
i MEMORANDUM 

Van: Borchardtf / & r Datum: 22 januari 1986 2/86 

Aan: M enjffviaiflE. DGj^'en V i s i e : JURK ^ 

Onderwerp: EG-Begfotihg 1986; Beroep Lid-Staten vA>vU 
tegen Europees Parlement 

1. Op 21 januari jl. vond overleg plaats tussen de gemachtigden van de lid
staten die beroep tegen het Europees Parlement bij het EG Hof van Justitie 
instellen wegens onregelmatigheden bij de vaststelling van de begrotinc 
1986. 

2. De lid-staten die beroep aantekenen en derhalve aanwezig waren bij 
hogergenoemd overleg waren naast Nederland, Frankrijk, BRD, VK en 
Luxemburg. 
Enige verwarring bestaat over het uitgangspunt van de beroepstermijn. 
Voor de zekerheid wordt door alle lid-staten de krapste tijdperiode 
genomen die begint vanaf 18 december 1985 zijnde het moment waarop de 
President van het Europees Parlement de begroting '86 definitief heeft 
vastgesteld. Dit brengt met zich mee dat voor Nederland, Frankrijk en 
BRD de termijn afloopt op 27.1.86 en voor het VK op 30.1.86. Luxemburg 
heeft het beroepschrift reeds ingediend aangezien voor dit land de termijn 
afliep op 20 januari jl. 
Frankrijk en BRD zullen overigens op vrijdag 2* januari het verzoekschrift 
vanuit de resp. hoofdsteden door eigen koeriers laten bezorgen. 
Bij ons zal het stuk heden, 22 januari, per expresse worden verzonden. 

3. Voor de bevoegdheid van het Hof resp. ontvankelijkheid van het beroep 
baseren alle lid-staten zich op de drie verdragen (art. 38 EGKS, art. 173 
EEG, en 148 EGA). 

Voorwerp van het geschil is voor alle lid-staten in de eerste plaats het 
ontbreken van overeenstemming tussen Raad en Europees Parlement over 
vaststelling nieuw stijgingspercentage. Subsidiair wordt slechts zijdelings 
aangestipt het verschil van mening over de indeling van posten in 
verplichte- en niet verplichte uitgaven. 

5. Over het voorwerp van de conclusie in het beroepschrift is enig verschil 
tussen de lid-staten. 
De BRD en VK zullen het Hof, op aandrang van hun ministers van 
Financiën, verzoeken de begroting gedeeltelijk te vernietigen, voorzover 
het Parlement nl. is uitgegaan boven het door de Raad in 2e lezing 
vastgestelde maximum stijgingspercentage. Dit heeft inderdaad 
beleidsmatige voordelen. 
Een ieder was het echter eens dat juridisch een dergelijke formulering niet 
goed mogelijk is. Enerzijds bestaat er over dit stijgingspercentage nu juist 
geen overeenstemming tussen Raad en Europees Parlement, anderzijds kan 
het Hof niet op de stoel van de begrotingsautoriteit gaan zitten om dat 
deel van de begroting vast te stellen. Van Franse en Nederlandse zijde zal 
het Hof om een totale vernietiging van de begroting worden verzocht met 
subsidiair het verzoek aan het Hof die maatregelen te nemen die het 
dienstig acht. 
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6. Over de mogelijkheid het Hof om voorlopige maatregelen in kort geding te 
vragen werd genuanceerd verschillend gedacht. Het VK dacht in beginsel 
een dergelijk verzoek aan het Hof te doen alhoewel nog niet duidelijk is wat 
de inhoud daarvan zal zijn. De BRD overweegt nog een dergelijk verzoek op 
aandrang van de Minister van Financiën. 
Van Franse en Nederlandse zijde werd opgebracht dat een dergelijk verzoek 
niet veel kans bij het Hof maakt aangezien niet voldaan wordt aan de 
daarvoor gestelde criteria waarbij met name problemen rijzen in verband 
met het aantonen van de onherstelbaarheid van de schade en het 
spoedeisend karakter. De gemachtigden van het VK en BRD bleken na de 
discussie deze twijfels te delen en hun autoriteiten daarvan op de hoogte te 
brengen. 

7. Tenslotte bleek een ieder het eens dat de procedure niet voor 1987 tot een 
uitspraak van het Hof zal hebben geleid. Te rekenen valt met een 
gemiddelde duur van 14 maanden van rechtstreekse beroepen; d.w.z. 
maart/april 1987. 

Opmerking DIE 

ad 6 en 7. Aan het eind van ons voorzitterschap 
zal de behandeling van het voorontwerp van begroting 1987 
ter hand genomen dienen te worden. 
Indien het Hof van ̂ Justitie dan inderdaad geen voorlopige 
maatregelen heeft gelast en nog geen arrest heeft 
gewezen, zal de door het EP vastgestelde begroting 1986 
nog steeds de rechtsgeldige begroting zijn, met alle 
consequenties voor de omvang van de niet-verplichte 
uitgaven en MSP 1987 vandien. Hiervoor zal t.z.t. een 
oplossing moeten worden gezocht, bijvoorbeeld door een 
triloogprocedure in te leiden. 
Het zal echter moeilijk zijn daarbij een Raadspositie 
te bereiken aangezien sommige lidstaten de 1986 begroting 
- zoals vastgesteld door het EP - niet erkennen en er 
derhalve geen algemeen aanvaard uitgangspunt voor de 
1987 begroting is. 


