
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integratie- en Associatieproblemen van 
9 december 1981 

De Coördinatie Commissie heeft tijdens haar 
zitting op 9 december 1981 de volgende agenda 
behandeld. 

1. Voorbereiding van de Ecofinraad van 14 december 1981 
1.1 Tweede verzekeringsrichtlijn 
1.2 Jaarrapport economische situatie 1981 en richt

lijnen 1982; economisch jaarverslag 
1.3 Follow-up Europese Raad EMS 
1.4 Aardbeving Griekenland 
1.5 Belastingvrijstellingen internationaal reizigers

verkeer 
1.6 Diversen 

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende 
de periodieke informatieverstrekking door 
vennootschappen, waarvan de effecten in de 
officiële notering aan een effectenbeurs zijn 
opgenomen 
Terugbetalingen aan het VK 
Informele bijeenkomst van de ministers van 
industrie, 10 december a.s. te Londen 

2. Voorbereiding van de Visserijraad van 14 december 1981 
2.1 Intern Visserijbeleid 
2.2 (evt.) Extern beleid 

3. Voorbereiding van de Landbouwraad van 15 december 1981 
3.1 Incorporatie ECU in het gemeenschappelijk landbouw

beleid 
3.2 Producentengroeperingen in de sector katoen 
3.3 Tariefcontingenten rundvlees 
3.4 Meerjarencontracten voor landbouwprodukten 
3.5 Zaaizaad (spelt) 
3.6 Wijziging basisverordening suiker (ACS-suiker) 

4. Voorbereiding van de Transportraad van 15 december 
1981 

4.1 Resolutie havenstaatcontrole 
4.2 Resolutie inzake bilaterale scheepvaartbetrekkingen 

met derde landen 
4 .3 Interregionale luchtvaartdiensten 
4.4 Resolutie spoorwegbeleid 
4.5 Prijsvorming internationaal goederenvervoer per 

spoor 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 3305
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03652



4.6 Steunmaatregelen gecombineerd vervoer 
4.7 Technische voorschriften binnenschepen 
4.8 Communautair contingent 
4.9 Liberalisatie wegvervoer 
4.10 Resolutie infrastructuur 
4.11 Mandaatonderhandelingen Oostenrijk 
4.12 Diversen 

De Ministerraad zou kunnen 
navolgende overwegingen en 

instemmen met 
conclusies. 

de 



l a Voorbereiding van de Ecofinraad van 14 decenber 1981 
1 91 Tweede verzekeringsrichtlijn 

Voor de vierde en de laatste keer wordt door het 
Britse voorzitterschap een poging ondernomen 
resultaten te boeken t.a.v. deze ontwerp-richtlijn. 
Het Britse voorzitterschap - evenals Nederland 
voorstander van vergaande liberalisering van de 
dienstverlening in de verzekeringssector - lijkt 
bereid hiervoor een aanmerkelijke prijs te betalen. Ook 
Nederland heeft van zijn kant reeds concessies gedaan, 
aangezien de totstandkoming van de richtling ook voor 
Nederland van groot belang is. De vraag of de 
Nederlandse delegatie nog verdere concessies kan doen 
in de Ecofinraad werd van de zijde van Financiën 
bevestigend beantwoord; met name het Duitse compromis
voorstel t.a.v. art. 7, (gecombineerde voorafgaande en sinultane 
notificatie), dat betrekking heeft op de toezicht
procedure voor verzekeringsdiensten voor grote risico's 
biedt perspectieven. Voorts bestaat t.a.v. het vraag
stuk van de vaststelling van drempels voor bepaalde 
risico's enige manouvreerruimte. 
T.a.v. het aspect van belastingheffing op verzekerings
contracten (art. 15) wees Financiën er nog op dat 
wijziging van een BTW richtlijn t.b.v. één lidstaat 
onwenselijk zou zijn vanwege de precedentswerking 
en dat daarom de optie van belastingheffing, d.m.v. 
wijziging van de 6e BTW richtlijn zo lang mogelijk 
dient te worden afgewezen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
de Nederlandse delegatie zich conform de 
eerdere beleidslijnen dient op te stellen 
doch zonodig naar bevind van zaken kan 
handelen, teneinde besluitvorming mogelijk 
te maken. 

