
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese 
Integratie- en Associatieproblemen d.d. 7 december 1982 

1. Voorbereiding van de Algemene Raad d.d. 13/14 december a.s. 

1.1 Uniforme verkiezingsprocedure 

Met het oog op de rechtstreekse verkiezingen van het EP in 
1984, t racht men, conform ar t . 38 lid 3 van het EEG-verdrag 
te komen tot een uniforme procedure voor alle lidstaten voor 
deze verkiezingen. Hierbij gaat het voornamelijk om een 
systeem van evenredige vertegenwoordiging, de vraag op 
welke wijze kiezers, zowel wat actief als wat passief kiesrecht 
betreft , kunnen deelnemen als zij in een andere dan de eigen 
lidstaat zijn gevestigd, alsook de dagen waarop de verkie
zingen moeten worden gehouden. 
Dit punt is door het voorzi t terschap nogmaals op de agenda 
geplaatst om een diepgaande discussie t e bevorderen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde, v.w.b. de 
inhoudelijke kant van het voorstel dat Nederland de 
standpunten bevestigt zoals ingenomen in de Werk
groep t.w.: 
Nederland is voorstander van een stelsel van even
redige vertegenwoordiging, inclusief de modus 
(voor het VK en Ierland) van een regeling op 
regionale basis zonder lijstenverbinding, v.w.b. het 
actief- en passief kiesrecht kan Nederland akkoord 
gaan met het domiciliebeginsel, terwijl ook het 
compromisvoorstel van de voorzit ter v.w.b. het 
actief kiesrecht voor Nederland acceptabel is. Dit 
compromisvoorstel houdt in dat facultatief de 
voorkeur wordt uitgesproken voor de invoering van 
het domiciliebeginsel. Daarnaast blijft ook het 
nationaliteitsbeginsel toegestaan. 
V.w.b. de dagen waarop de verkiezingen moeten 
worden gehouden, zal Nederland in de Raad beplei
ten dat de regeling voor 1984 zodanig wordt gefor
muleerd, dat de telling van de stemmen in 
Nederland kan aanvangen onmiddelijk na het 
sluiten van de stembussen in Nederland, waarbij de 
nodige waarborgen zullen worden gegeven dat deze 
tellingen niet bekend zullen worden gemaakt 
voordat de verkiezingen in de andere lidstaten 
hebben plaatsgevonden, waarmee eventuele beïn
vloeding wordt uitgesloten. 

V.w.b. de procedurele kant van het voorstel, beves
tigde de Coördinatie Commissie haar conclusies 
dat Nederland na kennisname van het resultaat van 
de tot op heden gevoerde werkzaamheden van de 
werkgroep er op zal aandringen dat deze werk
zaamheden met voortvarendheid dienen te worden 
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voortgezet met het oog op besluitvorming in het 
voorjaar van 1983. Indien zou blijken dat het met 
mogelijk is om tegelegener tijd overeenstemming 
tussen alle Lidstaten te verkrijgen over een uni
forme verkiezingsprocedure, dan is Nederland geen 
voorstander van formele besluitvorming tussen een 
beperkter aantal Lidstaten, maar geeft de voorkeur 
aan meer informele afspraken welke door zoveel 
mogelijk Lidstaten in de resp. nationale wetgeving 
zullen worden uitgewerkt. 

1.2 Herziening Euratomprogramma GCO (Super Sara) 

Onder dit agendapunt wordt de Raad gevraagd zich uit te 
spreken over een voorstel van de Commissie tot wijziging voor 
het jaar 1983 van het meerjarenprogramma 1980-1983 voor het 
GCO. 
Daar deze wijziging één projekt betref t , dat de gevolgen van 
koelwaterverlies in een l ichtwaterreactor onderzoekt, en dat 
ook zou worden voortgezet in de jaren na 1983, dient het 
Commissievoorstel t e worden bezien in samenhang met de 
voorstellen voor het nieuwe meerjarenprogramma 1984-1987. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat bepa
lend is voor het standpunt met betrekking tot het 
voorstel van de Commissie ter herziening van het 
GCO-programma voor het begrotingsjaar 1983, dat 
enkel nog betrekking heeft op het Super-Sara-
project, dat er dzz. weinig waarde aan het Super-
Saraproject wordt toegekend, terwijl anderzijds 
vermeden moet worden dat een eventuele commu
nautaire financiering van de HFR in gevaar wordt 
gebracht . Dit brengt met zich mede dat: 

