
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie 
en Associaticproblemen 

De Coördinatie Commissie heeft op haar zitting van 2$ november 
1982 de volgende agenda behandeld. 

1. Voorbereiding van de Milieuraad van 3 december a.s. 

1.1 (p.m.)A-punten 
1.2 Ontwerp derde Milieu-actieprogramma 
1.3 Ontwerp-richtlijn Milieu-effectrapportage 
IA Ontwerprichtlijn cadmium 
1.5 De Commiss iese lec t ie van 129 stoffen alsmede de Nederlandse 

ontwerp-resolutie te rzake 
1.6 Importverbod huiden van jonge zeehonden en produkten daar

van vervaardigd 

De Ministerraad zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan de hierna
volgende conclusies en overwegingen. 
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Inleiding 

Naar verwachting zal de agenda voor de EG-Milieuraad die op 3 december 
1982 bijeen zal komen, dc volgende punten omvatten. 

1. (p.m.:) A-punten; 

2. Ontwerp van een resolutie van de Raad betreffende de voortzetting 
en Je verwezenlijking van een beleid en een actieprogramma van de 
EG inzake het Milieu. 

li Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de Milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. 

k. Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende grenswaarden 
voor lozingen van cadmium in het aquatisch milieu en kwaliteitsdoel
stellingen voor cadmium in het aquatisch milieu. 

5. Mededeling van de Commissie inzake een selectie van 129 stoffen f 

gevaarlijk bij lozing op het aquatisch milieu, aismede een Nederla r 

voorstel voor een Raadsresolutie terzake. 

6. Voorstel voor een Raadsverordening inzake een verbod van import 
van huiden van bepaalde jonge zeehonden en daarvan vervaardigde 
produkten. 

Opgemerkt zij nog, dat op het moment van schrijven - 9 november 19S2 -he: 
Deens voorzit terschap nog geen officieel agendavoorstel heeft gedaan. Ook 
is het vooroverleg - al thans op het niveau der permanente vertegen
woordigers -nog niet afgerond. 

Derhalve is deze ontwerpinstruct ie samengesteld met de bedoeling nu in 
grote lijnen in te rdepar tementaa l overeenstemming te bereiken. In een latere 
fase zullen nog - waar nodig - instruct ie-elementen betreffende resterende 
détailknelpunten worden toegevoegd. 

Agendapunt 2: ontwerp derde Milieu-actieprogramma 

Dit ontwerp-programma komt in de a.s. Milieuraad voor de derde maal op de 
agenda. 
De eerste maal (december 1981) was het te kort vóór de Raad beschikbaar 
om een werkelijke discussie mogelijk t e maken. Ook de tweede maal (juni jl.) 
is één en ander niet diepgaand besproken, met name ook omdat het advies 
van het Europees Parlement te rzake niet beschikbaar was. In de komende 
Raad ligt dan nu een geconsolideerd document voor, waarin tekstvoorstellen 
en suggesties van het EP zijn meegenomen. 

Inmiddels heeft zich in de groep Milieu (ambtelijk 'voorportaal' van de Raad) 
een consensus over de wijze van behandeling van het ontwerpprogramma 
gevormd. De Raad van Ministers zal - zonder verdere inhoudelijke 'discus
sion en détail ' - via een resolutie een standpunt innemen aangaande het 
ontwerpprogramma. Tevens zou men zich in de resolutie uitspreken over een 
beknopte lijst van onderwerpen waaraan de Commissie zich met prioriteit 
zou moeten wijden. Tenslotte zou de resolutie een aantal criteria gaan 



bevatten, waaraan Commissie-activiteiten rond deze oncerwerpen zouden 
moeten voldoen. 

Een eerste punt van discussie is: wordt bet programma in grote Lijnen 
goedgekeurd, of wordt er uitsluitend kennis van genomen* 

Nederland kiest voorshands - daarin alleen 
door Italië en Commissie gesteund - voor de 
eerste optie; een compromis kan worden ge
vonden in een tekst als: "De Raad neemt 
kennis van het programma en keurt daarvan 
de grote lijnen goed". 

