
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie en 
Assooatieproblemen d.d. 17 januari 1983 

De Coördinatie Commissie heeft op 17 januari de volgende agenda behandeld. 

1. Voorbereiding van de Algemene Raad van 24/25 januari a .s . 

1.1 Staal: versterking ant i -cr is ismaatregelen 
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1.3 Uniforme Verkiezingsprocedure 
1.4 Voorbereiding UNCTAD VI 
1.5 Economische betrekkingen oost-west 
1.6 Toetreding Portugal: voorbereiding i i e minis ter ië le z i t t ing 
1.7 Preferent ieel handelsakkoord EG-Spanje var* 1970 
1.8 Toetreding Spanje 
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1.10 Ontmoet ing Raad - Uitgebreid Bureau van het Europees Par lement 

(colloque) 
1.11 Handelsbetrekkingen EG-Japan 
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1.14 Demonstra t ieprojekten 

2. Voorbereiding van de Visserijraad van 25 januari a.s. 

2.1 Intern Visserij Beleid 
2.2 Extern Visserij Beleid 

3. Voorbereiding van de Interne Markt Raad van 1 februari a.s . 

De Ministerraad zou haar goedkeuring kunnen hechten aan de hiernavolgende 
conclusies en overwegingen. 
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Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie 
en Associatieproblemen d.d. 17 januari 1983 

i . Voorbereiding van de Algemene Raad d.d. 2fr/25 januari 1983 

1.1 Staal: versterking anti-crisis maatregelen 

De Raad, die zich in december reeds uitvoerig heeft beziggehouden 
met de versterking van het crisismechanisme voor de Europese 
staalindustrie, zal tijdens zijn aanstaande zitting trachten overeen
stemming te bereiken over de nog uitstaande punten, waarvan de 
voornaamste zijn: 

de uitbreiding van Bijlage I van het EGKS-verdrag; 
de statistische controle op de uitvoering van de staal -
regelingen; 
het extern volet : arrangementen met derde landen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde de eerdere 
ICCE-conclusies: 

Uitbreiding Bijlage 1 EGKS-Verdrag 

De uitbreiding mag er in principe niet toe leiden dat er 
nieuwe producenten onder het stelsel van het Verdrag 
worden gebracht, terwijl uitbreiding tevens alleen het 
gevolg mag zijn van zuiver technische ontwikkelingen 
(nieuwe produkten). 
Op grond van deze criteria kan Nederland akkoord gaan 
met opneming van koudgewalste plaat van 3 mm of 
meer. Niet echter met het koudgewalste bandstaai, 
omdat daardoor het aantal producenten niet onbelang
rijk toeneemt, terwijl ook de structuur van de bedrijven 
een afwijkende is. Hierbij speelt eveneens mede dat er 
in Nederland tenminste een drietal Steel Service 
Centers onder het Verdrag zouden worden gebracht, 
waartegen deze ernstig bezwaar hebben. 

Verscherping van de controlemogelijkheden 

Nederland kan in principe meegaan met uitbreiding van 
het stelsel tot de handel. Duidelijk moet evenwel z i n 
dat overbodige bureaucratie dient te worden vermeden 
en dat het stelsel doelmatig zal functioneren. 
Een regeling voor de handel zal niet een vrijwillige 
mogen zijn, aangezien slechts 3 lidstaten (waaronder 
Nederland) de tot nog toe bestaande vrijwillige regeling 
zijn nagekomen. 
De aanbeveling van de Commissie zou behalve op art.95 
EGKS-verdrag ook dienen te stoeien op art.63, üd 3 van 
dit Verdrag. 
Dit biedt voor Nederland de mogelijkheid om uitvoering 
van de aanbeveling te combineren met de onlangs tot 
stand gekomen wet tot uitvoering van de op art.63, lid 3 



gebaseerde aanbeve l ing , waarbi j de handel werd 
verpl icht tot openbaarmak ing van pri jsschalen en 
ve rkoopvoorwaarden . Door deze combinat ie zou een 
t i jdrovende wettel i jke procedure kunnen worden 
vermeden* 