1. ingeval het voorzi t terschap in de Raad concludeert 
dat op basis van het feit dat geen overeenstemming 
kan worden bereikt over de Commissievoorstellen 
te rzake de conclusie moet worden getrokken dat 
het onderzoekproject Super Sara wordt stopgezet, 
daarmede van Nederlandse zijde zonder meer kan 
worden ingestemd; 

2. ingeval toch tot een inhoudelijke discussie wordt 
gekomen, 

a) voor het geval dat in tegenstelling tot de in het 
Coreper op 1 december jl. ingenomen standpunten 
geen der delegaties zich duidelijk tegen een voort
zet t ing van het Super-Saraproject uitspreekt, er 
van Nederlandse zijde op gewezen wordt dat de 
nauwe samenhang tussen de herziening van het 
GCO-programma voor het jaar 1983 t.b.v. de uit
voering van het Super-Saraproject enerzijds en het 
nieuwe meerjarenprogramma voor het GCO ander
zijds een ontkoppeling van de terzake door de Raad 



te nemen beslissingen onmogelijk maakt. Derhalve 
zal van Nederlandse zijde zolang met betrekking 
tot het nieuwe meerjarenprogramma geen concrete 
voorstellen zijn gedaan c.q. behandeld, niet worden 
meegewerkt aan een positieve beslissing - in de zin 
van goedkeuring van de door de Commissie 
gevraagde extra financiële middelen -m.b.t . de 
herzieningsvoorstellen voor het begrotingsjaar 1983 
(bepalend voor dit uitgangspunt is vooral de plaats 
van de HFR in het nieuwe meerjarenprogramma); 

b) voor het geval enige delegaties zich duidelijk uit
spreken voor stopzett ing van het Super-Saraproject 
kan daarbij van Nederlandse zijde aansluitingen 
worden gezocht. Dit ondanks het feit dat hierdoor 
met name de Italiaanse delegatie waarschijnlijk 
minder geneigd zal zijn een communautaire finan
ciering van de HFR te ondersteunen. Ten slotte 
lijkt het met het oog op de toekomstige positie van 
de HFR in het bijzonder en het GCO-centrum te 
Pet ten in het algemeen wel goed erop te wijzen dat 
een en ander niet betekent dat van Nederlandse 
zijde minder waarde zal worden toegekend aan het 
GCO-onderzoek in de toekomst, inclusief het 
onderzoek te Ispra. 

1.3 Betrekkingen EG-Japan 
Nu de consultat ies tussen de EEG en Japan op basis van a r t . 
23, lid 1 GATT tot nu toe geen uitzicht hebben gegeven op een 
oplossing voor de bestaande handelspolitieke problemen, zal 
de Raad - in het licht van de aanwijzingen en conclusies van 
de Europese Raad van 3/4 december jl. - opnieuw zijn stand
punt dienen te bepalen. De Commissie stel t de Raad voor om: 

over t e gaan to t toepassing van het tweede lid van ar t . 
XXIII GATT; 
de ondertoezichtstel l ing t .a .v. bepaalde produkten te 
verlengen voor 1983 en uit t e breiden met andere 
produkten; 
na t e streven dat Japan autolimitatieverplichtingen 
v.w.b. de export naar de Gemeenschap op zich neemt in 
bepaalde gevoelige sektoren; 
kennis t e nemen van de bereidheid van de Commissie om 
op basis van verordening 288/82 een onderzoeks
procedure t e openen die eventueel kan leiden tot een 
communautaire vrijwaringsmaatregel. 

Deze Commissievoorstellen beogen enerzijds de druk op Japan 
op te voeren om de eigen markt open te stellen en anderzijds 
een gemeenschappelijke industriële politiek t e bevorderen die 
het mogelijk moet maken de Japanse concurrentie in bepaalde 
sektoren met succes het hoofd te kunnen bieden. 
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De Coördinatie Commissie concludeerde dat het 
pakket maatregelen dat de Commissie voorstelt 
een versterking betekent van de opstelling van de 
Gemeenschap t.o.v. Japan, teneinde de druk op 
Japan te verhogen tot openstelling van de eigen 
markt . 
In dit verband bestaat aan Nederlandse zijde in 
beginsel bereidheid om in het kader van ar t . XXIII 
GATT tot een restr ict iever handelsbeleid te komen 
van de Gemeenschap tegenover Japan. Dit restr ic
t ievere beleid zal nog nader dienen te worden 
geformuleerd in het licht van de bevindingen van 
de delegatie van de Europese Commissie die thans 
besprekingen voert in Tokio. Hierover zal eveneens 
nog nader interdepar tementaal overleg dienen 
plaats te vinden. 
De Coördinatie Commissie concludeerde voorts 
onder verwijzing naar de conclusies van de Inter
depar tementa le Raad voor de handelspolitiek van 
20 april jl. dat een gemeenschappelijk handels
beleid t .o.v. Japan het complement dient te zijn 
van een daadwerkelijk functionerende gemeen
schappelijke markt , waarin nog bestaande nationale 
en regionale kwant i ta t ieve res t r ic t ies m.b.t. de 
produkten waar toe het gemeenschappelijk handels
beleid tegenover Japan zich zal uitstrekken, gelei
delijk dienen t e verdwijnen. Zulks geldt evenzeer 
voor de onlangs door Frankrijk getroffen handels-
belemmerende maatregelen in het intra 
EEG-verkeer . Deze samenhang tussen de interne 
markt en het externe beleid, die ook tijdens de 
Europese Raad van 3/4 december jl. is benadrukt, 
is ook door de Commissie aan de orde gesteld in 
haar voorstellen en komt ook in het rapport van de 
"high level" groep sterk naar voren. 
De Coördinatie Commissie concludeerde tenslot te 
dat autolimitat iehoeveelheden voor produkten 
waarop geen nationale beperkingen van toepassing 
zijn, niet dienen te worden uitgesplitst over de 
l idstaten. 