Daarbij zij nog aangetekend dat enkele landen ervoor voteren het program
ma slechts als een beleidsvoornemen van de Commissie te beschouwen* 

Een dergelijk uitgangspunt is voor Nederland 
zeer bezwaarlijk; het programma zal net a!s 
de beide voorgaande - de status van actiepro
gramma van de Europese Gemeenschappen 
(Raad én Commissie) moeten hebben, zoals 
de titel van het programma ook luidt. 

De discussie rond de in de resolutie op te nemen prioriteiten is enigszins 
ontaard, daar verscheidene lidstaten soms zeer specifieke (en stellig niet 
communautaire) stokpaardjes wensen te berijden. 

Nederland kan instemmen met de prioritei
tenlijst, opgesteld conform Raadsdocument 

. 10682/82, ENV IS*. Een uitzondering geldt 
hierbij voor de laatste prioriteit (Athene, 
pag. 6), welke als té specifiek wordt be
schouwd. Wel zal Nederland in zijn interven
tie aandacht besteden aan de prioriteit 'Mi
lieu/ontwikkelingssamenwerking1, welke naar 
zijn inzien een speciaal accent verdient. 

Bij de criteria waaraan Commissievoorstellen getoetst zouden moeten 
worden, zijn er enkele die in het Nederlands vooroverleg op weerstand 
stuiten; dit geldt met name het 'kosten/baten'-criterium. 

Tijdens de Raad zal Nederland evenwel van 
geen der nu voorgestelde criteria een 'hals
zaak1 maken, mede gezien hun toch vrij alge
mene formulering. 

In het Commissie-voorstel voor de Raadsresolutie is als laatste paragraaf 
(zie doe. ENV 184, pag. 8) opgenomen een (ontwerp-)verbintenis tot het ter 
beschikken stellen van de nodige financiële middelen en mankracht door de 
Raad (= lidstaten) aan de Commissie. 

Nederland zal ernaar streven om deze formu
lering zodanig aan te passen, dat deze proce
dureel een juister karakter krijgt (bijv.: NO-



DIGT de Commissie uit voorstellen -verge
zeld van eer uiteenzetting van de financiële 
consequenties - te doen inzake de uitvoering 
van het onderhavig actie-programma). Daar
naast zal Nederland expliciet een beroep op 
de Commissie doen om de nodige middelen en 
mankracht voor de uitvoering van het pro
gramma binnen de haar ter beschikking 
staande ruimte te alioceren. 

Agendapunt 3: Ontwerp-richtlijn Milieu-effectrapportage 

Dit richtlijnvoorstel heeft ten doel bi wetgeving en administratieve procedu
res der lidstaten bepaalde communautaire beginselen in te voeren voor de 
voorafgaande beoordeling van het mogelijk milieu-effect van openbare en 
particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het 
milieu. 

In het voorstel wordt daarbij onder project verstaan: de uitvoering van 
bouwwerken of de realisering van andere installaties of werken (inch 
belangrijke wijzigingen daarvan en/of modificaties qua gebruik) en andere 
ingrepen in natuurlijk milieu of landschap. 

Het onderhavig richtlijnvoorstel is een oude getrouwe op de agenda van 
Milieuraden, onder meer omdat het VK fervent tegenstander van een 
bindende richtlijn is. Ook Frankrijk en Denemarken hebben vrij principiële 
bezwaren. Eerstgenoemd land stelt zich onverzettelijk op t.a.v. een behoor
lijke regeling van grensoverschrijdende aspecten. Denemarken wil alle 
infrastructurele werken onttrekken aan de verplichting tot MER. 

Kortelings is in het VK-standpunt beweging gekomen. De Engelse delegatie 
heeft zelfs een complete tekst van een alternatieve richtlijn uitgewerkt, die 
erop neer komt het oorspronkelijke voorstel om te zetten in een soort 
kaderrichtlijn. Deze opzet vindt men terug in het thans voorliggende dossie-. 

