :ie Raai. zal
worden b Rsproken op 1 en 2 april, zonder dat daarti~ v'ori-:
v00ruitgelopen op de beslissingen die de Raad zal hL<nnen
nemen.
Op voorstel van Minister Couve do MUT~.~ille werd teyeua
-besloten 1 dat de Raddsvoorzitter aan Minister Presiden~
Aèl.oula in .antwoord op het menorandum J.e:' achttien Afri-"kaa..nse
staten mondeling het resultaat van de Raadsdiscuss~e sa~
uiteenzetten en dat tevens de Ambassadeurs d8zer staten te
Brussel rechtstreeks hierover zul~en worden geinfolEeerd .

2). G. A. T.T.

(doe. S/124/63) .
Het akkoord met Japan ingevolge artikel XXYILL yan het
G.A.T.T. vv-erd ('nder de 1IA'I_punt~n goedgekeurd.

- ="'4 -

3) . Iran en

Isra~l .

Borr:-che++~
'T')or~"-L.+,-:>-,..·
- C-J~~_! --v _
v ,
.
ol............
.-~...,yDo or de _t-l"c:<?r
Per manente V.::;rtegenvyoorrlig.3r-J 1 -;rsr'i u-ite:.:c.;<.;::ez:::-'- :"r:. . 2~.: ~-, ~:"'-Ä._
deze beide onderhandelingen ~ijn en ~03~3~l, j~~ ~e ~~~-,
méér dan over te c hnisch,:; :ictail::o, s::n ').l"t':;lT'3.2.L --:=:.r: :':~---!-::'3~:::--'
aari zou moeten doen , die de ~e~~:nsch~; -in ~~_ - ~_. - ~_~
handelspolitiek beleid te -,,·oeren tc,;eno-';o:-,c i2:6ç -~ _:..- ~ =-3..{. ::-:._
welke aan de Gemeonschap niet ,. . ~Ll(;:;2n tarif's.ir"" 'T. - r ~:.:::
han delspolitieke en rolitieke ei8er stelleL .
De Heer Rey sloot zich ti j d0 ~iteeLzet~in~ ~ TI i : ~c:r
Bo r s L! hette aan ~ doch wees erop , dat Iran -la Î'r-,-r:erL8.:-:.':l8~~:-:.;:-S:-:.
beter had aangepakt door een veel he:per~t2r a~L~~~ ~r)~:~~:~
op tafel te leggen .
1)e vars c hillende Raadsleden spraken zict, 7er7:=--:33:-:.3 -.Ä.:"over heide onderhandelingen, waarbi~ rioor ~ e Heer S~=-8r03r:~:.:;_r::<,
werd' gesteld, dat hij alleen akKoo r d k:)n gann met eeL r.~2r 
handelingsmandaat over Iran , indien ook de ~0~3=-i~LLe-i 1 ~~_
su cce s in de Isra~lis c he onderhandelin~ was 7erzekerd. ~:'...3r~:J
zou de Raad de ~ ereidheid :lllJ eten uitspreken a3.n Tsraë=tarif a ire c on c essies -te doen ,' met een ander cri teriurr.. ä.8T.:. -:'5.-::va~ het prin cipal- supplier-h eginsel .
, Minister Couve de Murville stelde, dat hij he":; ~U:'3-: -·:r.::..
over beide landen tegelijk te spreken, aangez~en zi2 ~J-::- ~: 
zelfde 'geografische en economische groep b ehorer:. . Hij 'i:]'Cl s'.::.:.
ook van mening, dat in de Raad van 1 en 2 april over o ::::'...ie
onderhandelingsmandaten een beslissing zou !Loeten '.': rie::-_ d:; nomen .
De Italiaanse staatssecretaris dealde :nede , dat r.c.~ :::'...c~.
over het door Nederland gestelde principe niet 2i:on ui tSI- e~:::e:..
dan na bostudering van de lijst V3n produkten, welke na::r.er:3
de Benelux is illgediend.
,1
1)e Heer Fayat vroeg zich ,af of het mogelijk iL ~f ~2 ., .
keil van een zo belangrijk beginsel aIR dat van de :;;-r:"nci:p;i:...supplier, zonder eerst na te gaan wat de mogelijk'" co:r:segtèel:ties zijn ten aanzien van de eisen van ande~e landen .
De Duitse en Luxomburgse vertegenvvoordigers vorkla2.rJel:
zich akkoord m,-~t het Nederlandse standpunt .
De Heer Rey was van mening, dat de Raad wel heden o~~r ie
inhoud V::l.ll he t onderh.:lndelingsmando..[1 t vo or Iran z ou kunnen 'b eslissen . Hij wenste echter de ~aad er op te wiJ~en, dat ie
inhoud van de onderhandeling met Iran voor hèt·overgrote Ciao::"
tarifail.' was . Hij wees op de historische ontwikkeling Y811 de
procedure bij dit soort onderhandelingen: met 'Griekt-nl3.l1tl ~:ea='t
de Commissie alleen onderhandeld ï met - Tur1;:ije 0nderhanèi.elt ie
Commissie in aanwezigheid van waarnemers van de LidstattH:' , GIl
met Israël wordt onderhandeld door een gomengde delega-cie >;311
de Commissie en de Lidstaten . 1)e Commissie wij st voor ae h:"l3.:' 8
inziens vrijwel gohee] , tarifa~re onderhandoling met Iran deze
laatste procedure af en wenst er de Raad op te wij zon, dat ~
wanneer thans het precedent wordt gevestigd dat ook in 2en =c
t..J....