1.4 Commissiedocument inzake versterking interne markt 

Ter activering van de interne markt heeft de Commissie 
onlangs voorstellen gedaan om tot spoedige besluitvorming te 
komen over: 

de behandeling van de produkten van derde landen in het 
kader van de communautaire cert i f icat ie als voort
vloeisel uit de ongeveer 30 geblokkeerde richtlijnen tot 
technische harmonisatie; 
de vertrekking van informatie over de invoering van 
technische voorschriften door de nationale autoriteiten 
en de industriële normen die door de nationale normali
satie-instellingen worden opgesteld; 



de vereenvoudiging van de formaliteiten aan de grenzen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar eerdere 
conclusie dat Nederland bereid blijft op construc
tieve wijze mee te werken aan een oplossing van 
het probleem van de behandeling van produkten uit 
derde landen bij de harmonisatie van technische 
handelsbelemmeringen. Een oplossing van dit pro
bleem is van groot belang voor verdere voltooiing 
van de gemeenschappelijke markt. 
De onderhandelingsmarge die ter beschikking staat, 
lijkt evenwel gering. Een oplossing zal de verplich
tingen die de Gemeenschap in het GATT heeft 
aangegaan, met name in de MGATT-codenormenM , 
dienen te respecteren. 
Gezien de zeer uiteenlopende opvattingen te dien 
aanzien van Frankrijk en Italië aan de ene zijde en 
Duitsland en Nederland ter andere zijde, lijkt 
slechts een provisorische oplossing mogelijk die 
bepaalde lidstaten onder bijzondere omstandig
heden in staat stelt tijdelijk hun nationale markt te 
sluiten voor invoer van derde-landenprodukten die 
zich in het vrije verkeer van de Gemeenschap 
bevinden. 
Het kan natuurlijk niet een volledige vrijbrief voor 
de lidstaten betekenen om maar naar eigen belie
ven het vrije verkeer te verbreken. In essentie gaat 
het dus om het systeem van communautaire 
(materiële) toetsing en controle van deze nationale 
maatregelen. Hierbij rijzen gecompliceerde 
kwesties van procedure en besluitvorming die een 
delicaat evenwicht tussen nationale bevoegdheden 
en communautaire belangen moeten waarborgen. 
Bovendien speelt daarbij de vraag in hoeverre de 
geldende GATT-bepalingen ruimte laten voor een 
dergelijke communautaire regeling. 
De economische situatie in Frankrijk heeft dit land 
ertoe gebracht naar nationale maatregelen te 
grijpen ter beperking van zijn importen. Frankrijk 
wil voor de Franse markt een volstrekt autonome 
greep op de invoer van derde-landenprodukten 
kunnen uitoefenen, ongeacht of het daarbij gaat om 
rechstreekse invoer, danwel via de deelmarkt van 
een andere lidstaat. De vooruitzichten voor het 
vinden van een oplossing langs bovengeschetste 
lijnen zijn derhalve niet hoopgevend. 
Ten aanzien van de ontwerp-richtlijn m.b.t. de 
informatieprocedure inzake normen en technische 
voorschriften concludeerde de Coördinatie 
Commissie dat Nederland zijn standpunt handhaaft 
dat Duitsland in beginsel alle technische voor
schriften t .a.v. de onder de richtlijn vallende 
produkten notificeert voordat de voorschriften 



