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20 november 1985 

NOTA inzake de intergouvernementele conferentie van EG-
lidstaten III. 

Tijdens de Europese Raad van Luxemburg zullen in het kader 
van de IGC aan de orde zijn de volgende agenda-punten met 
betrekking tot wijziging van hetEG verdrag. Deze zijn: 
L de Interne Markt 
2. Cohesie 
3. Europese Monetaire Samenwerking 
4. Technologie 
5. Milieu 
6. Bevoegdheden EG-commissie 
7. Bevoegdheden EP. 

In de voorbereidende Groep zijn voorts nog een aantal voor
stellen m.b.t. andere onderwerpen voorgelegd waarvan een 
opgave hierbij gaat. Deze onderwerpen zullen eerst in be
handeling komen, nadat een aantal hoofdbeslissingen in Lu
xemburg zijn gevallen. Alsdan moet zeker worden gesteld dat 
voor Nederland belangrijke onderwerpen - culturele samen
werking en ontwikkelingssamenwerking - de noodzakelijke aan
dacht krijgen. 

Het voorzitterschap beoogt aan de Europese Raad een aantal 

vragen voor te leggen welke rechtstreeks zijn gerelateerd aan 

ontwerp-Verdragsteksten die in de voorbereidende Groep in 

bespreking zijn. Het door de Europese Raad op deze vragen te 

geven antwoord zal weer worden terugvertaald in deze tekst

en. 

Deze exercit ie is reeds eind september aangevangen en zal 

goeddeels worden afgesloten met een rapport aan de Europese 

Raad dat door de Ministers op 25/26 november zal worden 

vervaardigd t.b.v. de discussie tijdens de Europese Raad. 

x) De Nota's I en II waren gedateerd: 4/10/1985 
en 11/10/1985 
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De Nederlandse Ministerraad boog zich reeds tijdens haar 
bijeenkomsten van 15 november, 8 november, 18 oktober, 11 
oktober, 6 september over deze aangelegenheid aan de hand 
van de conclusies van de Coördinatie Commissie . Zij legde 
bovendien aanvullende opmerkingen en conclusies vast in notu
len van haar zittingen op 18 oktober en 8 november 1985. 

De vragen welke in dit laatste stadium aan de orde zijn 
betreffen vooral de Interne Markt, doch daarnevens mede het 
onderwerp Cohesie, Europese Monetaire Samenwerking en de 
bevoegdheden van het Europese Parlement. 



Ad Interne Markt 

Met betrekking tot de Interne Markt spelen drie vragen, te 
weten 

1) de definitie van het begrip Interne Markt 
Twee versies liggen voor. Een eerste versie waar het sprake is 
van een "ruimte zonder grenzen waarin het vrije verkeer van 
personen, goederen en diensten en kapitaal is gegarandeerd", 
en een tweede versie waarin gesteld wordt "een enkele markt 
waarbinnen goederen en diensten, personen en kapitaal vrij 
circuleren als in een Lid-Staat". In beide versies is de verval
termijn van 31 december 1992 in de omschrijving van het 
oogmerk opgenomen. 

In deze beide versies wordt de bevoegdheid voor de Gemeen
schap zeer uitgebreid. Het opheffen van binnengrenzen heeft 
namelijk vergaande consequenties. Nationale wetgevende be
voegdheden met betrekking tot alles wat met hier bedoeld 
vrije verkeer te maken heeft wordt in beginsel overgedragen. 
Opheffing van interne grenzen vereist voorts tevens unifor
miteit naar buiten. Het beleid t.a.v. derde landen op monetair 
en financieel gebied zal bijvoorbeeld geharmoniseerd moeten 
worden. In zoverre sluiten de Commissievoorstellen met be
trekking tot EMS/EMU wel aan op dit concept. Doch ook het 
gehele vreemdelingen-en asielbeleid van de Lid-Staten zal in 
communautair verband geharmoniseerd en geüniformeerd dien
en te worden. 

Hoewel men redeneren kan dat de bevoegdheidsoverdracht in 

fei te eerst plaatsvindt nadat de Gemeenschap terzake be

sluiten heeft genomen, brengt in het bijzonder het verbinden 

van de vervaltermijn van 1992 aan dit oogmerk zwaarwegende 

consequenties mee.Dit zou immers het gevolg hebben dat het 

juridisch onzeker wordt of de Lid-Staten die bevoegdheden 

vanaf dat tijdstip nog hebben. 



