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Vijftiende Aanvullend Protocol, op 18 oktober 1962 te 
Brussel gesloten, bij het op 25 juli 1958 te Brussel onder-
tekende Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, 
het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg 
tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN 

Nr. 1 

i 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staren-Generaal 
ontvangen: 22 juli 1963. 

De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Sinten-Generaal zal worden onder-
worpen, kan door of namens de Kamer of door ten min-
ste dertig leden der Kamer te kennen worden gegeven 
uiterlijk op 21 augustus 1963. 

's-Gravenhage, 19 juli 1963. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, en onder 
verwijzing naar artikel 61, lid 3, van de Grondwet, de Raad van 
State gehoord, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge hiernevens 
de tekst over te leggen van het op 18 oktober 1962 te Brussel 
gesloten Vijftiende Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 
te Brussel ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom 
Luxemburg tot vaststelling van een nieuw tarief van invoer-
rechten, met bijlagen, (Trb. 1963, 40) l ) . 

Een toelichtende nota bij dit protocol gelieve U Hoogedel-
gestrenge hiernevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het protocol 
alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

TOELICHTENDE NOTA 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Algemeen 
A. Associatie tussen de E.E.G. en Griekenland. 
Bij een op 9 juli 1961 te Athene gesloten Overeenkomst 

(Tractatenblad 1961, nr. 132) werd een associatie tot stand ge-
bracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Grie-
kenland. Ingevolge het bepaalde in artikel 76 van deze over-
eenkomst, trad zij — daar de uitwisseling van de akten van be-
krachtiging plaats vond op 24 augustus 1962 — in werking op 
1 november 1962. Ingevolge het bepaalde in de artikelen 14 en 
37 van de Associatieovereenkomst, alsmede in verband met het 
bepaalde in de aan deze overeenkomst gehechte Protocollen 
nrs. 6, 14, 15 en 17, dienden op de datum van inwerkingtreding 
een aantal maatregelen op het terrein van de invoerrechten te 
worden getroffen. 

B. Aard van de tariefwijzigingen. 
Als uitvloeisel van het bepaalde sub \a en sub 2a van het 

evengenoemde Protocol nr. 6, moesten met ingang van de 
datum van inwerkingtreding der Associatieovereenkomst andere 
dan „agrarische produkten", alsmede een aantal met name ge-
noemde „agrarische produkten", bij invoer uit het vrije verkeer 
van Griekenland aan dezelfde invoerrechten worden onderwor-
pen als die, welke bij invoer in de Beneluxlanden werden toege-
past op uit het vrije verkeer van de andere E.E.G.-landen her-
komstige goederen. 

Op de overige uit het vrije verkeer van Griekenland herkonv 
stige goederen moesten •—- behoudens de hierna onder letter C 
behandelde uitzonderingsgevallen — de invoerrechten worden 

*) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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toegepast, welke op 1 november 1962 van toepassing waren op 
importen van die goederen uit andere dan E.E.G.-landen en 
•gebieden. Met betrekking tot laatstbedoelde goederen is overi-
gens bepaald dat de invoerrechten ten aanzien van de importen 
uit Griekenland niet meer zullen worden verhoogd (artikel 37, 
tweede lid, van de Associatieovereenkomst). 

C. Uitzonderingsgevallen. 

In enkele bij de Associatieovereenkomst behorende protocol-
len zijn bijzondere regelingen getroffen ten aanzien van de in-
voerrechten op bepaalde produkten. 

Voor wijn en andere produkten van post 22.05 van het tarief 
van invoerrechten is in Protocol nr. 14 bepaald, dat de Benelux-
landen bij invoer van deze goederen, indien zij herkomstig zijn 
uit het vrije verkeer van Griekenland, hetzelfde regime toepas-
sen als waaraan deze produkten bij invoer uit West-Duitsland, 
Frankrijk en Italië zijn onderworpen. 

In de Protocollen nrs. 15 en 17 is respectievelijk voor ruwe 
tabak en afvallen van tabak (post 24.01 van het tarief van 
invoerrechten) en voor rozijnen en krenten (post 08.04 van het 
tarief van invoerrechten) o.m. bepaald, dat — van de datum 
van inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst af — de 
invoerrechten op deze produkten, zowel voor wat betreft de im-
porten uit Griekenland als de importen uit de andere E.E.G.-
landen, dienden te worden gesteld op 50 pet. van de op 1 janu-
ari 1957 toegepaste rechten. 

BKNELUX-PRO lOC'OL 

Het vorenstaande maakte een wijziging van het Benelux-
tarief van invoerrechten noodzakelijk. Hiertoe werd op 18 okto-
ber 1962 tussen de Beneluxlanden het onderhavige Protocol 
gesloten, hetwelk het tarief van invoerrechten (met de inleiden-
de bepalingen), bedoeld in de artikelen II en 78 van het Ver-
drag tot instelling van de Benelux Economische Unie (laatste-
lijk Trb. 1960, 124) wijzigt. 

Aangetekend zij, dat, wat Nederland betreft, de hogerbedoel-
de wijzigingen van het Tarief van invoerrechten zijn vervat in 
het Koninklijk besluit van 25 oktober 1962 (Stb. 397), waarbij 
deze wijzigingen op grond van het bepaalde in artikel 2, derde 
lid, laatste volzin, van het onderwerpelijke Protocol in werking 
zijn gesteld. 

De wet van 23 juni 1960 (Stb. 262) biedt daartoe de moge-
lijkheid. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
VAN DEN BERGE. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

De Minister van Economische Zaken, 
J. W. DE POUS. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
V. G. M. MARIJNEN. 