Ex te rn Volc t 

D e C o m m i s s i e heeft n ieuwe fe i ten te berde gebracht 
(o .a . het te lage n iveau van de bas is- invoerpr i jzen) o p 
grond waarvan zij de voorde len van a r rangementen en 
derhalve u i tbre id ing daa rvan beplei t . 
D e a rgumen ten hebben ook de B R D , tot nog toe een 
tegenstander van verdere u i tbre id ing, over tu igd . 
O o k Neder land zou z i ch - wede rom refererend aan de 
conc lus ies van 19 oktober 1982 - niet tegen een verdere 
u i tbre id ing behoeven te ve rze t t en . 

Roes tv r i j staal 

Tevens kan een verzoek van het V K ter sprake k o m e n o m roestvr i j 
staal op te nemen in het s taa la r rangemen t E E G - V S . 

D e Coö rd ina t i e C o m m i s s i e conc ludeerde dat Neder land 
in pr incipe akkoord kan gaan met een door de 
C o m m i s s i e te bere iken ove reenkoms t onder sect ion 704 
van bedoelde s ta in less s tee l -p roduk ten . E e n dergel i jke 
ove reenkoms t m a g evenwel niet leiden tot wi jz ig ing van 
de hoevee lheden van produkten die zijn opgenomen in 
het bestaande A r r a n g e m e n t dat in werk ing trad op 
1 november 1982 . 

1.2 Budget ta i re p rob lemen 

Onder dit agendapunt za l de compensa t i e aan het V K ter sprake 
k o m e n . Nada t het Eu ropees Pa r l emen t de budget ta i re verwerk ing 
van de ove reengekomen compensa t ie voor het V K voor het iaar 
1982 a lsmede de las tenver l i ch t ing t .b.v. de B R D heeft verworpen, 
heeft de C o m m i s s i e thans de suppleto i re begrot ing 1/83 voor 
geste ld , die in wezen bestaat uit de eerdere voorste l len uit de 
suppletoire begrot ing 1/82, waa raan mede in verband met de naar 
voren gebrachte bezwaren van het Europees Par lement een 
a lgemeen energ ievolet is toegevoegd van p lusminus 40 M E C U . 

D e Coörd ina t ie C o m m i s s i e conc ludeerde dat n.a.v. de 
Commiss ievoo rs te l l en voor de suppletoire begrot ing 
1/83 nader in terdepar tementaal over leg zal p laats
v inden, waarvan de conc lus ies aan de Min is ter raad 
zul len worden voorge legd . 



1.3 Uniforme Verkiezingsprocedure 

Andermaal zal de Raad zich buigen over de voor en inzake een 
uniforme procedure voor de rechtstreekse verkiezingen van het 
Europees Parlement van 1983. De kwestie van de evenredige 
vertegenwoordiging en van de mogelijkheid voor onderdanen van 
lidstaten om in andere lidstaten hun stem uit te brengen staan 
hierbij voorop. 

De Coördinatie Commissie bevestigde raar eerdere 
conclusie dat Nederland voorstander is van een stelsel 
van evenredige 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 voorzi t ter v .w.b . het actief 
kiesrecht voor Nederland acceptabel is. Dit compromis
voorstel houdt in dat facultatief de voorkeur wordt 
uitgesproken voor de invoering van het domicil ie
beginsel. Daarnaast blijft ook het nationaliteitsbeginsel 
toegestaan. 

V.w.b. de procedurele kant van het voorstel, bevestigde 
de Coördinatie Commissie haar conclusies ÉM 
Nederland, na kennisname van het resultaat van de tot 
op heden gevoerde werkzaamheden van de werkgroep, 
er op zal aandringen dat deze werkzaamheden met 
voortvarendheid dienen te worden voortgezet mei het 
oog op besluitvorming in het voorjaar van 1933. Indien 
zou blijken dat het niet mogelijk '.$ om tegelegener tijd 
overeenstemming tussen alle Lidstaten te verkrijgen 
over een uniforme verkiezingsprocedure, dan 
Nederland geen voorstander van formele besluitvormii^ 
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". 