Oplossing uit die problematiek zou zijn de vervaltermijn van 

1992 uitsluitend als een streven te kenmerken.Een tweede 

oplossing zou zijn in dit artikel slechts te bepalen dat de Raad 

vóór 1992 de maatregelen dient te nemen die een interne 

markt zonder grenzen verwezenlijken, ongeveer langs de lijnen 

van een recentelijk ingediend Frans voorstel (zie noot). Indien 

aldus het artikel het karakter krijgt van een opdracht aan de 

Raad, kan ten hoogste blijken dat de Raad op genoemd tijdstip 

niet aan zijn opdracht heeft voldaan. Verder reikende juri

dische consequenties met betrekking tot een automatische 

bevoegdheidsoverdracht aan de Gemeenschap doen zich dan 

echter niet voor. Overigens dient wel te worden bedacht dat 

het een zware operatie zou zijn, indien van Nederlandse kant 

nu zou worden getracht de einddatum van 1992, waarover 

praktisch gesproken overeenstemming bestaat, te relativeren. 

De centrale doelstelling van de verdragsherziening, t.w. ves

tiging van de vrije markt binnen een vaste termijn, zou 

daarmee worden aangetast. 

2. Een tweede vraag handelt over de meerderheidsbesluit

vorming. Deze uitbreiding van de meerderheidsbesluitvorming 

is geheel gericht op de vestiging en functioneren van de 

interne markt. Zulks beslaat een ruim aantal artikelen. De 

discussie beperkt zich echter hoofdzakelijk tot artikel 100 

waarin de invoering van meerderheidsbesluitvorming zou wor

den voorzien behalve voor zover het betreft belastingwet

geving en personenverkeer. 

Problemen rijzen echter t.a.v. de vraag of m.b.t. artikel 100 ^ 

nog meer uitzonderingen van meerderheidsbesluitvorming 

dienen te worden aanvaard. 

Noot: Frans voorstel inzake interne markt: 

Art. 1. - Sans préjudice des autres dispositions pertinentes 
du Traité et conformément aux dispositions ci-dessous, la 
Communauté arrête les règles et définit les conditions né
cessaires à la réalisation d'un marché unifié, sans fron
tières intérieures, assurant la libre circulation des person
nes, des biens, des services et des capitaux, au cours 
d'une période expirant le 31/12/1992. 



De meer geavanceerde Lid-Staten zoals de BRD en Denemar
ken bedingen namelijk dat hogere normen dan die welke in het 
desbetreffende Gemeenschapsbesluit worden aangegeven mo
gen worden gehandhaafd, met andere woorden dat zij een 
derogatie ontvangen t.a.v. de Gemeenschapsverplichting voor 
zover dringende eisen van gezondheid, veiligheid, milieube
scherming en consumentenbescherming dit noodzakelijk ma
ken. Tevens verlangen de minder ontwikkelde Lid-Staten dat 
zij ontslagen kunnen worden van de toepassing van Gemeen
schapsnormen welke zij gelet op hun economisch-sociale situ
atie niet kunnen verdragen. 

Derhalve uitzonderingen "vers Ie haute" en "vers Ie bas". 

Nederland heeft zich tot dusverre verzet tegen deze verdere 

uitholling van de meerderheidsbesluitvorming. In feite zou 

immers een positie ontstaan waarin de Interne Markt op papier 

wel is geregeld in Gemeenschapswetgeving, doch in feite in 

lappedeken blijft. Thans is in gesprek in formule die erin 

voorziet dat de Commissie in haar voorstellen reeds de uit

zonderingen opneemt waartoe dringende eisen van gezond

heidszorg, veiligheid, consumentenbescherming en milieube

scherming in sommige landen nopen, waarbij zij uiteraard ook 

dient te bezien welke effecten dit voor de Interne Markt 

heeft. Hier is derhalve geen sprake van een uitzondering welke 

op enkel oordeel van de geavanceerde staat tot stand komt. De 

Raad, op voorstel van de Commissie, besluit over die regeling. 

Eenzelfde soort procedure wordt voorzien m.b.t. afwijkingen 

"vers Ie bas". Ofschoon gemeend wordt dat aldus een garantie 

tegen misbruik en marktverstoring wordt ingebouwd, komt het 

voor dat eerst in latere fase kan worden afgewogen of een 

codificatie van deze inbreuk op de harmonisatie in het Verdrag 

van Rome kan worden aanvaard gelet op een substantiële winst 

m.b.t. meerderheidsbesluitvorming. Dit punt zou derhalve 

eerst te Luxemburg kunnen worden toegegeven. 



