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A a n : M,R e n T T10/658 

Onderwerp . Voorbereiding Interne Markt Raad van 25 november 1983 

Zie conclusies van de Coco van 23 november 1983, pag 3, sub II ad par 2: 

# / P a r . 2 ontwikkeling van de interne markt. Nederland is van mening dat dit 

onderdeel opnieuw dient te worden bezien in het licht van de resultaten 

van de Interne Markt Raad van 25 november a.s. Nederland zal voor 

de a.s. Interne Markt Raad een nieuwe tekst voor dit onderdeel opstellen, 

waarin m.n. ook tegemoet wordt gekomen aan het bezwaar dat de 

Voorzitterschaptekst zo zeer de nadruk legt op het nieuw handelspolitiek 

instrument, in combinatie met aanneming van slechts een beperkt aantal 

harmonisatierichtlijnen, waardoor de Narjesvoorstellen geheel worden 

opengebroken/ 

1. Eind zeventiger jaren werd door Frankrijk en Italië in Raadskader 

besluitvorming inzake een twintigtal harmonisatierichtlijnen geblokkeerd, 

het betrof hier ontwerprichtlijnen inzake technische normering voor een 

aantal produkten. Beide Lidstaten vreesden dat na harmonisatie hun 

nationale markt overstroomd zou worden door produkten uit derde landen, 

die zouden voldoen aan de vastgestelde technische normering. Zij wensten 

slechts aan de totstandkoming van deze harmonisatierichtlijnen mee te 

werken, indien deze een mogelijkheid zouden bieden om onder bepaalde 

voorwaarden vrijwaringsmaatregelen te nemen tegen produkten uit derde 

landen. Over de ruimte en de modaliteiten van deze vrijwaringsmaat

regelen kon echter in de Raad geen overeenstemming bereikt worden. 

Deze blokkering stond in feite een verdere voltooiing van de interne 

markt in de weg. 

2. Op verzoek van Commissaris Narjes heeft de Europese Raad van decem

ber 1982 te Kopenhagen besloten dat de voorwaarde voor toelating van 

derde landen produkten, die voldoen aan opgemelde normering (certifi

cering derde landen produkten) prioritair in een speciaal in het leven te 

roepen Interne Markt Raad zou moeten worden vastgesteld. Deze conclu

sie werd nog eens bevestigd door de Europese Raden te Brussel en 

Stuttgart respectievelijk in maart en juni 1983. 
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3. Sinds de Europese Raad te Kopenhagen is aan dit zgn. Narjespakket op 

uitdrukkelijk Frans verzoek "het handelspolitiek instrument" gekoppeld. 

Het gaat hier om een Commissievoorstel tot invoering van een instrument 

dat de Commissie kan hanteren in het geval van onrechtmatige handels

praktijken (in feite een protectionistisch instrument). Aanvankelijk hebben 

de BRD, Denemarken, VK en Nederland zich krachtig verzet tegen de 

invoering van een dit instrument en de gelegde koppeling. Hierdoor is de 

regeling van de certificering van derde landen produkten geblokkeerd 

geraakt. De Interne Markt Raad van 21 juni, die zowel over de certifice

ring van derde landen produkten als over het handelspolitiek instrument 

sprak is zonder resultaat uiteen gegaan. Noch over de vrijwaringsclausule 

gericht tegen derde landen produkten, noch over het handelspolitiek 

instrument, noch over de koppeling kon overeenstemming worden bereikt. 

4. De 20 harmonisatierichtlijnen, die geblokkeerd zijn door het probleem van 

de certificering van derde landen produkten vallen uiteen in twee catego

rieën: 

gevoelige (automobiel en meetmiddelen) 

overigen 

Deze herfst stelde het Griekse voorzitterschap op instigatie van Frankrijk 

voor dit pakket van 20 richtlijnen pragmatisch te behandelen om te bezien 

of sommige richtlijnen dwz. de tweede categorie, niet alsnog zonder een 

derde landen vrijwaringsclausule zouden kunnen worden aangenomen. 

