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1 • Voorbereiding van de gttlif \. ' ' 

De discussie in de Coördinatie Commissie vond plaats aan df> 
hand van de Nota t.b.v. de -lEG-^ilieuraad op 30 juni/1 juli* 

De conclusies van de Coördinatie Commissie onder 
/, dit hoofdstuk zij:", opgenomen in de als bijlage 

bijgevoegde Nota t.b.v. de SE^-Milieuraad op 30 
juni/1 juli 1980, kenmerk CIK 53/80. De aandacht 
van de Ministerraad moge gevestigd wor ov het 
gestelde onder agendamoit 3- sub 7 betreff er. ~ 
inwerkingtreding van de richtlijn inzake risic:-' ~ 
bij zware ongevallen. Afhankelijk van de reg ta« 
ten van het op 2 5 juni "nTaatsvinc i;-,t : : 
mentaal overleg, is terzake wellicht eer besl it 
van de Ministerraad noodzakelijk 



2. Voorbereiding var de Algemene Raad van 1 juli 198C 

2.1. Tagioca^Thailand 

Dit onderwen is op Frans verzoek op de agenda van de 
Raad geplaatst in verband met de - naar Frans oordeel -
geringe vorderingen die de Commissie heeft gemaakt bij 
haar oriënterende besprekingen met Thailand over de 
export naar de EEG van tapioca uit dat land. Tot het 
voeren van overleg met Thailand is de Commissie dc ;r 

— "de Algemene Ra'axi van "september 1979 gemachtigd. ~-
discussie in de Raad beoogt geen verdere besluitvorming 
op dit punt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
verdere besluitvorming op dit punt door c 
Rand inderdaad niet opportuun was en verwees 

../. naar haar conclusies van 5 Juni 1 -i-
gekeurd door de Ministerraad van 8 j i). 

2.2. Schroot££oblematiek 

Dit onderwerp verschijnt op de agenda van de Raad omdat 
het voorzitterschap er veel aan gelegen is de ontwerp
regeling inzake de uitvoer van schroot naar derde 
landen nog voor 1 juli af te 
ronden. In de discussies tot dusverre over de ontwerp
regeling, die beoogt te voorzien in een communautair 
overleg over de door de Lid-Staten te nemen export
maatregelen - vooral in geval van ernstige versto
ringen vah de interne schrootmarkt - is echter m 
geen oplossing gevonden voor belangrijke menings
verschillen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland weliswaar bereid is om construc
tief mee te werken aan de totstandkoming van 
een regeling inzake de uitvoer van schroot 
doch zag, omdat dit dossier nog niet rijp 
werd geacht voor een behandeling in de Raad, 
geen aanleiding tot verdergaande conclusies. 
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2.3. Staalproblematiek 
Anticrisismaatregelen voor_de< tweede helft van 195 

Het betreft hier de verlenging van het regime dat in 
december 1979 besloten werd met betrekking tot het 
hanteren van minimumprijzen in het eerste halfjaar 
van 1980. 

De Coördinatie Commissie was van oordeel dat 
het bestaande regime inderdaad kon worden 
verlengd voer de tweede helft van 1980. li-
betekent dat geen minimumprijzen zuilen vel
den voor rond en ander staaf staal doch wel 
voor coils. 

De Coördinatie Commisrie werd voorts attent gemaakt 
op een probleem in hét externe Gemeenschapsbeleid 
voor staal, en wel op de vraag of de Gemeens: tic 
bereid moest tonen onderhandelingen met Zuid-Afrika 
te gaan voeren aangaande een autolimitatieregeli::-" 
voor de export van Zuidafrikaans staal naar de Geneen-
schap. Zulks is een v/ens van Zuid-Af rika. Zz. 
en Ierland hebben recent het standpunt ingenomen om 
politieke redenen hiermede niet akkoord te gaan. De 
Bondsrepubliek wordt verondersteld om handelspolitieke 
redenen een dergelijk akkoord niet te willen. Neder
land heeft zulks om handelspolitieke redenen juist wel 
wenselijk geacht. De vraag is thans echter of Neder
land het zich kan permitteren zich te onthouden van 
het uitspreken van een politiek oordeel terzake nu 
andere Lid-Staten dit wel hebben gedaan. 