1 - 2 Jaarrapport economische situatie 1981 
en richtlijnen 1982; economisch jaarverslag 
Krachtens art. 4 van de zgn. Convergentiebeschikking 
stelt de Raad elk jaar in het vierde kwartaal 
een jaarverslag vast, alsmede de richtsnoeren die 
iedere lidstaat moet volgen bij zijn economische 
politiek voor het volgende jaar. 

De Coördinatie Commissie ging akkoord 
met het Commissiedocument onder aantekening 
dat een aantal elementen uit hoofdstuk 3 
niet meer actueel zijn en nog dienen te 
worden gecorrigeerd. 



1.3 Follow-up Europese Raad EMS 

Volgens de ontwerp-conclusies 
van de Europese Raad zou het EMS dienen te worden 
uitgebreid t.b.v. de vorming van een economische 
en monetaire unie en ter aanmoediging van het 
scheppen van een stabieler economisch klimaat 
en internationaal niveau. 
Aan de Ecofin zou dienen te worden verzocht 
om in 1982 de balans op te maken van het voorberei
dende werk dat werd verricht en in het bijzonder 
de nodige maatregelen te nemen met het oog op 
- een betere afstemming van het monetaire beleid 
- stimulering van het gebruik van de ECU 
- verbetering van de monetaire samenwerking met 

derde landen (wisselkoersen, rentetarieven). 
De vertegenwoordigster van Financiën merkte op 
enige aarzeling te hebben ten opzichte van deze 
gedachten en bepleitte een enigszins afstandelijke 
opstelling in de a.s. Ecofinraad. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland verdere voorstellen aan de 
Ecofinraad kan afwachten met dien verstande 
dat alle voorstellen voor verbetering 
van het EMS getoetst 
dienen te worden aan de vraag in hoeverre 
de noodzakelijke grotere convergentie 
van het monetaire beleid daarmee gediend 
zou zijn. 



1.4 Aardbeving Griekenland 
In februari 1981 werd een groot gebied rond 
Korinthe getroffen door een zware aardbeving. 
Teneinde uiting te geven aan de solidariteit 
van de Gemeenschap met 
het getroffen gebied, heeft de Commissie op 
28 juli jl. aan de Raad voorgesteld buitengewone 
hulp te verstrekken t.b.v. de wederopbouw 
van het rampgebied in de vorm van leningen uit 
het Nieuwe Communautaire Instrument (NCI) en 
EIB en rentesubsidies van 3 % voor maximaal 
12 jaar ten laste van de EG-begroting. 
(Vermeld zij dat februari jl. een soortgelijk 
voorstel t.b.v. de wederopbouw van de door een 
aardbeving getroffen Italiaanse gebieden door 
de Raad werd goedgekeurd.) 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland in de Raad kan instemmen 
met het Commissievoorstel, ook indien dit 
een verruiming van het NCI impliceert 
onder het afleggen van een Raadsverklaring 
betreffende de Nederlandse bezwaren tegen 
de voorgestelde financieringswij ze. 
De door de BRD gestelde conditie m.b.t. 
de samenwerkingsverklaring tussen Commissie 
en EIB, kan daarbij door Nederland worden 
gesteund. 

1.5 Belastingvrijstellingen internationaal reizigersverkeer 

Het betreft hier een ontwerp-richtlijn ter verhoging 
van de belastingvrijstellingen voor reizigers in de 
Gemeenschap van 180 tot 210 ECU. Alle delegaties met 
uitzondering van de Deense kunnen deze 

. verhoging aanvaarden. Een geleidelijke aanpassinqs-
regeling t.b.v. de Denen kunnen zij evenmin aan
vaarden. Het is op dit ogenblik nog niet geheel zeker 
of dit onderwerp in de Ecofinraad behandeld zal worden, 
aangezien de Denen in Coreper te kennen hebben gegeven m 

in de Raad zelve niet te zullen bewegen. 
Nederland kan met het (compromis)voorstel instemmen. 

De Coördinatie Commissie herbevestigde de 
Nederlandse instemming met de bovengenoemde 
ontwerp-richtlijn. 