De Coördinatie Commissie zou kunnen concluderen dat 
Nederland uitgaande van de eerder vastgestelde 
inhoudelijke standpunten, zich in de Raad zaJ beijveren 
voor het tot stand komen van een zo inhoudsvol 
mogelijke regeling inzake uniforme verkiezingen voor 
het Europees Parlement. In het geval zulks niet 
mogelijk blijkt geef t Nederland de voorkeur aan een 
regeling die zich bijvoorbeeld beperkt tot arrange
menten v .w.b . het actief en het passief kiesrecht. 

IJl Voorbereiding U N C T A D - V I 

In juni 1983 zal de zesde VN-conferentie inzake handel en 
ontwikkeling plaatsvinden. Vooruitlopend op de coördinatie van 



standpunten van de lidstaten, zal de Raad worden gevraagd zich uit 
te spreken over een verklaring waarin de Gemeenschap de 
wenselijkheid van de Noorr d Dialoog, het belang van U N C T A D 
VI en de noodzaak van een gedegen voorbereiding onderstreept. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
instemt met het afleggen van een algemene verklaring 
van de Raad inzake UNCTAD-V1 en tevens met de 
verstrekking van een mandaat aan Coreper ter tijdige 
voorbereiding van Gemeenschapsstandpunten t.a.v. de 
onderwerpen die tijdens UNCTAD-V1 aan de orde zullen 
komen. 

14 Economische betrekkingen oost-west 

Onder dit agendapunt zal de Raad bepaalde aspekten behandelen 
van het vervolg dat in Gemeenschapsverband gegeven dient te 
worden aan de besprekingen die in Washington in het kader der 
"Zeven" (de partners van het jaarlijkse economisch Topoverleg) te 
Washington in november 1982 hebben plaatsgevonden over 
economische oost-west betrekkingen. 

Aangezien het betrokken Commissiedocument nog niet 
voorhanden is, zag de Coördinatie Commissie af van het 
trekken van nadere conclusies. Indien noodzakelijk, zal 
na het beschikbaar komen van het Commissiedocument 
nog nader interdepartementaal overleg plaatsvinden. 

1.6 Toetreding Portugal: voorbereiding 11e ministeriële zitting 

De Raad zal de voorbereiding dienen af te ronden van de 
Gemeenschapsstandpunten t.b.v. de 11e ministeriële onderhande
lingszitting met Portugal, die en marge van de Algemene Raad zal 
plaatsvinden. De Gemeenschap streeft ernaar verklaringen af te 
leggen inzake de dossiers landbouw, sociale zaken (vrij verkeer van 
werknemers) en direkte investeringen. 

Landbouw (intern document 110(P) 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat op dit 
moment niet de problematiek van de Portugese 
landbouw zelf aan de orde is. Daarop, en op de voor
stellen van Frankrijk en de Commissie terzake, moet 
nog verder gestudeerd worden. Wel kan ingestemd 
worden met een landbouwverklaring voor 25 januari a.s. 
waarin o.a. verwezen wordt naar de nog te behandelen 
problematiek van de achtergebleven Portugese 
landbouwsectoren. Deze verwijzing dient in ieder geval 
niet in te gaan op de aard van de eventuele voorstellen 
die de Gemeenschap nog in het vooruitzicht stelt. 



