
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN Ex.nr• 

Nr . :11093. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 5 oktober 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president, 
's morgens van 09.00 tot 10.00 uur. 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, Van den Broek, 
De Koning, Korthals Altes, Ruding, Smit, 
Winsemius, alsmede 
staatssecretarissen Bolkestein, Van Eekelen 
en Van Zeil. 

Voorts zijn aanwezig de heren Andriessen 
(Europese Commissie), Van Blankenstein (SoZa), 
Engering (EZ), Korteweg (Fi), Posthumus Meijjes 
(BZ), Roberts (BZ), Rutten (PV EG), Trojan 
(Europese Commissie) en De Zeeuw (LV). 

Secretaris : mr J.P.M.H. Merckelbach 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van Oorschot. 

1. Notulen van de vergadering van 22 juni 1984 
(nr.10 991) 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 

Geen onderwerpen. 
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In het communautair maken van de Europese Politieke Samen
werking, die nog ver afstaat van een gemeenschappelijke 
buitenlandse beleid, zal de nodige energie moeten worden 
gestoken, maar het verdient aanbeveling zich nog meer te 
concentreren op communautaire zaken. Een verdere uitwerking 
van een positief antwoord op vraag 4 kan mogelijkheden 
bieden om, via tijdelijke uitzonderingen, de integratie 
verder te brengen. 

De minister-president stelt voor thans geen con
clusies te trekken en het punt aan te houden tot een vol
gende vergadering. Staatssecretaris Van Eekelen zal deze 
eerste gedachtenwisseling analyseren en een leidraad op
stellen voor een volgende bespreking. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 
Voorbereiding van de Interne Markt Raad van 9 oktober 1984 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie van 27 september 
1984, rondgezonden bij brief van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken d.d. 1 oktober 1984 nr.DIE-267849) 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat er 
ten aanzien van productaansprakelijkheid een Nederlands 
standpunt was geformuleerd dat een limitering van de fi
nanciële aansprakelijkheid afwees. Tijdens de ministerraad 
van 30"mei jl. heeft staatssecretaris Van Zeil naar voren 
gebracht zich soepel te willen opstellen en gevraagd of 
een zekere limitering kan worden aanvaard. Spreker heeft 
toen, niet wetende hoe Justitie hierover dacht, gezegd 
hiertegen geen bezwaar te hebben. Later bleek echter 
de minister van Justitie, die niet aanwezig was in de 
ministerraad, wel bezwaar te hebben. Daarom heeft de Co
ördinatie Commissie voorshands haar oude conclusies ge
handhaafd. Het gaat er thans om in hoeverre de minister 
van Justitie blijft insisteren op uitsluiting van een li
mitering van de aansprakelijkheid. 

Minister Korthals Altes wijst erop dat dit punt 
onaangekondigd in de ministerraad van 30 mei aan de orde 
is gesteld. Spreker was zelf niet aanwezig noch was de 
minister ad interim hiervan op de hoogte. Justitie is dan 
ook verrast gebleken door de voorstellen. Als men in de 
richtlijn een limiet gaat noemen die door de verschillende 
lidstaten zelf mag worden ingevuld dan bereikt men het 
tegendeel van hetgeen men wil. Onderling verschillende 
limieten zijn ook zeer nadeling voor het Nederlandse be-
derijfsleven. Het dossier productaansprakelijkheid zit 
muurvast omdat de Bondsrepubliek Duitsland een limiet voor 
de aansprakelijkheid wenst. Doch gesteld voor de keuze tus
sen verschillende regimes of het dossier verder te laten 
vastzitten, geeft spreker de voorkeur aan het laatste. 
Het is de vraag of het elan van de jaren zeventig om de 
productaansprakelijkheid te regelen nu nog steeds bestaat. 
Spreker heeft liever dat de zaak ongeregeld blijft dan dat 
een onjuiste regeling tot stand komt. 
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Staatssecretaris Van Eekelen vraagt of er be
zwaren zijn tegen limitering van de aansprakelijkheid als 
het mogelijk is te komen tot uniforme limietbedragen. 