De Britse benadering - die van een kader
richtlijn - kan Nederlandse instemming weg
dragen. Dit geldt overigens niet voor een 
tweetal aspecten ervan: 

(a.) het feit dat het Engelse voorstel nóch in art. 6 noch in annex III een 
bindende regeling m.b.t. een minimum-inhoud van het MER-rapport voor
staat; en 
(b.) het feit dat evenmin in annex I een bindende lijst is opgenomen van 
projecten waarvoor in ieder geval een rapport dient te worden opgemaakt. 

Beide zaken zijn onaanvaardbaar, met name 
ook omdat zo van harmonisatie niets terecht 
komt. Nederland zal dan ook een bindende 
regeling m.b.t. een •minimumrapport1 blijven 
nastreven. Dit dient te resulteren in opname 
in art. 6 van alle in annex III opgenomen 
'headings'. 



T.a.v. (b.) heeft Nederland steeds een sterk* 
voorkeur uitgesproken voor een bindende an
nex I (met mogelijkheid tot ontheffing); even
tueel kan - als laatste terugvalpositie - even
wel door Nederland enige souplesse worden 
betoond, onder voorwaarde dat zwart op wit 
een perspectief op een (bijv. binnen drie tot 
vijf jaar overeen te komen) bindende regeling 
wordt vastgelegd. 

In het laatstverschenen Raadsdocurnent (doe 1044/82, ENV 181) vindt de 
t.a.v. (b.) geïndiceerde eventuele souplesse gestalte onder optie V (pag. 4), 
te lezen in combinatie met de daaronder genoemde evolutieve clausule. 

Agendapunt 4: Ontwerprichtlijn cadmium 

Het betreft hier een (tweede) uitvoeringsrichtlijn van kaderrichtlijn "ENV 
131" betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke 
stoffen die in het aquatisch milieu worden geloosd. 

Tijdens de Milieuraad van december 1981 werd de eerste en tot nu enige 
uitvoeringsrichtlijn aangenomen (4? jaar derhalve na aanname van de 
kaderrichtlijn . . . ) . Die richtlijn betreft kwik, geloosd door de chlooralkali-
industrie. 

Gaf de totstandkoming van de kwikrichtlijn aanleiding tot enig optimisme 
over het vorderen van het communautair waterbeleid, inmiddels wordt al 
weer bijna een jaar onderhandeld over cadmium. Toegegeven moet wel 
worden dat het cadmiumvoorstel vrij gecompliceerd is in vergelijking tot 
'kwik1; zo beperkt dit voorstel zich niet tot één bedrijfstak. 

Een viertal knelpunten in deze ontwerprichtlijn verdient de aandacht: 
(a.) vergunningsvoorwaarden bij nieuwe bedrijven; 
(b.) de zekerstelling, bij bepaalde categorieën van bedrijven, van de 

prioriteit van vrachtwaarden boven concentratiewaarden; 
(c . ) de (on)mogelijkheid cadmiumnormen uit andere waterrichtlijnen als 

kwaliteitsdoelstelling te introduceren; en 
( d j de introductie van een kwaliteitsdoelstelling gerelateerd aan de 

cadmiumconcentratie in mosselen. 

Ad (a.): Art . 3, lid 4 bevat de verplichting in vergunningen voor nieuwe 
bedrijven een verwijzing op te nemen naar normen die overeenstemmen met 
de beste beschikbare technische middelen ter voorkoming van cadmiumlo
zingen. 
Frankrijk (en Italië, in mindere mate) willen evenwel voor nieuwe bedrijven 
zonder meer de emissiegrenswaarden van bijlage I verplicht stellen, ook 
indien de kwaliteitsdoelstellingenbenadering wordt gevolgd. Dit laatste geldt 
alleen voor het VK dat derhalve grote bezwaren heeft tegen een dergelijke 
informatie. Als achtergrondinformatie diene dat de uitzonderingspositie van 
het VK gebaseerd is op een compromis is dat ooit het aannemen van 'ENV 
131' heeft mogelijk gemaakt. 

Nederland acht het niet opportuun - met 
name gezien de politieke onhaalbaarheid -
terug te komen op genoemd 'kwikcompromis' 



door nu Frankrijk en Italië te steunen. 