Sociale aspecten (intern document 10S<P; 

De Coördinatie Commissie concladeerde dat: 
Nederland de voorkeur geeft aan een algemene 
verklaring inzake de sociale aspecten waarin het 
bestaan van het Luxemburgse protocol worrft genoemd 
en waarbij vooraf aan Luxemburg de interne 
verzekering wordt gegeven dat de Raad nog nader op 
het Luxemburgse probleem zal terugkomen. 
Wanneer zulks niet mogelijk blijkt geeft Nederland de 
voorkeur aan uitstel van de Gemeenschapsverklaring. 
Wanneer dit evenmin mogelijk blijkt, kan Nederland 
akkoord gaan met het laatste voorstel van het 
Voorzitterschap dat voorziet in een speciale regeling 
voor Luxemburg t.a.v Portugese werknemers, met dien 
verstande dat de regeling niet mag prejudiciëren op de 
uiteindelijke overgangsperiode voor het vrij verkeer van 
werknemers en dat de regeling uitsluitend van 
toepassing zal zijn voor Luxemburg. 

Directe investeringen 

Aangezien hierover overeenstemming bestaat tussen de 
lidstaten, zag de Coördinatie Commissie af van het 
trekken van nadere conclusies. 

1.7 Preferentieel handelsakkoord EG-Spanje 

Onder dit agendapunt zal de Europese Commissie verslag doen over 
de stand van zaken voor wat betreft de toepassing van het 
preferentiële handelsakkoord EEG-Spanje van 1970; zulks n.a.v. 
Britse klachten over de toepassing van dat akkoord door Spanje. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat volstaan 
kan worden met het aanhoren van het Commiss 
verslag. 

1.8 Toetreding Spanje 

De Raad zal worden gevraagd, t.b.v. de onderhandelingszitting met 
Spanje op het niveau van plaatsvervangers, tot overeenstemming te 
komen over af te leggen verklaringen op 28 januari a.s. ake 
externe betrekkingen (toepassing Gemeenschappelijk DotMM 
Tarief) en text iel . 

De Coördinatie Commissie concludeerde als volgt: 

Externe betrekkingen 

De Coördinatie Commissie constateerde dat Nederland 
steeds gepleit heeft voor een zekere parallelliteit van 
behandeling tussen enerzijds de problemen van de 
Middellandse Zee met de partners t.a.v. de nadelige 
gevolgen van de uitbreiding en anderzijds de 



toetredingsonderhandelingen. De zogenaamde Nataii-
exerci t ie , die juist de verbreding/verdieping van de 
relaties met de preferentiële MZ-partners "in het licht 
van de uitbreiding" op het oog heel t , dient dan ook 
binnen afzienbare termijn tot algemene conclusies te 
leiden die vervolgens worden uitgewerkt in de metter
tijd noodzakelijke aanpassing van de Samenwerkings
akkoorden. 
Aldus zou ernaar gestreefd kunnen worden om vóór de 
ondertekening van de toetredingsakte politieke hoofd
lijnen vast te stellen voor het na de ondertekening vast 
te stellen onderhandelingsrnandaat. 
Een en ander zal echter moeten worden bereikt door 
versnelling van de Nata l i -exerc i t i e en niet door verdere 
vertraging van de toetredingsonderhandelingen. In de 
E G - verklaring voor de externe betrekkingen kan dus 
geen sprake zijn van het conditioneel stellen van de 
afronding van de Nata l i -exerc i t i e voor de onder
tekening van de toetredingsakte. 
In het licht van het bovenstaande zal Nederland een 
al ternat ieve tekst voorbereiden voor de betreffende 
EG-verklar ing. 

Textiel 

De Coördinatie Commissie stelde vast cat duidelijk is 
gebleken dat Spanje zijnerzijds vooral zal willen 
vasthouden aan de bescherming van zijn eigen markt en 
binnen de Gemeenschap ook de neiging in de richting 
van bescherming van de eigen markt het grootst is. 
Daarvan uitgaande zou in eerste instantie steun 
verleend moeten worden aan het Voorzitterschaps-
voorstel (wederzijdse controle op de invoer/uitvoer van 
textiel zonder kwanti ta t ieve restr ict ies, gedurende een 
overgangsperiode van drie jaar, te administreren door 
de Commissie) . 
Indien daarvoor geen steun is te vinden en de technische 
uitvoerbaarheid op Gemeenschapsniveau niet haalbaar, 
zal wellicht een stelsel van tijdelijke invoerpiafonds 
voor een zo klein mogelijk aantal produkten overwogen 
moeten worden. Daarbij zouden ais voorwaarden 
moeten gelden: 