1.6 Diversen 
_ Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende 

de periodieke informatieverstrekking door vennoot
schappen, waarvan de effecten in de officiële 
notering aan een effectenbeurs zijn opgenomen 

Hë: richtlijnvoorstel voorziet in de publikatie van 
een halfjaarlijks verslag, naast het jaarverslag 
bedoeld in de vierde richtlijn betreffende de jaar
rekening. 
Het richtlijnvoorstel is door het voorzitterschap 
toegevoegd aan de agenda van de Ecofinraad, daar 
alle delegaties de thans voorliggende versie van de 
richtlijn kunnen accepteren, met uitzondering van de BRD 
die een op het hele dossier rustende reserve heeft gelegd. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland in de Ecofinraad akkoord kan gaan 
met de huidige versie van bovengenoemd 
richtlijnvoorstel. 

1. 6 Diversen 

- Terugbetalingen aan het VK 

Door de Commissie zijn voorstellen bij de 
Raad ingediend inzake implementatie van het 
30 mei besluit voor de jaren 1980 en 1981. 
Frankrijk en de BRD zijn van mening dat 
gezien het feit dat de resultaten voor het 
VK in genoemde jaren aanzienlijk gunstiger 
zijnuitgevallen dan op 30 mei 1980 werd geraamd, 
het onjuist is om, zeker in het licht van de 
thans gevoerde mandaatsdiscussie/onverkort 
gevolg te geven aan het 30 mei besluit voor 
1980 en 1981. 
Ondanks deze meevallers moet evenwel gesteld 
worden dat het besluit van 30 mei 1980 op 
formeel juridische gronden geen mogelijkheid 
biedt de in dat besluit opgenomen bedragen 
te verlagen; slechts in een regeling t.a.v. 
een hogere netto bijdrage voor het VK is 
indertijd voorzien en niet voor het geval 
zoals dat zich thans voordoet dat de positie 
van het VK minder ongunstig zou uitvallen. 

In interdepartementaal overleg is overeen 
gekomen dat Nederland op formele 
maar ook politieke gronden, het besluit 
van 30 mei 1980 wenst te respecteren. 
Dit neemt niet weg,dat Nederland bij de 
onderhandelingen over evt. regelingen 
t.b.v. het VK voor 1982 en later 
de geldelijke meevallers ex 1980 en 1981 
in de overwegingen zal willen betrekken. 
De Coördinatie Commissie bevestigde 



1 .6 Diversen 
Informele bijeenkomst van de Ministers van Industrie, 
10 december a.s. te Londen. 

Op verzoek van de voorzitter gaf de vertegenwoordiger 
van Economische Zaken een korte uiteenzetting over 
de agenda van deze informele bijeenkomst: 
- staalproblematiek• Hierbij zal aandacht worden 
geschonken aan externe (o.a. anti-dumping beleid VS) 
en interne aspecten. Het interne aspect betreft 
voornamelijk het sociaal volet. 

- industriebeleid. Als follow-up van de Europese Raad 
zal gesproken worden over industriepolitiek in 
relatie tot de mandaatsproblematiek en industriële 
innovatie. 

- inward investment. In het kader van een gedachten-
wisseling omtrent industriële investeringen 
in de Gemeenschap door derde landen en m.n. Japan, 
zal in het bijzonder de door de EGKS-lening 
aan Sony veroorzaakte discussie onderwerp van 
bespreking vormen. 



2 B Voorbereiding van de Visserijraad van 14 december 1981 
2 .1 Intern Visserijbeleid 

De agenda voor deze Visserijraad is nog niet bekend. 
Mogelijkerwijs zal het gehele interne visserijdossier 
ter discussie staan. Dit dossier bevat de elementen 
die onderdeel vormen van het nog tot stand te brengen 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB): 

de totaal binnen de Gemeenschap te vangen hoeveelheden 
vis (tac's) en de verdeling daarvan onder de 
lidstaten (quota) 
toegang tot eikaars wateren 

- structuurvoorstellen 
controleverordening voor instandhouding visbestanden. 