Besloten werd dat de Minister van Economische 
Zaken op dit politieke aspect gewezen zou 
worden, waarna in overleg tussen zijn ver
tegenwoordigers en die van Buitenlandse Zaken, 
een standpunt t.b.v. het PV-overleg geformu
leerd zou worden. 
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2.4. Betrekkingen_met_EVA 

Aan de Raad zal het door de Commissie opgestelde 
derde versla;, waarin een overzicht wordt gegeven 
van de stand van zaken bij de door de EEG en de EVA-
landen gesloten vrijhandelsovereenkomsten, worden 
voorgelegd. Nederland heeft met de inhoud van dit 
verslag geen problemen. 

De Coördinatie Commissie zag in deze omstan
digheden geen aanleiding tot conclusies. 

2.5. Regionaal_Po^^rj^guota-vri^e_sectie^ 

In verband met bezwaren van Belgi'é tegen een behande
ling van dit agendapunt door de Raad, is het nog 
geenszins zeier dat deze kwestie op de Raad aan de 
orde komt. In de vergadering werd een her-overweging 
bepleit van het Nederlandse•standpunt inzake de 
beheerscomitéprocedure. In deze 
doet zich de situatie voor dat de Commissie (gesteund 
door het VK, Ierland en Italië) handhaving wenst van 
een normale beheerscomitéprocedure in het kader waar
van een Commissie-voorstel geacht wordt te zijn goed
gekeurd tenzij een gekwalificeerde meerderheid zich 
daartegen uitspreekt . De BRD echter (gesteund door 
Denemarken en - thans ook - Nederland) verlangt een 
uitdrukkelijke' goedkeuring met gekwalificeerde meer
derheid vóór. Aldus wijkt Nederland af van zijn 
gebruikelijke standpunt inzake de besluitvorming In 
beheerscomitéf s. 

De Coördinatie Commissie ging ervan uit dat 
de behandeling van dit agendapunt door de 
Raad niet waarschijnlijk is. In dat licht 
bezien oordeelde zij het niet nodig thans 
verder op de kwestie van de modaliteiten van 
de besluitvorming in het kader van het 
Regionaal Fonds in te gaan. De Coördinatie 
Commissie onderkende overigens dat zich 
hier een probleem voordoet voor wat betreft 
de traditionele Nederlandse opstelling inzake 
de beheerscomitéprocedure. Terzake zal nader 
interdepartementaal overleg plaatsvinden. 

2.6. Y.2£sl&g_v^_de_E^ 

Onder dit agendapunt zal de Raad de conclusies van de 
op 23 juni geëindigde Economische Top van Venetië be
spreken. Over die conclusies is op dit moment nog niets 
met zekerheid bekend. Op 25 juni vindt er echter te 
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Brussel een lunch plaats van Permanente Vertegen
woordigers alwaar Commissie-voorzitter Jenkins ver
slag zal uitbrengen van de resultaten var. de Top. 

De Coördinatie Commissie achtte het wense
lijk ¿át de Algemene Raad inderdaad de 
resultaten van de Economische Topconferentie 
beziet. 

2.7. EG-Griekenland 

Onder dit agendapunt komen aan de orde de invoer-
maatregelen die Griekenland genomen heeft ter be
perking van haar betalingsbalanstekort. De vraag 
die aan de Raad voorligt is of een Associatieraad 
bijeengeroepen moet worden om op Griekenland ii \k 
uit te oefenen de maatregelen weer in te trekken. 
Zulks zou in ieder geval voor 1 januari 1981 :.en 
te geschieden. Over deze problematiek heeft de 
Commissie op 3 juli nog een gesprek met de Grieken. 

De Coördiiatie Commissie meende dat 
Griekenlaid in ieder geval op korte ter
mijn met ladere informatie, en een 
rechtvaardiging, moet komen van de ge
troffen maatregelen. Voor het overige 
was de Coördinatie Commissie van oordeel 
dat in het licht van de bespreking, die 
de Commissie op 3 juli met de Grieken 
zal hebben, bekeken kan worden of f en zo 
ja wanneer, een debat in de Algemene Raad 
en/of de Associatieraad wenselijk is. 