3. De derde vraag betreft het effect dat aan de vervaltermijn 
dient te worden gegeven. Indien de vervaltermijn van 1992 
geen juridisch element zou vormen, doch slechts een streven, 
dan kan men zich afvragen of nadere voorzieningen met 
betrekking tot het effect noodzakelijk zijn, mede gelet op de 
omstandigheid dat thans reeds ingevolge de uitspraken van het 
Hof een wederzijdse erkenning van nationale normen in tal van 
gevallen geboden is. De thans in gesprek zijnde tekst voorziet 
erin dat, bij met gekwalificeerde meerderheid aangenomen 
Raadsbesluiten, de wederzijdse erkenning van nog bestaande 
niet-geharmoniseerde nationale normen zal worden teweegge
bracht. Op dit punt zij opgemerkt dat een dergelijke voorzien
ing, gebonden aan die vaste termijn, merkwaardig aandoet. 
Immers de Lid-Staat kan zijn wetgeving met betrekking tot die 
nationale norm in 1993 wederom wijzigen, waardoor andermaal 
wederzijdse erkenning bij Raadsbesluit zou dienen te worden 
tot stand gebracht. Hier bedoelde activiteit van de Gemeen
schap kan derhalve naar zijn aard niet aan een vast tijdstip 
worden gebonden. In dit licht zal de redactie van artikel 5 
nader moeten worden bezien. 



Ad bevoegdheden van het Europees Parlement 

De voorstellen voorzien in het invoegen van een nieuwe 

samenwerkingsprocedure die zou gelden m.b.t. alle meerder

heidsbesluiten op de "nieuwe actieterreinen" van de Gemeen

schap. Deze nieuwe procedure zou verlopen in twee lezingen. 

In eerste lezing stelt de Raad op voorstel van de Commissie 

een "gemeenschappelijke positie" vast. Deze positie wordt tot 

beoordeling voorgelegd aan het EP, dat amendementen kan 

voorstellen. Vervolgens kiest de Commissie stelling t.a.v. deze 

amendementen. In tweede lezing beslist de Raad aan de hand 

van het advies, dat de Commissie uitbrengt m.b.t. de amende

menten van het EP. Besluit de Raad conform dit advies, dan 

geschiedt zulks wederom bij gekwalificeerde meerderheid. 

Indien niet, dan bij unanimiteit, d.w.z. conform de procedure 

van art. 1*9. 

Indien het EP het voorstel in tweede lezing geheel verwerpt, 

dan kan de Raad ook uitsluitend bij unanimiteit het besluit 

herstellen. 

De Lid-Staten m.u.v. Italië kwamen recent tot de conclusie 

dat het EP eigenlijk niets gegeven kan worden boven de 

onderhavige vergrote inspraak procedure, indien wordt vastge

houden aan de bestaande uitgangspunten te weten: 

- dat de Commissie gedurende de gehele procedure meester 

dient te blijven over zijn eigen voorstel 

- dat de Raad het laatste woord heeft. 

Bovengenoemd resultaat zal aan het EP weinig bevrediging 

geven, daar de vergroting van zijn invloed duidelijk achter

blijft bij een medebeslissingsrecht. Bovendien bestaat de para

doxale mogelijkheid dat uiteindelijk toch vaker bij unanimiteit 

zal dienen te worden beslist dan nu wenselijk wordt geacht. 

Een afstand doen van hogergenoemde twee uitgangspunten 

lijkt echter niet realistisch. 



ad Cohesie 
De minder welvarende Lid-Staten zullen de resultaten van de 

EGC slechts aanvaarden indien tegelijkertijd de vermindering 

van economische verschillen van de Lid-Staten als oogmerk 

van Gemeenschapshandelen in een operationeel artikel wordt 

bevestigd en geldend gemaakt. 

In de voorliggende teksten wordt verwezenlijking van dit 

oogmerk voorzien onder meer door gebruik te maken van de 

structuurfondsen "en andere financiële instrumenten". 

Deze laatste zinsnede roept de gedachte op aan een gebruik 

maken van leningen, aan te gaan door de Gemeenschap ten 

behoeve van projecten in de armere Lid-Staten. Nederland 

heeft daar geen moeite mee, indien het leningen via de EIB 

betreft gelet op de conditionaliteit die daarmee gepaard 

pleegt te gaan. 