De Commissie heeft nog geen nieuwe voorstellen gedaan. 
De Coördinatie Commissie bevestigde 

./. haar conclusies van 22 september 1981. 
en concludeerde tevens dat, mocht tijdens 
de a.s. Visserijraad een poging worden 
gedaan een GVB tot stand te brengen, de 
Nederlandse delegatie de nodige onderhandelings
ruimte heeft, teneinde uitvoering te geven 
aan de in de regeringsverklaring opgenomen 
beleidsdoelstelling om een voor Nederland 
aanvaardbaar GVB tot stand te brengen. 

Voor wat betreft de verordening inzake technische 
maatregelen voor de instandhouding van de 
visbestanden, concludeerde de Coördinatie 
Commissie dat Nederland bereid is mee te werken 
aan het vermijden van een juridisch vacuüm. 

2.2 (Evt.) Extern beleid 
Aangezien het niet waarschijnlijk is dat externe 
aspecten van het visserijbeleid op de agenda zullen 
worden geplaatst, werden door de Coördinatie Commissie 
op dit punt geen conclusies getrokken. 



3. Voorbereiding van de Landbouwraad van 15 december 1981 

3, i Incorporatie ECU in het gemeenschappelijk landbouw
beleid 

Over dit agendapunt is inmiddels overeenstemming 
bereikt. Het zal als a-punt op de agenda figureren. 

3.2 Producentengroeperingen in de sector katoen 

De Commissie heeft voorstellen gedaan die beogen een betere 
organisatie van de producentengroeperingen te 

bevorderen. Hiervoor is een steunbedrag van 17 MECU/jaar 
voorgesteld. 

T.a.v. de financiering heeft Nederland een voorkeur 
om het bedrag op te nemen in de afdeling oriëntatie 
van het EOGFL; de Commissie echter zou zich op het 
standpunt stellen dat zulks juridisch niet mogelijk is. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland zijn goedkeuring kan hechten 
aan de Raadsverordening langs de lijnen 
van het Commissievoorstel, waarvan de 
financiële consequenties jaarlijks 17 MECU 
bedragen. Indien financiering via de afdeling 
oriëntatie van het EOGFL niet mogelijk mocht 
blijken, dan zal de Nederlandse delegatie 
zich niet verzetten tegen financiering via 
de afdeling garantie van het Landbouwfonds. 

3 • 3 Tariefcontingenten rundvlees 

De Commissie heeft in oktober de jaarlijkse voorstellen 
ingediend over de opening en verdeling onder de lid
staten van de communautaire tariefcontingenten rund
vlees voor 1982. In verband met de toetreding van 
Griekenland stelt de Commissie voor de onderlinge 
verdeling tussen de lidstaten te wijzigen; Griekenland 
zelf wenst een verhoging van het contingent van 
50.000 ton naar 60.000 ton. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland akkoord kan gaan met een 
interne verdeling, waarbij aan Griekenland 
6% van het totale contingent wordt toegewezen. 
Nederland kan ook akkoord gaan met een verhoging 
van het contingent tot maximaal 60.000 ton. 



3 . 4 Meerjarencontracten voor landbouwprodukten 
De Commissie wil een stelsel van kaderovereenkomsten 
met derde landen invoeren als nieuw element van 
exportbeleid in het GLB. Een aantal lidstaten toonde 
zich inmiddels voorstander van zulke kaderovereenkomsten. 
Nederland, dat weinig enthousiasme voor het Commissie
voorstel kon opbrengen, heeft de Commissie een aantal 
vragen gesteld ter verduidelijking van bepaalde punten. 
De Commissie heeft hierop (nog) niet geantwoord. 
Inmiddels heeft de Europese Raad van 26 en 27 november 
- onder voorbehoud van ihstemming over het gehele 
mandaatsdossier - de Raad verzocht de kaderover
eenkomsten nader te overwegen (to consider). 
De Commissie dient nu concrete voorstellen te doen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland zich inzake de meerjarencontracten 
vooralsnog terughoudend kan blijven opstellen. 
De Nederlandse delegatie zal daarbij niet 
alleen de nadere antwoorden van de Commissie 
op de door haar gestelde vragen afwachten, 
doch zal intussen duidelijk die aspecten van 
de meerjarencontracten naar voren brengen, 
waarover aan Nederlandse zijde bezorgdheid of 
onzekerheid bestaat. Dit geldt m.n. het 
kredietverzekeringsaspect van dit dossier. 