definitief worden vas tges te ld . I .v.m. de Franse en 
Griekse reserves kan niet ingestemd worden met 
een verkor t ing van de in a r t . 8 voorziene 
te rmi jnen , noch me t een ui tbreiding van het aanta l 
u i tzonder ingsgeval len waarin een voorschrift niet 
in on twerp , maar ee r s t na vas ts te l l ing mag worden 
geno t i f i cee rd . 
Neder land meen t da t daa ren t egen de nu in a r t . 9 
genoemde u i tzonder ing voor de t e l e c o m m u n i c a t i e 
d iens ten niet ge rech tvaa rd igd is naast de gevallen 
van Volksgezondheid en vei l igheid. 
In he t kader van een a lgemeen akkoord zou even
wel een u i tzonder ing voor "essen t ië le communi 
c a t i e d i e n s t e n " overwogen kunnen worden. 

Voors tander blijvend van no rma le c o m m u n a u t a i r e 
p rocedu re s , m e t name behandel ing door de 
A lgemene Raad , za l Neder land aangaande de des
b e t r e f f e n d e werkwi jze open s t aan voor de mees t 
g e r e d e po l i t i eke aanpak die in he t over leg der Tien 
a a n g e w e z e n word t g e a c h t . Mocht een speciale 
R a a d s z i t t i n g in de loop van he t voorjaar 1983, als 
afs lu i t ing van d e z e werkwi jze , de weg lijken t e zijn 
naar pos i t i eve bes lu i tvorming , dan zou Neder land 
die o r i ë n t a t i e d ienen t e bevorde ren . 

1.5 Multi Vezel Akkoord; b i l a t e r a l e t ex t i e londe rhande l ingen 

Onder di t agendapun t zal de C o m m i s s i e , evena l s op de vorige 
Raad , ve rs lag u i tb rengen over de voor tgang van de b i l a t e r a l e 
t ex t i e londe rhande l ingen m e t de landen w a a r m e e nog geen 
akkoord was b e r e i k t . Ook zal e v e n t u e e l een beslissing genomen 
m o e t e n worden over al dan n ie t u i t t r ed ing door de EEG uit he t 
MVA. 
Inmiddels werd binnen h e t b e s t a a n d e m a n d a a t alsnog ove reen 
s t e m m i n g b e r e i k t m e t de r e s t e r e n d e ASEAN-landen, 
Hongkong, Macao en Braz i l i ë . Nog geen ove reens t emming 
b e s t a a t m e t Zuid Korea en Argen t in i ë . 

De Coörd ina t i e Commiss ie conc ludeerde dat 
Neder land in de Raad zijn t ev redenhe id zal u i t sp re 
ken over de r e s u l t a t e n van de b i l a t e r a l e onder
handel ingen . Op grond van deze r e su l t a t en zal 
Neder land z ich in de Raad u i t spreken voor con t i 
nuer ing van he t E E G - l i d m a a t s c h a p van he t MVA. 
Indien m e t de overgebleven leveranc ie rs landen 
geen o v e r e e n s t e m m i n g wordt bere ik t , kan 
Neder land i n s t e m m e n m e t au tonome maa t r ege l en . 



1.6 Toetredingsonderhandelingen Portugal 
Tijdens de ministeriele onderhandelingszitting, die en marge 
van de Algemene Raad van november plaatsvond, was het door 
gebrek aan overeenstemming niet mogelijk Gemeenschaps
verklaringen af te leggen. Thans wil het voorzitterschap 
trachten ten behoeve van de aanstaande onderhandelings
zitting (op plaatsvervangersniveau) tot overeenstemming te 
komen over gemeenschappelijke verklaringen inzake de 
dossiers Sociale Zaken en Landbouw. 

Ontwerp-verklaring sociale zaken 
De Coördinatie Commissie concludeerde in het 
licht van haar conclusies terzake van 19 oktober 
jLj dat Nederland kan instemmen met het compro
mispakket van het voorzit terschap en met de in die 
zin aangepaste ontwerp-verklaring. 

Ontwerp-verklaring landbouw 
De Coördinatie Commissie concludeerde dat gezien 
de algehele samenhang van de verschillende onder
delen van het Portugese landbouwdossier en de 
huidige onzekerheid t .a .v . de betekenis van de 
Franse voorstellen voor de inpassing van bepaalde 
sectoren van de Portugese landbouw in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, Nederland aar
zelingen heeft over het nut van een landbouw-
verklaring zoals voorgesteld door het voorzit ter
schap. 
Nederland zal zich evenwel niet als enige tegen 
een dergelijke verklaring verze t ten . 