2.8. Cacao-over eenkomst 

Mogelijk zal Frankrijk onder dit agendapunt ver
zoeken om een herorening van de onderhandelingen te 
verlenging van de cacao-overeenkomst. In maart 1980 
zijn die onderhandelingen mislukt, waarbij het voor
naamste struikelblok was de door de producenten-
landen verlangde bodemprijs van $ 1.20 per pond. 
In de vergadering werd er melding van gemaakt dat de 
marktprijs voor cacao inmiddels is gezakt/tot onder 
het niveau waarop de Gemeenschap destijds oereid was 
met de producenten-landen tot overeenstemming te 
komen. Voorts kwair aan de orde de vraag wie eigenaar 
is van het onder de inmiddels verlopen overeenkomst 
'ressorterende buffer-fonds. 
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De Coördinatie Commissie meende d^t 
Nederland zich positief tegenover een 
hervatting van de onderhandelingen met 
de producenten-landen en het totstand-
brengen van een nieuwe cacao-overeen
komst kan opstellen. Zij meende ook dat 
het eerdere mandaat voor de afgebroken 
onderhandelingen een geschikt uitgangs
punt kan zijn voor de te hervatte 
besprekingen, zulks met uitzondering 
echter van het in het oude mandaat »pge-
nomen prijsniveau in verband met de in
middels opgetreden prijsverlaging. Over 
een Nederlands standpunt inzake e 
eventueel op te nemen nieuwe pri;s achtte 
de Coördinatie Commissie nader overl-
aangewezen. Tenslotte was de Coörd: zie 
Commissie van oordeel dat het buffer-
fonds weliswaar toebehoort aan de 
producenten-landen, doch door die landen 
in liet kader van de af te sluiten nieuwe 
overeenkomst wederom ter beschikking 
gesteld moet worden. 



3. Diversen 

V 1 . Voorboreidi'^ van de* A R R O O I n ti amart met 

De voorbereiding v&n de op 30 juni te houden Associa
tieraad lijkt thans vooral te worden beheerst door de 
problematiek van de Turkse werknemers. De Duitse 
houding met betrekkiig tot de toekenning van kinder
bijslag roept grote problemen op. Daarnaast r - -
beteringen voor het werknemersverkeer in discussie. 
Ook de invulling van het nieuwe vierde i .anciële 
Protocol en het landbouwhoofdstuk van hex mderhande-
lingsmandaat zijn nog onderwerp van discussie binnen 
de Gemeenschap. 

De Coördinatie Commissie was van oordeel lat 
deze onderhandelingen, welke inhoud mc 
geven aan de herleving van de associatie
overeenkomst, niet in de laatste plaats ge
zien moeten worden vanuit de politieke be
tekenis welke de relatie met Turkije voor 
West-Europa heeft. Daarnaast dient de door 
de Gemeenschap in te nemen positie niet een 
toetredingsverzoek van Turkije uit te lokken. 
Met betrekking tot het werknemersverkeer 
werd geconcludeerd dat de Turken kan word: 
aangeboden de tweede phase in de regeling 
van het werknemersverkeer in te doen gaan 
in 1 9 8 0 en deze phase 3 jaren te doen duren. 
Ten aanzien van de derde en eind-phase, 
welke dan in 1 9 8 3 zal volgen, bestaat er 
thans" van Nederlandse zijde geen aanleiding 
de inhoud van artikel 12 van het Associatie
akkoord j ). artikel 36 van het Aanvullend 
Protocol nader te preciseren. Voor 

. / . 