a. dat het niveau en het beheer van de invoerpiafonds op 
z !n minste even liberaal is als t.a.v. Portugal is 
overeengekomen; 

b. dat evenwicht ontstaat in de restricties die Spanje en 
de EG over en weer in de textielsector handhaven. 

Groenland 

Naar aanleiding van het verzoek van Denemarken tot wijziging \ 
de status van Groenland t.o.v. de EG, zal de Europese Commissie 
een verklaring afleggen, waarin zij uiteen zal zetten welke aanpak 
zij zich voorstelt t .a.v. de behandeling van het Deense verzoek. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
in eers te instantie zal aanboren welke aanpak de 
Commissie voorstelt inzake het Deense verzoek tot 
statuswijziging van Groenland. 

1.10 Ontmoeting Raad - Uitgebreid Bureau van het Europees Parlement 
(colloque) 
De Raad zal de voorbereiding dienen af te ronden van de 
ontmoeting van een afvaardiging van het Europees Parlement, die 
op 24 januari a.s. en marge van de Algemene Raad zal 
plaatsvinden. 
Tijdens het colloque zullen voornamelijk aan de orde komen: 

institutionele problemen, m.n. de par lementai re aspecten van 
het Genscher/Colombo initiatief; 
de uniforme verkiezingsprocedure. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met een intervent ie van het 
Voorzit terschap, eventueel aangevuld met interventies 
door leden van de Raad, waarmee een weerspiegeling 
wordt gegeven van de discussies in de Raad inzake de 
inter- inst i tut ionele verhoudingen en de uniforme 
verkiezingsprocedure van het EP. 

De Coördinatie Commissie concludeerde tevens dat 
Nederland weinig voelt voor een discussie over de 
Begrotingsproblematiek bij gelegenheid van "et 
colloque bij het Europees Par lement . 

1.11 Handelsbetrekkinge EG-Japan 

Mogelijkerwijs zal de Raad worden gevraagd zich andermaal te 
buigen over de tenuitvoerlegging van de Gemeenschappelijke 
handelspolitiek t .o.v. Japan, in het licht van de nieuwste door 
Japan aangekondigde maatregelen ter ontsluiting van de Japanse 
markt , alsmede van de bevindingen van een delegatie van ce 
Commissie die onlangs bi la terale consultat ies met Japan heeft 
gevoerd. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat m.b*t. de 
Gemeenschappelijke handelspolitiek t .o.v. Japan 
eventueel nader overleg zal plaatsvinden in het licht 
van de nog te houden vergadering van Comité 113 
(leden). 

1.12 Compact disc 

De mogelijkheid bestaat dat de Raad zal worden gevraagd een 
speciaal Douane Tarief vast te stellen voor apparatuur voor het 
afspelen van de zogenaamde compact disc, teneinde te voorkomen 
dat de EEG-markt door importen van dit soort apparatuur wordt 
overspoeld. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
het Commissievoorstel ter vaststelling van een speciaal 
Douane Tarief voor compact disc apparatuur zal 
steunen, waarbij nader overleg nodij? zal zijn v.w.b. de 
aan Uapan aan te bieden compensatie. 
Indien een insisteren op een conclusieve behandeling in 
de Raad nu de negatieve Duitse positie zou verharden, 
zou het de voorkeur verdienen een en ander tot de 
Raadszitting van februari uit te stellen, waarbij de 
resterende tijd benut zou kunnen worden de Bonds
republiek van de economische noodzaak van de voorge
stelde maatregel te overtuigen. 