3 . 5 Zaaizaad (spelt) 
Dit agendapunt zal als a-punt op de agenda verschijnen. 

3.6 Wijziging basisverordening suiker (ACS-suiker) 
Bij de vaststelling van de landbouwprijzen in april 
1981 is besloten de prijs van ruwe suiker te verhogen 
met 7.5% en die van witte (geraffineerde) suiker te 
verhogen met 8,5%. Dit verschil zou de verwerkers 
van ruwe suiker uit de Lomé-landen (VK) in staat 
stellen de nodige herstructureringsmaatregelen uit 
te voeren. 
De Lomé-landen echter eisen een prijsverhoging van 
eveneens 8,5%, terwijl de Britten in dat geval blijven 
insisteren op één of andere vorm van compensatie voor 
haar suikerraffinagebedrijven. 
De Algemene Raad van 7/8 december kwam niet tot besluit
vorming en verwees deze kwestie naar de a.s. Landbouw
raad. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan meewerken aan een oplossing 
die acceptabel is voor de Lomé-landen en 
tevens voorziet in een compensatie voor de 
Britse suikerindustrie. Daarbij zal de 
delegatie zoveel mogelijk rekening houden 
met de Nederlandse uitgangspunten dat niet gedis
crimineerd zou moeten worden tussen 
Gemeenschapsprodicenten en producenten uit 
de Lomé-landen en dat het systeem van zelf
financiering van de communautaire suiker
regeling niet aangetast mag worden. 

3.7 Diversen 
- (evt.) Veterinaire maatregelen 
Aangenomen wordt dat onder dit eventuele agendapunt 
de Britse invoerstop op pluimvee uit een aantal lid
staten zal worden behandeld. 
Hoewel de Britten voor het invoerverbod aen beroep 
doen op een veterinair voorschrift, lijkt het erop 
dat de werkelijke reden van economische aard is, 
waarmee in feite inbreuk wordt gemaakt op de regel 
van het vrije verkeer van landbouwprodukten. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar 
conclusie van 22 september jl., dat het 
wenselijk zou zijn dat Nederland zich uit
spreekt tegen het verschijnsel ven eenzijdig 
door lidstaten genomen maatregelen, die 
de vrijhandel beperken. Vanuit taktisch 
oogpunt zou daarbij aan de delegatie dienen 
te worden overgelaten, uit hoofde van 
voorzichtigheid, naar bevind van zaken zijn 
standpunt naar voren te brengen. Ook dient 
rekening te worden gehouden met het feit 
dat de zaak thans sub judice is. 

- Graansubstituten 
Na de bijeenkomst van de Coördinatie Commissie werd 
nog vernomen dat de problematiek van de graanvervangende 
produkten op.de agenda zou worden geplaatst. 
Het zou met name maniok betreffen en zich beperken 
tot het aanhoren van het verslag door de Commissie 
over haar recente contacten met de voornaamste 
leveranciers van dit produkt. 

• 
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4 # Voorbereiding van de Transportraad van 15 december 1981 

4 ( i Resolutie havenstaatcontrole 

Bij de Raad zal een resolutie voorliggen, waarin 
steun wordt uitgesproken voor de werkzaamheden van 
de tweede Europese regionale ministersconferentie 
over de veiligheid ter zee, die in januari 1982 zal 
plaatsvinden te Parijs. Tevens zal de Raad in deze 
resolutie het voornemen kenbaar maken om in het 
licht van de resultaten van deze ministersconferentie 
te bekijken welke maatregelen nodig zijn ter 
implementering van deze resultaten binnen de Gemeenschap. 
Nederland zal tijdens de Raad verslag uitbrengen over 
de werkzaamheden van de door de eerste regionale 
ministersconferentie ingestelde werkgroep, waarvan 
het voorzitter was. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
resolutie inzake havenstaatcontrole voor 
Nederland aanvaardbaar is. 