Ad (b.): Punt 2 van annex I bepaalt, dat bij die categorieën van bedrijven 
waar gekozen kan worden tussen vracht- en concentratiewaarden, de eerder 
in de bijlage voorgeschreven concentratiewaarden in beginsel niet mogen 
worden overschreden. Enkele delegaties zouden de woorden "in beginsel" 
willen schrappen (met name om juridische onduidelijkheid te vermijden). 

Nederland wenst, daarmede behorend tot een 
meerderheid der delegaties, de woorden *in 
beginsel11 in de tekst te behouden; daarmee 
wordt naar Nederlands inzicht de aan vracht-
waarden te hechten prioriteit benadrukt. 

Ad ( c ) : Het VK wenst bij wateren bestemd voor de productie van drinkwater 
de de mogelijkheid te hebben om voor de in de EG-drinkwat' jn 
vervatte, veel minder strenge cadrniumnorm te kiezen. Het VK heeft - via 
recente redactievoorstelien voor bijlage II van het Commissie-voorstel -een 
aantal modificaties geïntroduceerd, die weliswaar de keuze-optie (eerder 
door Nederland volstrekt afgewezen) in principe in stand houdt, doch de 
feitelijke keuze via een verklaring van Raad en Commissie tot minimale 
proporties beperkt. 

Nederland zal de Engelse voorstellen terzake 
positief benaderen. 

Ad (d.) : In de kwikrichtlijn is een numerieke kwaliteitsdoelstelling opgeno
men, gerelateerd aan de concentratie in een organisme, met vis als 
indicator. Vissen zijn evenwel voor cadmium niet erg geschikt als indicator
organisme; dit geldt met name in estuaria, waar de cadmiumconcentraties in 
het algemeen door variaties in het zwevend stofgehalte aan sterke schom
melingen onderhevig zijn. Mosselen blijken cadmium wel "goed" te accumu
leren. Daarom heeft Nederland in de Groep Milieu voorgesteld een kwali
teitsdoelstelling te introduceren, gerelateerd aan de cadmiumconcentratie 
in mosselen (1 mg/kg nat gewicht). Het VK heeft hier grote bezwaren tegen. 
Deze stoelen vermoedelijk op het feit dat de situatie in de Britse kustwate
ren en estuaria op dit punt nog niet voldoende is doorgelicht, dit in tegen
stelling tot de kwikconcentratie in vissen. België, Frankrijk, de BRD en 
Denemarken steunen het Nederlands voorstel. 

Nederland zal voorshands vasthouden aan het 
opnemen van de mossel onder de kwaliteits
doelstellingen. Deze kwes ag evenwel 
het aannemen der richtlijn niet verhinderen. 

Agendapunt 5: De Commissieselectie van 129 stoffen alsmede de Nederland
se ontwerp-resolutie terzake 

Geconstateerd hebbende dat het met het tempo der invulling van de 
kaderrichtlijn "ENV 131" inzake het terugdringen van lozingen van gevaar
lijke stoffen in oppervlaktewateren droevig is gesteld, heeft Nederland 
oorspronkelijk voorgesteld via een wijziging van het derde actieprogramma 
te komen tot een versnelde aanwijzingsprocedure van nog niet aangepakte 
stoffen. 



Al spoedig werd evenwel een - althans als één en ander door de Raad wordt 
onderschreven - operationeler aanpak gevonden, namelijk een resolutie 
waarin de Raad overeenkomt dat de lidstaten voor een aantal gevaarlijke 
stoffen (per annex aan te wijzen) informatie aan de Commissie gaan 
verstrekken, ook zonder dat daartoe een juridische verplichting bestaat. Dus 
doende wordt de Commissie in staat gesteld sneller - bijvoorbeeld omdat ze 
nauwelijks meer consultanten op pad hoeft te sturen - richtlijnen terzake te 
ontwerpen. 