1.14 Demonstratieprojekten 

De Commissie heeft voorstellen gedaan om d.m.v. een tweetal 
verordeningen haar steun aan demonstratieprojekten op energie
gebied te kunnen voortzetten. Deze voorstellen stuiten nog op 
bepaalde bezwaren van de BRD. De Raad zal trachten tot overeen
stemming te komen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat: 

1. Nederland zich kan aansluiten bij andere lidstaten in 
het doen van een beroep op de BRD om de voor
behouden in te trekken. Mocht de BRD haar reserves 
handhaven, dan zou Nederland dienen te streven naar 
terugverwijzing van dit onderwerp naar Coreper. 

2. Dat Nederland kan vasthouden aan een richtbedrag var. 
300 min ERE. 

3. Nederland kan akkoord gaan met de volgende door 
Commissie voorgestelde verklaring voor de notulen van 
de Raad: "De Commissie verklaart dat zij onder 
normale omstandigheden bij de voorbereiding van haar 
voorontwerp van jaarlijkse begroting ernstig rekening 
zal houden met het noodzakelijk geachte bedrag. De 
Commissie zal jaarlijks in het voorontwerp van begro
ting het totaal van de in dat stadium vastgelegde 
bedragen aangeven, alsmede het totaal-generaal c 
volgens raming gedurende de geldigheidsduur van de 
verordeningen zal worden bereikt. 

4. Mocht de bespreking in Coreper 19 januari a.s. daartoe 
aanleiding geven, dan zal alsnog interdepartementaal 
overleg plaatsvinden. 

2. Voorbereiding Visserijraad van 25 januari 1983 

2.1 Intern Visserij Beleid 

Tijdens de aanstaande Visserijraad zullen Voorzitterschap en 
Commissie een poging doen de met Denemarken aan de gang zijnde 



besprekingen over de totstandkoming van een Gemeensdhappali 
Visserij Beleid af te ronden. 
Het is mogelijk dat tevens bepaalde aspecten van het externe 

,serij Beleid aan de orde V , doch deze zullen tijdens de 
aanstaande Visserijraad van duidelijk minder belang zijn. 

Intern Visserijbeleid 

De Coördinatie Commissie concludeerde tot bevestiging 
van haar compromisvoorstel zoals dat eind december 
aan de Raad voorlag. Door het voorzitterschap en de 
Commissie met Denemarken uit te werken compro
missen zullen constructief worden beoordeeld. 
Maximale druk op Denemarken dient gehandhaafd t e 
blijven. Zo nodig zal Nederland aan meerderheids-
besluitvorming meewerken. 

Extern Visserijbeleid 

Kader-overeenkomst voor een visserijregeling met 
Finland 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met het afsluiten van een kad* 
overeenkomst met Finland inzake visserij. Aan deze 
kaderovereenkomst zal Finland echter alleen 
aanspraken kunnen ontlenen voor haringvisserij in de 
Noordzee, wanneer de verdeling van de haringquota 
zodanig is dat hiervoor ruimte bestaat. 

3. Voorbereiding van de Interne Markt Raad van 1 februari a.s. 

De Algemene Raad heeft in december 1982 ^ : 
Commissievoorstellen m.b.t. de versterking van de interne markt 
te behandelen tijdens enkele speciale vergaderingen van de Raad in 
het eerste kwartaal van 1983. De eerste van deze speciale 
zittingen zal op l februari a.s. plaatsvinden. De Commissie
voorstellen hebben betrekking op: 

een ontwerprichtlijn betreffende een informatieprocedure op 
het gebied van normen en technische voorschriften; 
EEG-goedkeuring voor derde landen produkten; 
vereenvoudiging van grensformaliteiten. 