4.2 Resolutie inzake bilaterale scheepvaartbetrekkingen 
met derde landen 

Teneinde een zekere communautarisering van de thans 
nog voornamelijk op bilaterale grondslag gevestigde 
scheepvaartrelaties tussen lidstaten en derde landen 
te bereiken heeft Nederland tijdens haar voorzitter
schap een ontwerp-resolutie terzake ingediend. 
Het huidige voorzitterschap streeft ernaar om dit Neder
landse initiatief tijdens de a.s. Raad af te ronden. 
De thans voorliggende ontwerpresolutie levert.Yoor 
Nederland geen problemen op. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat de resolutie inzake bilaterale scheep
vaartbetrekkingen met derde landen voor 
Nederland aanvaardbaar is. Teneinde overeen
stemming tijdens de Raad te bevorderen zou 
de delegatie op een aantal onderdelen van 
deze resolutie concessies kunnen doen, waarbij 
zij zich kan laten leiden door de instructie 
opgesteld t.b.v. de discussies in het comité 
van PV's terzake. 



4 . 3 Interregionale luchtvaartdiensten 

Het voorzitterschap zal ernaar streven om tijdens 
de Raad overeenstemming te bereiken over de concept
richtlijn inzake grensoverschrijdend interregionaal 
luchtvervoer, waaraan het veel waarde hecht. Ook 
Nederland staat positief tegenover deze concept-
richtlijn, aangezien aldus een eerste stap zou 
worden gezet op de weg naar een communautair luchtvaart
beleid. Tevens zou een liberalisering van het 
regionale luchtvervoer het intercontinentale vervoer 
vanaf Schiphol stimuleren. Gezien de vele bezwaren 
die een aantal lidstaten hebben tegen onderdelen 
van deze concept-richtlijn, dient de Nederlandse 
delegatie een ruim mandaat te hebben, waarbij tevens 
een nauwe coördinatie met het VK gewenst lijkt. 
Slechts t.a.v. 2 onderdelen van de concept-richtlijn 
zou Nederland vast dienen te houden aan haar oor
spronkelijke standpunt.Ten eerste dient de richtlijn 
in ieder geval ook luchthavens van de tweede categorie 
te bestrijken. Ten tweede is een optelling van de tarieven 
voor regionale vluchten onaanvaardbaar. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
de delegatie met een ruim mandaat aan de 
discussies over de concept-richtlijn inter
regionale luchtvaartdiensten zal deelnemen 
teneinde aanneming hiervan te bevorderen. 
Hiertoe is een nauwe samenwerking met het 
VK gewenst. 0p> twee onderdelen zal 
de delegatie, zowel tijdens het vooroverleg 
met het VK als in de Raad, zolang mogelijk 
dienen vast te houden aan het oorspronkelijke 
standpunt en wel met betrekking tot de reik
wijdte van de richtlijn en met betrekking tot 
de afwijzing van optelling van tarieven. 

4 • 4 Resolutie spoorwegbeleid 

Als uitvloeisel van een in december 1980 door de 
Commissie opgesteld memorandum over het toekomstige 
spoorwegbeleid binnen de Gemeenschap zal aan de Raad 
een resolutie voorliggen, waarin een aantal gebieden 
binnen deze sector worden opgesomd, waaraan prioritair 
aandacht geschonken zou moeten worden. Slechts 
Griekenland kan nog niet met deze resolutie instemmen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
de resolutie inzake spoorwegbeleid voor 
Nederland aanvaardbaar is. 



Prijsvorming in internationaal goederenvervoer 
per spoor 

De Raad zal zich dienen uit te spreken over een ontwerp 
beschikking inzake de prijsvorming in het internatio
nale goederenvervoer per spoor. Teneinde tegemoet 
te komen aan bezwaren van Denemarken die samenhangen 
met de bevoegdheden van het Deense parlement terzake 
refereert deze ontwerpbeschikking aan nationale 
en communautaire regelingen inzake prijsvorming. 
Nederland kan zich hier niet mee verenigen 
aangezien aldus de autonomie van de spoorwegen 
bij het vaststellen van de prijzen wordt aangetast. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
de ontwerp-beschikking inzake 

de prijsvorming in het internattionale 
goederenvervoer per spoor voor Nederland 
slechts aanvaardbaar is indien deze geen 
verwijzing naar nationale en communautaire 
regelingen terzake bevat. 