'J

v

-...J - ' -

\J

A..

_

J..._

0:::: 1I

_

~

__ ...

..:.!

-

- r.
1..:;.

-

ster}: -tarifaire onderhande=-in~ ':118 :::r.8j :=rsn cl ~r veY~
"délégation rrü~~te' 'Nordt 0r:J. .... rL:::l.l:riel'lj r. . 3~ -(2,;:;::r.~e- -- •. -e
corr~unautaire cnderhandeling i0~r d~ C0ru~~22~ç ~r~~~~~e '~~~
wordt aang'3d~i,,'1n . ~l1'ej8 op gro:nrï. -,-an r. .:lJ.r 3r-rlr::L.:2;8:."_ ::I.=- -=SY_
onderhandelin,ç~ rlie C'nl'J.ng? -;8 :-r:i.:>lukt~ ~~cc::; cle -,.. _~ __ :. .::::::~e
-een voor de G·em\Jen,:.;cr...ap schade:;'ijke ont"'~k.t:j-_~r_i:.
De Heer F'nyat meende te y;:'J.nneL 3te_::"'é::-~, 4.::.-: _~e~ -::~T2"::..i
nautaire karakter v?n "en nn'lerb:m'lelin~ ::-~let; s.~'_:::...::-_.::;-: --::"Y_ ie
samenstelling v:1n de delegatie, (io eh -rarl ,ie r Gr2~rl . _e~ i -:0-:
een geITeenschappelijk resultaat te kGmer:.
Ook de overige vertegeDwoor~i~ers ga7eL ~e .:eLner:... fis~
ZlJ vo oralsnog pref eraerden ""Toor Iran de Ir Cl ce 1u.re -;;2 .- =-&::3L.
welke vdor Isra~l is vastgesteld. De Vcorzitter s-:2::"'ie ~~~~
bij dat dit geen precedent mocht zijn.
De Heer Spierenrurg deeld.e rr"ede zijn reg~~:..Y_.g L:...e-: -::.
kunnen b"inden in de zin 7an een 'procedure zoa::;'s ie .::.-=.:.r _~èJ
kennelijk wenste (onde~handeling
door ,de COrrillJ.::"'s8~e 2:"ce- ---ss~,
nemers van de Lidstaten), doch 'lat hij niet Vienste -..;.:.. ~ -:s
sluiten, dat -het Nederlandse standpunt in de rich-::"'rl. s --ay. '1Svan de Commissie zou 8'7clueren. Hij achtte h.et echter 7·~.~:;
op deze kwestiE: op dit moment niet ~e ~sisteren.
:De He8r Couve de Murvil~e spra1c zich over ,ieze ~:rocèi'-_re
le kwestie niet uit.
Beslo-sen werd, dat de Permanente Ver-+;-egemvoori-i gers ::e:.:
mandaat voor Iran en voor Israël zullen uitwerken, ·.'ia2.r~--e~
de Raad zal besluiten in de zitting van 1 en 2 apri::;'.
. .

De Heer Rey kreeg, op zijn verzoek, de verse~er~n&, l~-:
bepaqlde Israëlische uitlatingen, volgens welke de Liis-:~~2._
~ereid zoud~n zijn met Isra~l een verdergaand verdrag ~e
sluiten dan een. eenvoudige handelsovereenkomst, cnjt:is-: =~ ~:._.

4) .

Turkije.
Gesproken ;Nerd aan de hand van dokument S/l5~ '63 +
Addendum .
\

I'

De Italiaanse reserve ten aanZlGn van de woorlen
termeli werd opgeheven.

,

"e~

Blz~ _ 3 _:_ 0verga:Qg_naa!: _::0!ge:Q9:e_f~~ e!?:.