De vraag rijst echter of Nederland in het Verdrag uitdrukkelijk 

een leningscapaciteit van de Gemeenschap zou wensen te zien 

opgenomen, los van EIB leningen. In de praktijk heeft de Raad 

reeds eerder drie maal tot een dergelijke lening besloten, 

zodat niet van een novum kan worden gesproken. 

Dit is echter een financieringsvorm voor Gemeenschapsac

tiviteiten die aan de begroting ontsnapt, hetgeen haar minder 

gewenst maakt. 

Hierbij zij echter aangetekend dat tot dergelijke leningen door 

de Raad bij unanimiteit wordt besloten. Voorts verlicht dit 

middel de druk op de begroting die in het bijzonder vanwege de 

acties van de zuidelijke lidstaten op de fondsen in de komende 

jaren ernstig zou kunnen toenemen. 

Zeker is dat gestreefd moet worden naar een zo licht mogelij

ke tekst, die wel een bevestiging van bestaande instrumenten 

en verplichtingen omvat, maar geen nieuwe. 



- § -

Ad Europese Monetaire Samenwerking 

De Ministerraad bevestigde op 15 november jl. de uitgangs
punten voor het Nederlands optreden zoals neergelegd in de 
conclusies van de Coördinatie Commissie terzake van 13 
november. 

Inmiddels heeft de ECOFIN-Raad dit onderwerp besproken, 

met negatieve reacties van een aantal lidstaten. Tijdens de 

ministeriële IGC-bijeenkomst op 19 november werd besloten 

dat dit onderwerp niettemin onderdeel blijft uitmaken van het 

pakket dat aan de Europese Raad van Luxemburg zal worden 

voorgelegd. 

Eerdere Commissievoorstellen waartegen grote bezwaren re

zen werden door de Commissie inmiddels gewijzigd n.a.v. de 

discussie die in het Monetair Comité had plaatsgevonden. Ook 

van Belgische kant zijn voorstellen ingediend. Na de ECOFIN-

Raad werd besloten dat deze teksten zouden worden behandeld 

in de voorbereidende Groep en de Ministeriële bijeenkomst van 

25/26 november. Het Monetaire Comité zal op 28 november 

eveneens discussiëren over de teksten. 

Ter aanvulling van de Coco conclusies van 13 november moet 

als Nederlands uitgangspunt gelden dat voorkomen moet wor

den dat de opneming van de EMU doelstelling in het Verdrag 

(waarmee op zichzlpf kan worden ingestemd) een juridische 

opening biedt om de voor de EMU noodzakelijke overdracht 

van bevoegdheden op economisch en monetair gebied via een 

eenvoudig raadsbesluit (zonder nationale ratificatie) te verwe

zenlijken. De nationale ratificatie van de besluiten waarbij 

deze overdracht plaatsvindt, analoog aan de procedure voor

zien in artikel 201, blijft voor Nederland strikte noodzaak. 

Wel dient te worden voorkomen dat de gewenste normale en 

geleidelijke intensivering van de samenwerking op het gebied 

van de economische en monetaire politiek afhankelijk gemaakt 

wordt van te zware besluitvormingsprocedures. 



Te volgen taktiek; 
Tijdens de eerst discussieronde in de ECOFIN-Raad op 18 
november stelden met name het VK en de BRD (evenals 
Ierland en Denemarken) zich sterk afwijzend op. Het VK wees 
ook het nieuwe Commissievoorstel af, evenals de BRD, doch 
dit laatste land liet blijken het wel te willen bestuderen. Indien 
deze posities tijdens de komende IGC bijeenkomsten onge
wijzigd zouden blijven kan de taktische vraag zich voordoen 
hoe te opereren ware tijdens de Europese Raad teneinde te 
voorkomen dat de discussie over het onderdeel EMU/EMS een 
hypotheek legt op de ingezette ontwikkeling. In dit licht ware 
het wellicht opportuun voor te stellen dat aan het VK kan 
worden tegemoetgekomen door uitdrukkelijk te bepalen dat 
lidstaten die nog niet volledig aan het EMS deelnemen, dit 
later kunnen doen. 

Voorts zou men wegen dienen te vinden die aan de Duitse 
zorgen met betrekking tot de onafhankelijke positie van de 
Bundesbank tegemoet komen. 