4 .6 Steunmaatregelen gecombineerd vervoer 

Ter bevordering van het gecombineerde vervoer heeft 
de Commissie aan de Raad een ontwerp-verordening 
voorgelegd waarin de mogelijkheden om nationale 
steun te verlenen aan investeringen t.b.v. gecombineerd 
vervoer worden vergroot. Deze steun zou een aflopend 
karakter dienen te dragen en slechts voor een beperkte 
duur gelden. Alleen Italië wenst nog een wijziging 
van de ontwerp-verordening in die zin dat ook steun 
aan wegvoertuigen voor gecombineerd vervoer zou 
worden toegestaan. Dit wijzigingsvoorstel wordt 
door geen enkele lidstaat ondersteund. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
de ontwerp-verordening inzake steunmaatregelen 
gecombineerd vervoer voor Nederland aanvaard
baar is, waarbij met name het belang van het 
aflopende karakter van de steunverlening 
werd onderstreept. Het Italiaanse voorstel 
om ook steun aan wegvoertuigen voor gecom
bineerd vervoer toe te staan dient te 
worden verworpen. 



Technische voorschriften binnenschepen 
Aan de Raad zal een in augustus 1979 door de Commissie 
ingediende ontwerp-richtlijn inzake technische 
voorschriften voor binnenschepen voorliggen welke 
beoogt een voor de hele EG geldend stelsel van 
technische eisen voor binnenschepen in te voeren. 
Frankrijk wenst de reeds in deze ontwerp-richtlijn 
voorziene ontheffingsmogelijkheden substantieel 
uit te breiden. Een aantal lidstaten waaronder 
Nederland heeft zich tegen deze wens verzet 
aangezien inwilliging hiervan de draagwijdte 
van deze richtlijn aanzienlijk zou beperken. 
Teneinde overeenstemming mogelijk te maken heeft 
Nederland tijdens haar voorzitterschap een 
compromisvoorstel gedaan waarin ten dele aan 
de Franse wensen wordt tegemoet gekomen. 
Een tweede verschilpunt betreft de datum van in
werkingtreding van deze richtlijn; Frankrijk 
wenst deze op 1-1-1984 in te laten gaan, de andere 
lidstaten denken aan 1-7-1983. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met de ontwerp
richtlijn inzake technische voorschriften 
binnenschepen onder de aantekening dat 
m.b.t. de ontheffingsmogelijkheden de 
delegatie uit zal gaan van het indertijd 
door Nederland geformuleerde compromis 
en m.b.t. de datum van inwerkingtreding 
een soepel standpunt zal innemen. 

4 .8 Communautair contingent 
De Commissie heeft voorgesteld om het communautair 
contingent voor het wegvervoer te verhogen met 
20%. Bij de verdeling van deze verhoging over de 
lidstaten heeft de Commissie nieuwe criteria 
gehanteerd. Een aantal lidstaten verzet zich tegen 
iedere verhoging, terwijl de door de Commissie 
gehanteerde criteria voor de verdeling bijna 
unanieme weerstand ontmoeten. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland in kan stemmen met een 
verhoging van het communautair contingent 
met 20%, doch zich eventueel ook met 
een kleinere verhoging kan verenigen. 
Deze verhoging dient volgens de tot op 
heden gehanteerde criteria verdeeld te 
worden; in 1982 dient de discussie over 
een aanpassing van deze criteria voort
gezet te worden. 



4 • 9 Liberalisatie wegvervoer 

Teneinde een verdergaande liberalisatie van het 
wegvervoer te bereiken heeft de Commissie voorgesteld 
om zowel bijlage 1 (vervoerscategorieën waarvoor 
geen contingentering of vervoersvergunningen meer 
gelden) als bijlage 2 (vervoerscategorieën waarvoor 
contingentering doch eventueel wel vervoersvergunningen 
gelden) van de eerste richtlijn liberalisatie van 
1962 uit te breiden met een aantal vervoerscategorieën. 
Slechts t.a.v. enkele vervoerscategorieën bestaat 
er nog geen overeenstemming. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland tijdens de Raad naar een 
zo ruim mogelijke uitbreiding van de 
bijlage 1 en 2 van de eerste richtlijn 
liberalisatie van 1962 zal streven. 