Deze benadering is met name ook tijdig en opportuun omdat de Commissie 
kortelings een lijst van 129 stoffen heeft gepubliceerd; van al deze stoffen 
vindt de Commissie dat onderzocht dient te worden hoe ze te gelegener tijd 
kunnen worden aangepakt. De stoffen op de andere annex komen voor te 
midden van deze 129. Van dit Commiss ie- in i t ia t ief zal via de resolutie "met 
waardering worden kennis genomen 1 1 . 

Nederland zal uiteraard het aannemen van 
deze resolutie bepleiten, zulks met name 
gezien het poli t ieke belang ervan. Dit belang 
krijgt nog meer ges ta l t e wanneer eventueel 
de cadmium-richtl i jn opnieuw niet wordt aan
genomen. 
Wanneer zulks noodzakelijk zou zijn, kan 
staande de Raadsvergadering eventueel wor
den ingestemd met vervanging van één en 
ander door een ( te publiceren) Raadsverkia-
ring t e rzake . 

Agendapunt 6: Importverbod huiden van jonge zeehonden en produkten 
daarvan vervaardigd 

Via dit Commissie-voorste l (gedaan op inst igat ie van het EP) zou worden 
bepaald dat met ingang van 1 maart 1983 een invoerverbod zal gelden voor 
ruwe en bewerkte huiden van jonge klapmutsen en zadelrobben en van 
daarvan vervaardigde produkten. Een uitzondering is ingebouwd voor produk
ten die vallen onder de doorvoerprocedure of onder het s telsel van voorlopi
ge opslag en voor produkten die behoren tot de persoonlijke bagage en 
verhuisboedel. 

Het voorstel is gebaseerd op de mogelijke distorsies in de mededin-
gingsverhoudingen binnen de Gemeenschap als gevolg van het feit dat 
sommige EEG-l idsta ten op nationaal niveau verbodsmaatregelen hebben 
getroffen m.b.t. de invoer van huiden van jonge zeehonden en daarvan 
vervaardigde produkten (en niet op het bedreigd zijn van bepaalde robben-
soorten). Het Commissie-voorstel s toel t op de overweging dat maatregelen, 
welke de internationale handel beperken, op Gemeenschapsniveau genomen 
dienen te worden. Over de wijze van doden spreekt het Commissie-voorstel 
zich niet rechts t reeks uit. Er wordt op gewezen dat de nationale maatre
gelen, welke een Communautaire regeling noodzakelijk maken, zijn ingege
ven door de druk van de publieke opinie. Het is bekend dat de publieke 
verontwaardiging over de jaarl i jkse zeehondenjacht is ingegeven door de 
wijze van doden. Overigens is voor wat Nederland betref t het verbod van 
handel in alle zeehondensoorten krachtens de Wet Bedreigde Uitheemse 
Diersoorten uitsluitend ingegeven door overwegingen van actuele bedreiging 
of mogelijke bedreiging van de diverse soorten, met inachtneming van het 



- s -

MverwisselingsgevaarM van de produkten. 
Het Commissie-voorstel is in de IRHP van * november ter sprake geweest 
De concJusies daarvan zijn in deze instructie vervat. 

Nederland zal begrip tonen voor de mogelijke 
handelspolitieke repercussie die het voorge
stelde lm port ver bod zou kunnen hebben voor 
de diverse lidstaten, doch het voorstel als 
zodanig met insteming begroeten. Zelfs in
dien Nederland het niet met de handelspoli
tieke overweging van de Commissie eens zou 
zijn, zou het overigens in politiek opzicht 
moeilijk aannemelijk te maken zijn om op 
Communautair niveau een ander doel na te 
streven dan op nationaal niveau. Het Com
missie-voorstel sluit immers aan bij Neder
landse wetgeving terzake (de aanwijzing van 
alle zeehondensoorten krachtens de Wet Be
dreigde Uitheemse Diersoorten). Weliswaar is 
de grondslag voor de Nederlandse Wet een 
andere dan die van het Commissie-voorstel, 
maar de delegatie kan erop wijzen dat de 
overweging van de Commissie (nl. het tegen
gaan van distorsies in de mededingingsver
houdingen binnen de Gemeenschap) een vala
bele overweging is. 
Nederland zal er bij de Commissie op aan 
dringen dat deze zich - met het oog op de te 
verwachten handelspolitieke bezwaren - ade
quaat voorbereidt op de verdediging van de 
Verordening in de G A T T en in het kader van 
de bilaterale EG-akkoorden (Vrijhandelsak
koord EEG-Noorwegen), waarbij het element 
van non-discriminatie alle nadruk dient te 
krijgen; daartoe ware uitdrukkelijk in de o-
verwegingen van de Verordening op te nemen 
dat de verontwaardiging van de publieke o r 