6. In de Interne Markt Raad van 21 oktober heeft Frankrijk echter ook voor 

deze pragmatische benadering wederom een koppeling gelegd met de 

kwestie van het handelspolitiek instrument. Ondertussen is dit handels

politiek instrument door wijzigingsvoorstellen van de Commissie en grote 

politieke druk ook voor de BRD, Denemarken, het VK en Nederland 

bespreekbaar geworden en 3BtegAflW9&tf begon het er naar uit te zien dat 

tijdens de Europese Raad van Athene de mogelijkheid ontstaat dat wordt 

geconcludeerd voor een spoedig besluit over dit handelspolitiek instru

ment. 
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7. De resultaten van deze excercitie, wordt nu aan de Interne Markt Raad 
van 25 november a.s. voorgelegd. 

Frankrijk heeft door zijn salami tactiek evenwel bereikt dat enerzijds de 

kans bestaat dat dit instrument wordt aangenomen en dat slechts de 

tweede categorie richtlijnen gedeblokkeerd wordt, terwijl anderzijds de 

voor Frankrijk te gevoelige en ongewenste harmonisatierichtlijnen inzake 

de automobielmarkt nog steeds niet worden besproken. Door het Franse 

voorzitterschap zullen naar alle waarschijnlijkheid deze gevoelige richt

lijnen ook niet op de agenda van Interne Markt Raden in het komende 

halfjaar worden geplaatst. 

8. In het licht van deze ontwikkelingen doet zich de vraag voor in hoeverre 

het gewenst is dat door Nederland in de komende Interne Markt Raad van 

25 november a.s. een koppeling gelegd wordt tussen instemming met het 

handelspolitiek instrument en deblokkering van alle harmonisatie richt

lijnen (inclusief automobielrichtlijnen) uit het Narjespakket. 

9. Binnen de Nederlandse administratie wordt verschillend gedacht over een 

uitweg uit deze impasse. Het Ministerie van Economische Zaken (BEB) 

vindt dat van Nederlandse zijde geen koppeling gelegd moet worden tussen 

instrument en certificering, omdat men beter in Athene een koppeling zou 

kunnen leggen met nieuw beleid. Dzz. wordt gemeend dat de dossiers 

inzake nieuw beleid dan nog niet rijp zijn voor concrete besluitvorming en 

dat dan derhalve het instrument tot stand zal komen met hoogstens een 

vage toezegging over nieuw beleid. Daarentegen lijkt het Nederlandse 

(handels)belang er mee gediend te zijn dat spoedig een zo essentiële 

sector als de automobielindustrie geharmoniseerd wordt. 

10. Indien de Nederlandse Regering zou besluiten dat de voorgestelde koppe

ling tussen besluitvorming over het handelspolitiek instrument en alle 

harmonisatierichtlijnen uit het Narjespakket gewenst is, zou meteen van 

Nederlandse zijde in de Speciale Raad aangedrongen kunnen worden op 

een bijstelling van de ontwerpconclusies over de Europese Raad inzake 

nieuw beleid. 
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11. Immers de ontwerpconclusie van het voorzitterschap (zie hieronder) onder 

punt 2 (ontwikkeling van de interne markt) legt een koppeling tussen 

besluitvorming inzake het handelspolitiek instrument en slechts "een 

bepaald aantal "harmonisatierichtlijnen: 

I.p.v. de voorgestelde tekst "un certain nombre de directives d'har

monisation ayant t ra i t aux entraves techniques aux échanges et qui sont 

sous examen à l'heure actuelle" zou dan dienen te worden opgenomen: 

- "les vingt directives d'harmonisation ayant trai t aux entraves techniques 

aux échanges, qui étaient blocquées par le problème de certification des 

produits provenants des pays t iers et qui font partie de la proposition 

Narjes, approuvée par le Conseil Européen de Copenhague, Bruxelles et 

Stut tgar t ." 