1.7 Versterking cris ismaatregelen staal 

In verband met de sombere vooruitzichten voor de staalmarkt 
van de Gemeenschap heeft de Commissie voorstellen gedaan 
die beogen het huidige staalcrisis-mechanisme te versterken. 
De Raad wordt gevraagd zich over deze voorstellen uit te 
spreken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde tot beves
tiging van de conlusies van de Interdepartementale 
Contactcommissie van EGKS-aangelegenheden van 
2 december jl. 

1.8 Tariefcontingent krantenpapier 
Nu het op lager niveau niet mogelijk is gebleken overeen
stemming te bereiken over een beperkte verruiming van het 
communautaire tarief-vri je contingent voor krantenpapier, 
doordat Italië zich daartegen verzet , wordt de Raad gevraagd 
zich op dit punt uit te spreken, waarbij tevens zal worden 



ingegaan op de institutionele aspekten van blokkering van 
dergelijke besluiten inzake contingenten door een enkele lid
s taa t . 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland zijn tot nu toe ingenomen standpunt kan 
bevestigen, dat steun aan de Commissievoorstellen 
inhoudt. 
De Coördinatie Commissie was tevens van oordeel 
dat in gevallen als deze, waar besluiten door de 
Raad met unanimiteit moeten worden genomen, 
besluitvorming dient te worden bevorderd bij wege 
van onthouding van stemming. 

2. Voorbereiding van de Landbouwraad van 13/14 december 1982 

2.1 Follow-up Europese Raad m.n. acquis communautaire 

Voor wat betref t dit agendapunt concludeerde de Coördinatie 
Commissie tot bevestiging van haar eerdere conclusies van 
9 november jl., onder toevoeging dat v.w.b. de aanpassing van 
het acquis communautaire voor groenten en fruit Nederland 
a t t en t zal zijn op de financiële consequenties daarvan. 

2.2 Kaderakkoorden met derde landen voor meerjarige levering 
van landbouwprodukten 

Sinds september 1981 ligt een mededeling van de Europese 
Commissie te r tafel over kaderakkoorden voor de meerjarige 
levering van landbouwprodukten uit de Gemeenschap aan derde 
landen. 
N.a.v. de kritiek die door de meeste l idstaten was geuit op de 
Commissievoorstellen heeft de Commissie een document opge
steld ter beantwoording van die kritiek. Dit document weer
legt de geui t te kritiek echter nauwelijks en heeft geen nieuwe 
gezichtspunten opgeleverd. 

De Coördinatie bevestigde in lijn met haar conclu
sies van 13 september jl., dat Nederland een afwij
zend standpunt blijft innemen over het voorstel van 
de Commissie betreffende de kaderakkoorden met 
Derde landen, tenzij door de Commissie genoeg
zaam, - nader t e beoordelen door de Coördinatie 
Commissie - wordt aangetoond: 
de doelmatigheid van de voorgestelde regeling 
de financiële voordelen van de regeling 
dat de regeling niet concurrentievervalsend is 
tussen de Lidstaten 
dat er geen preferentiële voorwaarden aan de rege
ling vastzi t ten die in strijd zijn met de GATT 



dat de belangen van de minst ontwikkelde landen 
hiervan geen nadel ige gevolgen zullen ondervinden. 
De discussie over de landbouwtechnisohe aspecten 
van de akkoorden zal Nederland in het Speciaal 
C o m i t é Landbouw blijven voeren waarbij ech te r 
niet voorui tgelopen kan worden op een besluit ten 
pr incipale da t in he t kader van de Algemene Raad 
genomen zal dienen t e worden, gezien de vele 
n i e t - l andbouwaspec t en die aan dit dossier ver
bonden zijn. 

2.3 A g r i - m o n e t a i r e v raags tukken 

Door de Commiss ie zijn voors te l len gedaan op agr i -moneta i r 
gebied, w a a r m e e wordt beoogt : 

de ECU p e r m a n e n t in he t gemeenschappel i jk landbouw
beleid op t e nemen ; 
een a a n t a l in de loop der tijd in verschi l lende ve ro rde 
ningen vas tge l egde a g r i - m o n e t a i r e bepalingen in één 
s a m e n h a n g e n d e verordening op t e nemen . 

De C o ö r d i n a t i e Commiss i e conc ludeerde da t 
Neder land kan i n s t e m m e n m e t de voorste l len van 
de Commis s i e op a g r i - m o n e t a i r gebied, zoals die 
aan de Landbouwraad worden voorgelegd. 
D e z e bes lu i tvorming dient evenwel n ie t t e worden 
gekoppeld aan de F ranse wensen inzake de afbraak 
van m o n e t a i r c o m p e n s e r e n d e bedragen (mcb's). 