In voetnoot (2) werd ('lP Nederlands voorstel liréserve"
vervangen door I! exclusion ii •
Blz.
8 - Landbouw.
----------------Bevestigd werd, Qat de L~dstaten een gelijkheid va~ - ehandeling van Turkse landbouwprodukten eerst in overweglng
kunnen nemen nadat een vo::Ldoeride harmonisatie van de land.bouvvpol;L tiek met Turkij e tot stand lS gekomen .

- =--6 -

Bl7s
. 9 - Vrij verkeer arbeiders.
-_ ... ---------------------_
.. _------De Commissie handhe:tafde [. . aar reser~.~e ir-zs.L::; GS
51 en 128 en vl'enst hierover nna...;r te ku.nnen 3-- rs::s!'.
werkgroep i'A~sociátie c1erde landen lö •
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Blz
. 16 - Econonüsche politiek (zie J.~ir1er~QUI- .
-----------------------------Van Nederlanc.se zijde 'Nel'd er or, ~8'Nez2L; ia- =~::ier_r..2".d
zich niet kan vertinden tot meer c10n i1o'Terleg ï -':::b'lt..:"r.. i.e .-:e-::kapitaalverkeer te vergemakkelijken ten oehoe"y-s 7?.L ='.;,~·:::"2e.
De emissievrijheid ,op de Nederlandse markt is nCL-il~c~:"~iLa 
toir en wanneer Nederland zou beloV'?m te i1trachter:'1 ~~e~
kapitaalverkeer ten behoeve van Turkije te v3rge~~:~e::"~~e~,
zou dit een belofte zijn die zi~ niet kaL waarB~eL.
Ten aanzien van de standstill clausule 'i/e~d ao.L ie Cccmissie medegedeeld, dat de staridstill de facto pas aaL he~ 9~'-~
van de vo orb ereidende peri ode van de lurken :tan 'flor ier. ;§:s",-~ac::-..,=, ~.
Van Franse zijde werd onderstreept, dat naar Franse meL~~€:
deze. gehele discussie het gevolg is van het onnodig ;i oLT~::"'e!'_'
van ~e voorbereidende periode .
~

Blz
. 18 - Ar b~trageprocedure.
------------------_.--._------Hier herhaalde de Franse woordvoerder zijn bezv,'ar2ll ""'Jêf:::_:"
het prematuur optuigen van rie associatie met rege=-- i Lge-., '·'e· '-a
in de pra~~ijk niet zouden werken of slechts hinder::"'i~k ZC~i:L
zijn. Van Duitse zijde werd hiertegenover geste=--d, dat eer ~_~
of andere rechtsprekende instantie niet overbodig is~
L ~
komt ze weinig in actie. Nederland verklaarde logiscl: r:..et
Franse standpunt te begrijpen, doch politiek de Duitse opva~
ting te .steunen . Zen suggestie van de Heer Rey, dak men ge schillen in d~ preparatoire periode toch aan de Asèociatieraai
kon voorleggen, gaf de Heer Spierenburg aanleiding te ste':':-"'er:. s
dat dit altijd zo is en niets te maken heeft met de vraag JI
een scheidsrechterlijke instantie moet worden voorzien.
De Franse vertegenwoordiger verklaarde zich tenslotte :8reid een scheidsrechterlijke instantie voor de voorbereider.ie
fase te aanvaarden, mits omtrent voorlegging van geschil':-"'len
aan deze instantie alleen door de Associatieraad kan worèLeIl be slist.
Blz ~_ 2Q _:_~et~~kki~gen_met_het_Parlement~

Ondanks aanvankelijke Franse bezwaren werd eenstemmigheii
bereikt, dat in de voorbereidende periode contacten Ket het
Europese Parlement, maar dan ook met geen andere commtLYlaut:J.ire
instelling, zouden kunnen worden georganiseerd.
Blz
. 22 - ~conomische inhoud van de voorbereidende p eriode
-------------------- -- ----------------- ------------------.
Italië en Frankrijk handhaafden hun bezwaren tegen discrin~natoire maatregelen op het gebied van noten en vijge~. ~e
Heer Rey meende machtiging tot zodanige maatregelen ook nlet_
nodig te hebben, omdat de Turken principal-supplier z i~jn en dUS
reeds sterk kunnen profiteren van non-discriminatoire maatregelen.
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kvvostie no~ 8Jl1S cloor 'Ïe Nerl:,:::;rü..3,
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zal worden bostudeari.
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De Heer Rey v::-;rklaard.2 zich

de R2.ad V2.n 1 en
de b\,)sprekingen~
rr~et rle rPurken te
ILandaat.

•

••• ;

.r

"

,--> -

-

_'""'--.

- - .... "Yö

~

, ............ _.1 ...

.
~

~

~~

:>
~