het overige kan Nederland akkoord gaa ?T~ 
het thans voorliggende compromis met be
trekking tot zekere verbeteringen aangaande 
de mobiliteit van Turkse werknemers dat in
middels op werkgroep-niveau 'ook met Neder
landse medewerking is bereikt, te weten: 
de mogelijkheid van een wijziging van werk
gever binnen hetzelfde vak na een verloop 
van drie jaar en buiten de eerste werkkring 
na 4 jaar. 
Met betrekking tot de omvang van het Finan
ciële Protocol werd verwezen naar de conclu
sies van de Coördinatie Commissie van 14 
april zoals aangevuld door de Ministerraad 
op 18 april 1980 alsook de conclusies van 
3 juni (goedgekeurd op 6 juni 1980). De 
aandacht van de Ministerraad moge erop worden 
gevestigd dat een overschrijding van _-.et ,it-
gangsbeArag van 465 miljoen Europese Heken-
eenheden 10et worden 



verwacht, waarvoor de nodige ruiste zal di enen 
te worden gevond er. on oer r. e t ria.i :n'. van 
Ontwikkel mgssamenwer kin&< 
foor wat oeorei t ae xanaDouwprooxeaaxieK: 
De in het geding zijnde verbeteringen van het 
mandaat zullen in nader interdepartementaal 
overleg onder l e id ing van het Minis ter ie van 
Economische Zaken worden doorgenomen teneinde 
dienaangaande een posi t iebepal ing voor h-
optreden in de werkgroep Turkije te kunnen u i t 
werken. 

3.2 Bestrijdingsmiddelen v o o r z i e ^ van JJC-goedkeuring 

De Coördinatie Commissie sprak over de moeilijkheden die 
z i jn gerezen in het interdepartementaal overleg zake 
het u i t 1976 daterende Commissievoorstel voor een r icht 
l i j n betreffende het in het verkeer brengen van bes t r i -
dingsmiddelen voorzien van EG-goedkeuring. De r icht l i jn , 
beoogt in het kader van de harmonisatie van we g 
de belemmeringen in de intracommunautaire handel in be
stri jdingsmiddelen op te heffen. Hoewel de ontwerp
r i c h t l i j n in eerste ins tan t ie ge r i ch t i s op de landbouw
sector, z i j n er ook een aantal milieu-aspecten aan ve r 
bonden. In Nederland heeft voornamelijk het Minis ter ie 
van Volksgezondheid" en MiTïeünygiene moeite urelr i t e rt ?ht-
l i j n . Aanvankelijk meende d i t Min i s t e r i e n ie t a l leen dat 
het v r i j e verkeer minder snel to t stand gebracht §t 
worden dan door de Commissie werd voorges te ld maar ook 
dat de toe l a t ing to t het v r i j e verkeer gedurende de over
gangsperiode onder de bevoegdheden van de nationale 
au tor i t e i t en moet b l i j v e n . Het Min is te r ie i s thans be
re id d i t standpunt in te ru i len voor de voorziening dat 
wi jz ig ingen in de b i j l a g e b i j de r i c h t l i j n waarin de 
diverse bestr i jdingsmiddelen staan genoemd - slechts 
kunnen worden to t stand gebracht middels consensus in 
Raadskader zoals ook wel voorz ien in andere r i ch t l i jnen 
aanziens milieuonderwerpen of geneesmiddelen. Zulks 
derhalve anders dan in de beheersprocedures welke in de 
landbouwsector worden gebruikt en door de EJ-Commissie 
ook in de onderhavige ontwerp-r ich t l i jn i s voorgeste ld . 
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De Coördinatie Commissie nam nota van de wij
ziging van het standpunt van het Ministerie 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en stelde 
vast dat zich thans nog alleen een verschil van 
opvatting voordoet over de vraag of de bij de 
richtlijn behorende bijlage met unanimiteit 
door de Raad moet worden vastgesteld dan wel 
met gekwalificeerde meerderheid middels een 
beheerscomité• 
Aangezien de betrokken departementen bereid 
bleken tot nader overleg over dit overgebleven 
geschilpunt, meende de Coördinatie Commissie 
dat zo fn nader overleg wenselijk is alvorens 
deze materie ter beslissing voor te leggen aan 
de Ministerraad. In eerste instantie zal dit 
interdepartementaal overleg thans kunnen plaats
vinden in de zgn. PV-instructievergadering o.l.v 
Buitenlandse Zaken. 

DGES, 24 juni 1980 


