
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 
Ex . nr . 

Nr:11621 . 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 31 januari 1986 in de Trêveszaal van het 

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

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne r Braks, Van den Broek, Deetman, 
De Koning, Ruding, Smit, Winsemius, 
alsmede staatssecretaris Bolkestein. 

Voorts zijn aanwezig de heren 
Van Blankestein (SoZa), Engering (EZ), 
Van de Graaf (AZ), Roberts (BuZa), Stek (Fi), 
Van Swinderen (BuZa) en De Zeeuw (LaVi) 

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

K a . Notulen van de vergadering van 20 september 1985 
(nr.11487) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

b. Notulen van de vergadering van 29 november 1985 
(nr 11580) " 

Vastgesteld. 

c. Notulen van de vergadering van 13 december 1985 
(nr 11574) 

Vastgesteld. 

2 . Mededelingen 

Geen onderwerpen. 
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Voorbereiding Interne^Marktraad d.d. 4 februari 1986 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 
28 januari 1986, punt 1) 

Minister Van Aardenne licht toe dat er voor 
wat betreft de voorbereiding van de Interne Marktraad 
geen moeilijkheden zijn. Hij vreest echter dat het 
tijdschema van het Witboek over de voltooiing van de 
Interne Markt niet kan worden gehandhaafd. Er is nu al 
achterstand, waaraan het Voorzitterschap iets zal moe
ten doen . 

De heer Van Swinderen merkt op dat deze 
eerste Interne Marktraad, onder Nederlands Voorzitter
schap, voornamelijk dient om de problemen te sensibili
seren. Met name de fiscale harmonisatie dreigt een hob
bel te worden die het nemen van de andere maatregelen 
vertraagt. De maanden februari en maart zijn beslissend 
voor de verdere voortgang. Er zal hard aan getrokken 
moeten worden en snel moeten worden onderzocht respec
tievelijk beslist of het nemen van de hobbel van de 
fiscale harmonisatie beslissend is voor de verdere 
voortgang. 

De minister-president vraagt minister Ruding 
of men de fiscale hobbel nu moet nemen of daaromheen 
kan rijden zonder de verdere voortgang van de Interne 
Markt te vertragen. 

Minister Ruding meent dat men meerdere sporen 
tegelijk kan berijden. Op het spoor van de fiscale har
monisatie en de grenscontrole vormen de verschillen in 
BTW-tarieven en accijnzen tussen de lidstaten een groot 
probleem. Lidstaten met extreem hoge of extreem lage 
tarieven liggen hier dwars. Spreker heeft een nota over 
een stand-still regeling inzake BTW-tarieven en accijn
zen binnen de EG naar de Ministerraad gestuurd waarin 
wordt gewezen op de consequenties van een stand-still 
voor de nationale beleidsmogelijkheden. Hij meent 
overigens dat niet alles aan het fiscale spoor behoeft 
te worden opgeknoopt, maar dat daarnaast ook op andere 
sporen moet worden doorgegaan. 

De minister-president vreest met minister Van 
Aardenne dat men het risico loopt in de modder vast te 
lopen als niet tijdig de beslissingen worden genomen 
die het tijdschema aangeeft. Waar nodig zou het Voor
zitterschap de zaken moeten zien te forceren; waar dit 
niet strikt nodig is moet het Voorzitterschap er voor 
zorgen dat niet te lang bij eeuwigdurende onderwerpen 
wordt stilgestaan. 

Minister Van Aardenne is van oordeel dat de 
Nederlandse positie ten aanzien van de inwerkingtreding 
van het Gemeenschapsoctrooiverdrag opheldering be
hoeft. De Duitse minister Bangemann hecht grote waarde 
aan een spoedige inwerkingtreding. Volgens Bangemann 
zijn zeven ratificaties daarvoor voldoende. Ofschoon 
het Nederlandse bedrijfsleven niet enthousiast is voor 
een Gemeenschapsoctrooi, pleit spreker voor de nodige 
soepelheid van onze kant in die zin dat de ratificatie 
door 9 lidstaten voldoende is, mits ook Spanje daarbij 
is. 
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De minister-president stelt voor de conclu
sies van de coördinatie Commissie te aanvaarden met de 
volgende aantekeningen: 

1 ° De betrokken bewindslieden zullen zich extra in
zetten om aan het tijdschema voor de voltooiing 
van de interne markt vast te houden. 

2° De delegatie zal zich op het standpunt stellen dat 
het Gemeenschapsoctrooiverdrag in werking kan tre
den zodra negen lidstaten, inclusief Spanje, tot 
ratificatie zijn overgegaan. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

De secretaris. 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 21 februari 1986, 

14 februari 1986. 
Type: mm 
Coll: Me 