4.10 Resolutie infrastructuur 

Reeds sinds 19 76 wordt in Raadskader gediscussieerd over 
een eventuele gedeeltelijke communautaire financiering van infra
structurele vervoerprojecten van communautair belang. 
Mede onder Nederlandse aandrang zal aan de Raad 
een concept-resolutie voorliggen die beoogt de 
behandeling van dit dossier te bespoedigen. 
In deze resolutie wordt aan de Commissie verzocht 
om de door haar aanbevolen criteria voor het 
bepalen van het communautair belang toe te passen 
op een aantal specifieke projecten en vóór 1 oktober 
1982 verslag aan de Raad uit te brengen. Tevens 
verzoeke de Raad in deze resolutie het comité 
van PV's om de bestudering van de mogelijkhsden 
voor communautaire hulpverlening aan infrastructu
rele projecten voort te zetten. Zijdens BZ werd 
een verband gelegd tussen deze resolutie en 
de discussies over het mandaat van 30 mei. 
Nederland heeft bij verschillende gelegenheden 
immers de transportinfrastructuur naar voren geschoven 
als een van de gebieden waar in het kader van het 
formuleren van nieuw beleid prioritair aandacht 
aan zou moeten worden geschonken. Tijdens de Trans-
portraad zou dan ook onder dit agendapunt gerefereerd 
dienen te worden aan de werkzaamheden in het kader 
van de mandaatsdiscussie waarbij met name de 
uitspraak van de Europese Raad van 26/27 november 
over de vervoerssector en het door Nederland 
ingediende memorandum inzake de transportinfrastruc
tuur onder de aandacht gebracht zouden moeten worden. 



De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland zich kan verenigen met 
de ontwerp-resolutie infrastructuur. 
Tijdens de behandeling van dit agendapunt 
zal de delegatie de aandacht vestigen 
op de conclusie die de Europese Raad 
van 26/27 november jl. m.b.t. de transport
sector bereikte en op het Nederlandse 
memorandum over transportinfrastructuur. 
Het verband tussen deze resolutie en de 
discussie inzake het mandaat van 30 mei 
zal tevens tijdens het bilaterale vooroverleg 
met het VK aan de orde gesteld worden. 

4.11 Mandaat onderhandelingen Oostenrijk 

Tussen de lidstaten is praktisch overeenstemming 
bereikt over het mandaat op basis waarvan de 
EG met Oostenrijk zal gaan onderhandelen over 
de transportrelaties tussen beide partijen. 
Van gemeenschapszijde zal naast de Innkreis-Pyrhn 
autoweg (IKPA) een aantal andere onderwerpen 
uit de vervoerssector ter sprake worden 
gebracht. M.b.t. het Oostenrijkse verzoek om 
een financiële bijdrage te leveren aan de 
aanlegkosten van de IKPA zal de EG melden nog 
geen besluit hierover te hebben genomen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland kan instemmen met het voor
liggende onderhandelingsmandaat Oostenrijk, 
waarbij werd benadrukt dat het besluit 
van de Raad; om in dit stadium nog geen 
uitspraak te doen over een eventuele 
communautaire bijdrage aan de aanleg van 
de IKPA niet prejudicieert op het uitein
delijke besluit terzake. Dit besluit 
zal mede beïnvloed worden door door de 
resultaten van de onderhandelingen met 
Oostenrijk. 



4.12 Diversen 
Voorzover thans bekend zullen onder dit agenda
punt een aantal verklaringen worden afgelegd: 
- verklaring van het voorzitterschap inzake 

luchtvaarttarieven 
- verklaring van het voorzitterschap inzake 
afmetingen en gewichten 

- verklaring van de BRD inzake energiebesparing 
in het vervoer. 

Deze verklaringen, waarvan in de Raad 
slechts kennis zal worden genomen, gaven 
de Coördinatie Commissie geen aanleiding tot 
het trekken van conclusies. 

DGES, 9 december 1981 