De Coördinatie Commissie concludeerde als volt 

Ontwerp-richtlijn betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische \oorsc' n̂ 

De Coördinatie Commissie bevestigde de conclusie van 
7 december volgens welke Nederland zijn standpunt 
handhaaft dat Duitsland in beginsel alle technische 
voorschriften t.a.v. de onder de richtlijn vallende 
produkten notificeert voordat de voorschrif ten 
definitief worden vastgesteld. I.v.m. de Franse en 
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Griekse reserves kan niet ingestemd worden met een 
verkorting van de in art. 8 voorziene termijnen, noch 
met een uitbreiding van het aantal uitzonderings
gevallen waarin een voorschrift niet in ontwerp, maar 
eerst na vaststelling mag worden genotificeerd. 
Nederland meent dat daarentegen de nu in art. 9 
genoemde uitzondering voor de telecommunicatie
diensten niet gerechtvd gd is naast de gevallen van 
Volksgezondheid en veiligheid. 
In het kader van een algemeen akkoord zou evenwel een 
uitzondering voor "essentiële communicatiediensten* 
overwogen kunnen worden. 

EEG-goedkeuring voor uit derde landen afkon 
produkten 

De Coördinatie Commissie bevestigde de conclusie dat 
Nederland bereid blijft op constructieve wijze -nee 
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 probleem is van groot belang voor 
verdere voltooiing van de gemeenschappelijke markt. 
De onderhandelingsmarge die ter beschikking staat, 
lijkt evenwel gering. Een oplossing zal de verplichtingen 
die de Gemeenschap in het G A T T heeft aangegaan, met 
name in de "GATT-codenormen", 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 slee 
een provisorische oplossing mogelijk die bepaalde 
lidstaten onder bijzondere omstandigheden 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 
lidstaten betekenen om maar naar eigen believen 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 besluit
vorming die een delicaat evenwicht tussen nationale 
bevoegdheden en communautaire belangen moeten 
waarborgen. Bovendien speelt daarbij de vraag in 
hoeverre de geldende GATT-bepalingen ruimte lat 
voor een dergelijke 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, 
dan wel via de deelmarkt van een andere lidstaat. De 



vooruitzichten voor het vinden van een oplossing langs 
bovengeschetste lijnen zijn derhalve niet hoopgevend. 

Grensfor mali tei ten 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het pakket 
voorstellen van de Commissie met voortvarendheid 
moet worden behandeld in Raadskader, opdat tegen het 
eind van het Duitse voorzitterschap besluitvorming kan 
plaatsvinden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde tenslotte dat 
indien het verdere overleg in Coreper ter voorbereiding 
van de Raadszit t ing van 1 februari a.s. hier aanleiding 
toe geeft, nog nader interdepartementaal overleg zal 
plaatsvinden. 



Addendum op de conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 
17 januari 1983 

Budgettaire problemen 

Onder dit agendapunt zal de compensatie aar het VK ter 
sprake komen. Nadat het Europese Parlement de budgettaire 
verwerking van de overeengekomen compensatie voor het VK 
voor het jaar 1982 alsmede lastenverlichting ten behoeve van 
de BRD heeft verworpen, heeft de Commissie thans de aanvul
lende begroting 1/83 voorgesteld, die voor wat betreft de 
bedragen bestaat uit de eerdere voorstellen van de aanvullende 
begroting 1/82- De commissievoorstellen zoals die thans 
bekend zijn voorzien in een totale compensatiebijdrage aan het 
VK van 1092 MECU waarvan 692 MECU als verplichte 
uitgaven en ^00 MECU als onverplichte uitgaven in het kaJêf 
van energieprogramma's worden besteed. In eerdere jaren was 
de Britse compensatie in zijn geheel verplicht beschouwd. Voor 
de BRD bedraagt de compensatie 210 MECU die als onv
erplichte uitgaven voor energieprojecten dienen. Ook is een 
algemeen energievolet van 35 MECL toegevoegd om de 
energieprojecten in het kader v?n de compensatiebetalingen 
een meer communautair kader te plaatsen. Tevens zal nog een 
ontwerp verklaring worden opgesteld inzake de noodzaak van 
het vermijden van ad hoe compensatie regelingen in de 
toekomst. 
De Commissie is op twee punten aan de wensen van het EP 
tegemoet gekomen, namelijk t.a.v. de classificatie voor een 
gedeelte van de uitgaven als niet-verplicht (hetgeen grotere 
zeggenschap van het EP impliceert en tevens van belang is 
voor de omvang van de EG-begroting in volgende jaren) en de 
verklaring over het vermijden van compensatieregelingen in de 
toekomst. 