2A Rundvleesba lans 

Jaar l i jks d ien t de R a a d een bes lu i t t e nemen inzake hoeveel 
heden van de in een volgend jaar voor de ve rwerkende indus
t r i e en mes t e r i j en b e s t e m d e runde ren . 

De Coörd ina t i e Commiss i e conc ludeerde dat 
Neder land kan i n s t e m m e n m e t de Commiss ie 
voors te l l en inzake de rundvleesbalans van 1983 en 
da t de d e l e g a t i e in de Landbouwraad kan m e e 
werken aan even tuee l t o t s tand t e komen com
promissen . 

2.5 Ve te r ina i r e v raags tukken 

Onder di t agendapun t komen een aan ta l u i teen lopende v e t e r i 
na i re v raags tukken van t echn i sche aa rd aan de o rde , met he t 
doel bes lu i tvorming t e bevorde ren . 

De Coörd ina t i e Commiss ie conc ludeerde t o t beves-
/ t iging van he t ee rde r vas tges t e lde Neder landse 

s t andpunt , even tuee l aangepas t in nader overleg 
t .b .v . de C o r e p e r - i n s t r u c t i e . 



3.2 Communautair contingent 
Het communautair contingent geeft bedrijven die houders zijn 
van contingenten het recht om vervoersdiensten uit t e voeren 
tussen de l idstaten. In een ad hoe voorstel voor 1983 stelt de 
Commissie de volgende wijzigingen voor: 

een algemene verhoging van het communautair contin
gent van 4,3% en de verdeling daarvan over de lidstaten; 
de toekenning van extra vergunningen aan perifeer gele
gen lidstaten; 
het permanent maken van de, in 1980 experimenteel 
ingevoerde, mogelijke omzett ing van 10% van de jaar
vergunningen in vergunningen van 30 dagen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland in eers te instantie zal pleiten voor een 
substantiële verhoging (20%) van het communau
ta i re contingent, doch uiteindelijk akkoord kan 
gaan met de door de Commissie voorgestelde 
verhoging van 4.3%. 

3. Voorbereiding van de Vervoersraad van 16 december 1982 

3.1 Resolutie Europees Parlement inzake het vervoersbeleid 
Het Europees Parlement heeft op 6 september een resolutie 
aangenomen, die het voornemen tot uiting brengt een proce
dure aan te spannen tegen de Raad wegens nalatigheid op het 
gebied van het uitvoeren van het vervoersbeleid van de 
Gemeenschap. De antwoordbrief van de voorzitter van de 
Raad aan het EP is zodanig dat een Hofprocedure waarschijn
lijk lijkt. Nederland is steeds van oordeel geweest dat een 
dergelijke Hofprocedure diende te worden vermeden en dat 
inhoudelijke voortgang in een aantal prioritaire dossiers zou 
moeten worden gemaakt . 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland, vanwege het belang dat een goed 
gestructureerd vervoersbeleid heeft voor de econo
mische ontwikkeling, in de Vervoersraad zal aan
dringen op voortvarende behandeling van een 
aantal prioritaire dossiers tijdens het eers te semes
ter van 1983. 
Voor de keuze van deze prioritaire dossiers zou 
aansluiting kunnen worden gezocht bij het door 
Nederland reeds eerder voorgestelde werkpro
gramma, bestaande uit een twaalftal punten. Bij 
een dergelijk initiatief zou geen rekening behoeven 
te worden gehouden met het t e verwachten besluit 
van het Europees Par lement een beroep tegen de 
Raad in te stellen wegens nalatigheid op het gebied 
van het vervoersbeleid. 



Voor wat betreft de extra toekenning van vergun
ningen aan perifere Lidstaten concludeerde de 
Coördinatie Commissie dat Nederland 

hiermede akkoord kan gaan m geval van een 
substantiële verhoging 
hiertegen bezwaar zal rnaken in geval van 
een algemene verhoging van 4.3%, tenzij 
deze verhoging hierdoor in gevaar zou worden 
gebracht 
deze geheel af zal wijzen in geval geen 
overeenstemming wordt bereikt over een 
algemene verhoging. 

Daarnaast concludeerde de Coördinatie Commissie 
dat de voorgestelde verdeling van het communau
ta i re contingent als interimmaatregel aanvaard
baar is, alsmede het permanent maken van de 
omzett ing van jaarvergunningen in vergunningen 
van 30 dagen. Tevens zou gepleit kunnen worden 
voor de verruiming van het omzettingspercentage 
van 10 tot 20%. 