nie zich richt op de omstandigheden waaron
der de jacht op de jonge zeehonden plaats 
vindt (welke men overigens binnen de G e 
meenschap niet aantreft). 
De Gemeenschap dient de bereidheid uit te 
spreken de Verordening in te trekken wanneer 
genoemde omstandigheden een voor het pu
bliek meer aanvaardbaar karakter zouden 
krijgen. 

Voor wat betreft het Canadese/Noorse argument dat het voorgestelde 
importverbod discriminatoir zou zijn, omdat de handel in Groenlandse 
zeehondenhuiden er niet door getroffen wordt, zij er overigens op gewezen 
worden dat in Groenland niet met knuppels gejaagd wordt op baby-zeehon
den. De beoogde maatregel werkt dus niet ten faveure van Groenlandse 
belangen en kan derhalve niet als discriminatoir jegens Canada en Noorwe
gen beschouwd worden. 



Tenslotte kan worden opgemerkt dat 

- Nederland instemt met de keuze van art. 
113 EEG als juridische basis van de verorde
ning. 

- Nederland bij de Verordening de volgende, 
Raadsverklaring zal voorstellen: 

"De Nederlandse Delegatie verklaart dat de onderhavige Verordening, welke 
is ingegeven door overwegingen met betrekking tot de openbare zede 
in verband met de toegepaste jachtmethode, niet prejudiceert op maatrege
len, welke op Communautair dan wel nationaal niveau kunnen worden 
genomen of gehandhaafd met het oog op de instandhouding van diersoorten 
en/of -populaties." 

Overigens is recent gebleken dat slechts Nederland, Itaüë en de Commissie 
voorstander zijn van het voorliggend voorstel. De overige delegaties zullen 
zich naar verwachting in meer of mindere mate positief opstellen t.a.v. een 
Brits voorstel voor een benadering die veeleer stoelt op vrijwillige maatre
gelen, te nemen op nationaal niveau. 

Hoewel voor deze benadering tijdens de Raad waarschijnlijk een grote 
meerderheid zal kunnen worden gevonden, zal 

Nederland zich in ieder geval voorstander 
verklaren van ware communautaire actie-op-
korte-termijn (liefst vóór het komend jacht
seizoen). De naar Nederlands inzicht beste 
wijze om daartoe te komen, is via het voor
liggende Commissie-voorstel. 
Nederland zal zich verzetten tegen een ver
zwakking van de door de Commissie voorge
stane aanpak. Vrijwillige maatregelen op na
tionaal niveau houden slechts de schijn op van 
communautaire actie; daarnaast behoeven zij 
geen bespreking op EG-niveau. 

De Juridische Dienst van de Raad heeft overigens geopperd dat een richtlijn 
ex art. 100 van het Verdrag een uitweg zou bieden. 

De mate waarin deze optie voor Nederland in 
beginsel aanvaardbaar is, wordt bepaald door 
de vraag in hoeverre deze het bestaan van 
verdergaande, nationale maatregelen toe
staat. Wanneer blijkt, dat het alternatief van 
genoemde Juridische Dienst zulks waarborgt, 
zal Nederland zich positief opstellen, dat wil 
zeggen zich bereid verklaren één en ander te 
bestuderen. 



Rondvraag: Kaderrichtlijn luchtverontreiniging 

Naar verwachting zal de BRD-delegatie deze materie tijdens de rondvraag 
aan de orde stellen. 

Nederland zal - der traditie getrouw - zich in 
positieve zin uitlaten over communautare 
maatregelen ter beperking van luchtveront
reiniging. 