Minister Korthals Altes antwoord dat als limieten 
worden ingevoerd waarvan niet duidelijk is voor welke pro
ducten ze gelden deze dan in de diverse lidstaten verschil
lend kunnen worden toegepast. 

Staatssecretaris Van Zeil licht toe dat hij het 
punt in de ministerraad van 30 mei aan de orde heeft ge
steld om, mede naar aanleiding van een daaraan voorafgaand 
overleg met het Verbond van Nederlandse Ondernemers, enige 
marge te krijgen. Het gaat thans om de vraag of we in het 
geheel geen limiet accepteren of dat we voor ons zelf een 
marge bepalen voor een limiet die voor alle lidstaten on
der dezelfde omstandigheden gelijk is. Tegenover de Com
missie Van der Grinten heeft de regering zich verplicht 
om zich sterk te maken voor een Europese regeling van de 
productaansprakelijkheid en anders om medio 1985 met natio
nale wetgeving terzake te komen. Het bedrijfsleven is 
meer gebaat met een regeling op Europees niveau. 

De minister-president meent dat staatssecretaris 
Van Zeil een terugvalpositie heeft geformuleerd die tevens 
voor Minister Korthals Altes aanvaardbaar is. 

Minister Korthals Altes meent dat dit een ander 
voorstel is dan waarover de ministerraad op 30 mei heeft 
gesproken. -Het voorstel dat destijds ter tafel lag hield in 
dat tot een bepaald maximum de lidstaten de aansprakelijk
heid van producenten mochten beperken. Deze limiet was 
50 mecu. Het was een vorm van twee snelheden conform het 
vierde voorbeeld uit de discussienota "twee snelheden". 
Ieder land kon zelf de limiet invullen. Indien er een con
creet voorstel ligt van de Commissie dat voor alle landen 
voor de zelfde producten een zelfde limiet geldt dan is 
dat aanvaardbaar maar zo'n voorstel heeft spreker nog niet 
gezien. 

De minister-president vraagt minister Korthals 
Altes en staatssecretaris Van Zeil samen een conclusie te 
formuleren en deze aan de secretaris door te geven. 

Minister Smit stelt het enig document aan de orde 
en verzoekt staatssecretaris Van Eekelen om de vervoers-
data in het enig document te doen handhaven. 

Minister Korthals Altes wijst er op dat uit de 
conclusies van de Coördinatie Commissie ten aanzien van 
het punt handelsagenten blijkt dat overwogen wordt het 
Verenigd Koninkrijk tegemoet te komen door een tweede snel
heid toe te laten. Spreker wil er dringend voor waar
schuwen dit standpunt nu reeds in te nemen. Nederland heeft 
geen behoefte aan de EG-regeling; onze eigen wetgeving ter
zake is al zeer modern. Het enig belang is de harmonisatie, 
maar dan een volledige en geen gedeeltelijke harmonisatie. 

De minister-president stelt voor de conclusies 
van de Coördinatie Commissie te aanvaarden met de volgende 
aantekeningen: 
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a. De delegatie zal voorstellen op het "Enig document" 
in ieder geval ook de vervoersdata te handhaven. 

b. Minister Korthals Altes en staatssecretaris Van 
Eekelen zullen nader overleg voeren over de vraag of 
in de richtlijn handelsagenten de mogelijkheid wordt 
geopend dat deze tijdelijk niet van toepassing zal zijn 
op het Verenigd Koninkrijk dan wel dat richtlijn in dat 
geval beter niet tot stand kan komen. 

c. De delegatie zal ten aanzien van de productaansprake
lijkheid aansturen op een richtlijn zonder limitering 
van objectieve aansprakelijkheid, met uitsluiting van 
aansprakelijkheid voor ontwikkelingsrisico's en inclu
sief het opnemen van stoffelijke schade. Waar voor het 
bereiken van overeenstemming het aanvaarden van een 
limiet noodzakelijk is zal dit alleen acceptabel zijn 
indien en voor zo ver in elk van de lidstaten voor het
zelfde product met hetzelfde gebrek eenzelfde limiet 
geldt. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 
De secretaris. 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 30 november 1984, 

25 oktober 1984 
Type: mm 
Coli: Me 