Tijdens het nadere overleg waartoe de Coördinatie Commissie 
op 17 januari had besloten, bleek dat het Ministerie v 
Financiën vast bleef houden aan het standpunt dat alle 
compensatiebedragen als verplichte uitgaven dienen te worden 
geclassificeerd. Een classificatie als onverplichte uitgave zou 
een afwijking betekenen van de afspraak, die terzake van de 
classificatie is gemaakt op 30 juni 1982 tussen de voorzitters 
van Commissie, Parlement en Raad (zgn tr i loog). Wel zou het 
EP tegemoet kunnen worden gekomen terzake van een raads-
verklaring omtrent de noodzaak te komen tot een duurzame 
oplossing voor de compensatieproblematiek, alsmede t.a.v- het 
aanvullende energieprogramma van 35 MECU* 
De overige ministeries toonden begrip voor de positie van 
Financiën, doch meenden dat deze stricte positie grote geva
ren voor een nieuwe botsing met het EP in zich droeg, waarvan 
de consequenties vooralsnog onoverzienbaar zijn. Niet tijdige 
finalisering van de VK en BRD compensatie (avant 31 maart) 
zou opnieuw een crisissituatie in de EG kunnen veroorzaken 
(bijv. niet betalen van contributie door het VK) Zij waren van 
mening, dat de Nederlandse delegatie in de Algemene Raad 
actief en flexibel moet kunnen meewerken aan het bereiken 



van een oplossing, zodat een gekwalificeerde meerderheid in 
de Raad bereikbaar wordt. Volgens deze ministeries zou 
daarbij het EP uiteindelijk tegemoet kunnen worden gekomen 
t.a.v. de classificatie van de energieprogramma's (210 MEC 
voor de BRD en desnoods ook van WH) MECU voor het V K ) als 
onverplichte uitgave. Daarbij dient het EP wel uitdrukkelijk te 
verklaren, dat de verhoging van het MSP niet meeberekend zal 
worden voor de marge van de niet-verplichte uitgaven in 
volgende jaren. Hiertoe zou EP voorzitter Dankert wellicht 
bereid zijn. T.a.v. het algemeen energievolet van 35 MECU en 
de raadsverklaring voor een duurzame oplossing bestond over
eenstemming, dat ingestemd zou kunnen worden met de 
Commissievoorstellen. 

Alle ministeries m.u.v. van Financiën dat een voor
behoud maakte, ondersteunden de conclusie van de 
voorzitter van het interdepartementaal overleg 
volgens welke Nederland in de Algemene Raadt 
uitgaande van een restr ict ieve positie, act ief en 
flexibel moet kunnen meewerken aan het bereiker 
van een oplossing, zodat een gekwalificeerde wet 
derheid in de Raad bereikbaar wordt. Dit betekent 
dat door Nederland de energieprogramma's (210 
MECU voor de BRD en desnoods ook k00 MECU 
voor het VK) als onverplichte uitgave kunnen 
worden geclassificeerd, mits het EP uitdrukkelijk 
verklaart, dat de verhoging van het MSP titel 
meeberekend zal worden voor de marge van de 
niet-verplichte uitgaven in volgende jaren. 
Alle ministeries ondersteunden de conclusie dat 
een algemeen energieprogramma van 35 MECU e^ 
een raadsverklaring voor een duurzame oplossing 
op basis van de Commissievoorstellen voor 
Nederland aanvaarbaar zijn. 

De Ministerraad zal zich over het bovenstaande moeten uit
spreken. 