3.3 Machtiging voor het goederenvervoer over de weg 

De ontwerprichtlijn die voorligt beoogt verhuizingen tussen de 
l idstaten, die sinds 1962 reeds vrij zijn van contingentering 
maar nog wel onderworpen aan een vergunningenstelsel, in 
administratief opzicht te vereenvoudigen door het tot stand 
brengen van een mult i la terale machtiging voor verhuizingen 
over de weg. 
Dit dossier is evenwel nog niet rijp voor besluitvorming door 
de Raad en de behandeling zal zich beperken tot een voort
gangsrapportage door het voorzi t terschap. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het 
verslag van het voorzi t terschap over de voortgang 
van het dossier "eenmaking van bepaalde regels 
m.b. t . de machtigingen voor het goederenvervoer 
over de weg tussen de lidstaten", kan worden 
aangehoord. 

3.4 Grensfacil i tat ie 

De ontwerprichtlijn die voorligt onder dit agendapunt, heeft 
tot doel het verbeteren van de organisatie van de diverse 
controles en formalitei ten welke worden toegepast op het 
grensoverschrijdend vervoer over de weg en per spoor binnen 
de Gemeenschap, teneinde het oponthoud aan grensovergangen 
te verminderen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
ontwerprichtlijn, met inbegrip van de door 
Nederland geïnitieerde klachtenprocedure, zoals 



geforrnuleerd in art. 9, aanvaard kan worden als 
een eerste stap in de richting van het treffen van 
maatregelen ter vermindering van het oponthoud 
aan grensovergangen, met dien verstande dat vast
gehouden dient te worden aan de analysemethode 
in art- 4. 
Voor de overige openstaande punten kan de dele
gatie handelen naar bevind van zaken. 
Daarnaast concludeerde de Coördinatie Commissie 
dat aangedrongen zal worden op een zo spoedig 
mogelijke aanvulling van de richtlijn met verdere 
maatregelen ter vereenvoudiging van nog be
staande controles aan de grenzen. 

3.5 Geregelde interregionale luchtdiensten 

De voorliggende ontwerprichtlijn inzake de geregelde inter
regionale luchtdiensten heeft tot doel het vaststellen van 
communautaire regels voor het verlenen van vergunningen 
voor luchtverbindingen tussen verschillende regio's, waardoor 
een liberalisatie voor het interregionale luchtvervoer tot stand 
zou kunnen worden gebracht. 
De ontwerprichtlijn is inmiddels overigens dermate uitgehold 
dat van werkelijke liberalisatie nauwelijks meer sprake is. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
ontwerprichtlijn m.b.t. de geregelde interregionale 
luchtdiensten voor Nederland aanvaardbaar is met 
dien verstande dat de in de ontwerprichtlijn opge
nomen weigeringsgronden niet restrictiever kunnen 
uitwerken dan bilateraal is overeengekomen. 
Tevens dient de vierde weigeringsgrond, zoals ver
meld in art. 6d, van de hand gewezen te worden, 
teneinde te voorkomen dat een restrictieve opvat
ting wordt vastgelegd in een EEG-richtlijn waarvan 
een precedentswerking zou kunnen uitgaan op later 
te formuleren communautair beleid. 

3.6 Financiële steun aan projekten van communautair belang op 
het gebied van de vervoersinfrastructuur/meerjarenprogramma 

Teneinde de reeds jarenlang durende impasse te doorbreken die 
bestaat inzake een verordening betreffende de steun aan 
projekten van communautair belang op het gebied van de 
vervoersinfrastructuur, verzocht de Raad de Commissie om 
met een experimenteel drie- tot vijf jarenprogramma te komen 
met daarin opgenomen een aantal concrete projekten die 
voldeden aan de richtlijnen van de Raad en voor financiering 
geschikt waren. 
Thans ligt een Commissievoorstel voor dat op een drietal 
projekten betrekking heeft. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat een 
EEG-bijdrage aan de projekten Domodossola en 
Evzoni-Volas aanvaard kan worden, omdat dit knel
punten zijn van communautair belang. 
Indien blijkt dat het VK en Frankrijk hun medewer
king aan het Commissievoorstel afhankelijk stellen 
van een EEG-bijdrage aan de kanaaltunnelstudie 
dan kan Nederland, onder aantekening dat het voor 
de toekomst de voorkeur geel t aan projekten die 
meer passen binnen het vervoersinfrastructuur-
beleid, bij wijze van uitzondering een dergelijke 
EEG-bijdrage accepteren. 
Eventuele mededelingen zijdens de Commissie 
omtrent het meerjarenprogramma kunnen worden 
aangehoord. 

3.7 Afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertuigen 

Het voorliggende Commissievoorstel beoogt harmonisatie van 
toegestane afmetingen, gewichten en asafstanden van bedrijfs
voertuigen in de l idstaten. De kans op overeenstemming met 
name v.w.b. de toegestane totaalgewichten is gering. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat in de 
notulen van de Raadszit t ing een verklaring dient te 
worden opgenomen, waarin rekening wordt gehou
den met algemene uitgangspunten m.b.t. het vast
houden aan de optionele harmonisatie en het hand
haven van bestaande toleranties t .a.v. asdrukken en 
totaalgewichten. 
Voorts concludeerde de Coördinatie Commissie dat 
Nederland de Commissievoorstellen inzake 
afmetingen, asdruk en totaalgewichten van 
bedrijfsvoertuigen kan aanvaarden, met dien 
verstande dat aanvaarding van de richtlijn door de 
Lidstaten niet inhoudt dat het internationale 
vervoer van 40 voet containers, die beladen boven 
de 40 ton kunnen komen, zal worden aangetast . 

3.8 Internationale samenwerking op spoorweggebied 

De Commissie heeft een aktieprogramma op het gebied van de 
internationale spoorwegsamenwerking ingediend bij de Raad 
als uitvloeisel van een resolutie van de Vervoersraad van 
december 1981. Vervolgens werd de Commissie door de 
Vervoersraad van juni jl. gevraagd om een concreet pro
gramma met voorstellen. Dit programma van voorstellen is 
nog niet bekend, zodat mag worden verwacht dat de 
Commissie tijdens de Raad met een mededeling over dit 
onderwerp zal komen. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat een 
mededeling van de Commissie betreffende de 
internationale samenwerking op spoorweggebied 
aangehoord zou kunnen worden en dat eventuele 
concrete voorstellen terzake aanvaard kunnen 
worden, indien deze een logische uitwerking zijn 
van het aktieprogramme waarmee akkoord is 
gegaan tijdens de Vervoersraad van juni 1982. 

3.9 Internationaal vervoer (SIRENA-mandaat) 

Het SIRENA-mandaat betreft een mandaat van de Raad aan de 
Commissie om te onderhandelen over een overeenkomst tussen 
de Gemeenschap en derde landen betreffende de regeling voor 
bepaalde vormen van pendelvervoer met derde landen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
akkoord kan worden gegaan met vaststelling van 
het SIRENA-mandaat, dat beoogt de formaliteiten 
van pendelvervoer met derde landen te verbeteren. 

3.10 Onderhandelingen met Oostenrijk 

Oostenrijk wenst een financiële bijdrage van de Gemeenschap 
voor de construct ie van de Innkreis-Pyhrn autosnelweg, omdat 
95% van het verkeer over deze route afkomstig is uit de 
Gemeenschap. In januari 1983 zal met Oostenrijk gesproken 
worden over deze vervoersproblemen. Nederland s taat op het 
standpunt dat de kwestie van een communautaire bijdrage 
besproken dient t e worden in samenhang met de andere 
vervoersproblemen met Oostenrijk. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
ui teenzet t ing van de stand van zaken m.b.t . de 
onderhandelingen met Oostenrijk kan worden aan
gehoord. 

4. Voorbereiding van de Ecofinraad van 17 december a.s. 

4.1 Economisch jaarverslag en richtsnoeren voor het economisch 
beleid 

In het economisch jaarverslag wordt ingegaan op de econo
mische situatie in de Gemeenschap en worden richtsnoeren 
gegeven voor het t e volgen economische politiek door de 
lidstaten in het volgende jaar. 
De economische en sociale si tuatie is ook onderwerp van 
gesprek geweest in de Europese Raad van 3 en 4 december jl. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met de 



Commissie-aanbevelingen voor het te voeren eco
nomische beleid. 

4.2 Begrotingsdiscipline en economische convergentie 

Ten behoeve van dit agendapunt wordt op dit moment slechts 
beschikt over een document van de Commissie dat dateert van 
juni jl. Een voorontwerp van een nieuw document zal nog 
worden besproken in de EPC-vergader ing van 13 december a.s. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met de documenten die 
zijn voorbereid in het E P C en het Comité voor de 
begrotingen. 

4.3 Follow-up Europese Raad 

Onder dit agendapunt zal slechts een algemene gedachten-
wisseling plaatsvinden in het licht van de aanwijzingen en 
conclusies van de Europese Raad . 

De Coördinatie Commissie zag geen aanleiding om 
n.a.v. dit punt enige conclusie te formuleren. 

D G E S , 7 december 1982 


