
Conclusies van de vergadering van de Coördinatie C o r 
Europese Integratie- en Associé d. 22 februar ; ü 

2. Voorbereiding van de Landbouwraad dd. 27/28 februari a.s. 

2.1 Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

alsmede 

2.2 Voorstellen van de Commissie voor de landbouwprijzen voor het 
seizoen 1984/85, en begeleidende maatregelen 

De Coördinatie Commissie besprak de nota van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij van 8 februari 1984 inzake de prijsvoorstellen 

. / . van de Commissie en begeleidende maatregelen (zie bijlage). 
Ingestemd werd met de in de nota neergelegde benadering, dat tn 
beginsel algehele prijsbevriezing aangewezen is. De door de Com
missie voorgestelde (bescheiden) prijsverhogingen voor sommige 
overschotsectoren hebben niet de Nederlandse steun vanwege het 
ontbreken van overtuigende argumentatie. 
Voor wat betreft de monetair compenserende bedragen (mcb) werd 
vastgesteld dat toenadering van de standpunten van de Bonds
republiek Duitsland en Frankrijk van wezenlijk belang was. Over i 
gens bestond nog grote onduidelijkheid over de standpunten van de 
beide betrokken Lidstaten en de kansen op verzoening hiervan. De 
Coördinatie Commissie kon tegen die achtergrond nog geen positie 
bepalen t.a.v. de mogelijke oplossing(en) van mcb-vraagstuk. Met 
name bestaat onzekerheid over de consequenties van de Duitse 
gedachten bestaande en toekomstige mcb fs om te zetten respectie
velijk vast te stellen op basis van de sterkste valuta (d .w.z . de 
D-mark) . Het Ministerie van Landbouw en Visserij zal op 23 
februari een notitie ter beschikking stellen, over de consequenties 
van diverse oplossingen voor de afbraak van bestaande mcb's, tot 
dusver hebben gecirculeerd. Over deze notitie zal op korte termijn 
interdepartementaal over leg plaatsvinden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de Neder
landse delegatie zich in de komende Landbouwraad bij 
het innemen van een standpunt over de prijsvoorstellen 
voor het seizoen 1984/85 volledig zal baseren op het 
Nederlands standpunt m.b.t. de Commissievoorstellen 
voor de herziening van het GLB (OOM 500) zoals 
laatstelijk geformuleerd in de Coördinatie Commissie 
van 25 januari, de REZ van 27 januari en de REZ van 17 
februari en de notitie van het Ministerie van Landbouw 
van 8 februari j l . met betrekking tot de prijsvoorstellen 
en begeleidende maatregelen, opdat de Landbouw
uitgaven binnen het thans begrote bedrag van 
16,5 miljard ECU kunnen worden gerealiseerd. 
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De delegatie zal tijdens deze Landbouwraad opnieuw 
naar voren brengen dat spoedige besluitvorming over 
het gehele pakket landbouwvoorstellen van groot belang 
is, zowel voor de Gemeenschap als geheel als voor de 
producenten. 

De Commissievoorstellen worden door Nederland be
schouwd als basis voor onderhandelingen. 
De voorgestelde gedifferentieerde prijsaanpassing 
wordt echter afgewezen. 
Juist gezien de markts i tua t ie voor rund- schape- en 
varkensvlees en bepaalde soorten groenten en fruit, 
worden van Nederlandse zijde de door de Commissie 
voorgestelde prijsverhogingen voor deze sectoren on
verantwoord geacht . 
Nederland pleit gezien de genoemde markts i tua t ie -
voor een algehele prijsbevriezing i.p.v. de door de 
Commissie voorgestelde gedifferent ieerde prijs
aanpassing. 

De door de Commissie voorgestelde wijziging in de 
prijsverhouding tussen botervet en eiwit , gericht op 
st imulering van de boterconsumpt ie , is voor Nederland 
accep tabe l , op voorwaarde dat de regeling neutraal 
werkt t .o.v. de producentenpri js . 

Nederland onderschrijft de noodzaak om de MCB af t e 
breken, maar acht het door de Commissie voorgestelde 
afbraaktempo van twee jaar niet real is t isch. Het Minis
t e r i e van Landbouw en Visserij zal een not i t ie opstellen, 
waarin de gevolgen van de diverse voorstellen voor 
oplossingen van met name de afbraak van positieve 
MCB nader worden geanalyseerd. Het resu l taa t van 
in te rdepar tementaa l overleg over deze not i t ie zal zo 
spoedig mogelijk aan de Coördinat ie Commissie c.q. de 
REZ worden voorgelegd. 

Nederland s t aa t zeer aarzelend tegen eventuele nat io
nale compensa t iemaat rege len bij afbraak van positieve 
MCB; eventuele maat rege len dienen op communauta i re 
grondslagen te berusten. 

2-3 Invoerregime voor Nieuw Zeelandse boter in 19S* 

De Commissie heeft voorgesteld de invoerregeling voor Nieuw 
Zeelandse boter die eind 1983 afliep, t e vervangen door een nieuwe 
regeling voor een periode van vijf jaar, waarbij de t e importeren 
hoeveelheid met 2000 ton per jaar zou teruglopen van S3.000 ton in 
198* tot 75.000 ton in 1988. 

De Coördinatie Commissie concludeerde conform haar 
conclusies van 31 januari 198*, dat Nederland, gezien 
enerzijds de zuivelsituatie in de Gemeenschap en ander-



zijds het belang van de voortzet t ing van de goede 
samenwerking met Nieuw Zeeland op de wereldmarkt 
voor zuivelprodukten, als compromis kan instemmen 
met de verdere invulling van het contingent voor 19S^ 
volgens het Commissievoorstel en met een invoer
regeling voor Nieuw Zeelandse boter voor de jaren tot 
en met 1988. 

2.4 Verlenging van het bestaande landbouwstructuurbeleid 

De bestaande landbouwstructuurmaatregelen zijn op 31 december 
jl. afgelopen, terwijl de besprekingen op technisch niveau over 
nieuwe landbouwstructuurmaatregelen nog niet tot overeen
stemming hebben geleid. 
Ten einde een vacuüm t e vermijden zullen de bestaande maa t 
regelen tijdelijk dienen te worden verlengd. 

De Coördinat ie Commissie bevestigde de conclusie van 
31 januari 1984, dat Nederland voorstander is van een 
spoedig to t stand komen van nieuwe landbouw
s t ruc tuurmaa t rege len waarin de s t imulerende werking 
op productie in overschotsec toren wordt geël imineerd. 
In afwachting van besluitvorming hierover kan Neoer-
land ins temmen met een verlenging van de bestaande 
landbouwstruc tuurmaat regelen waarbij het zeer wense
lijk is dat reeds bij gelegenheid van deze verlenging de 
product ies t imulerende werking zoveel mogelijk wordt 
tegengegaan. In ieder geval zal de verlenging voor een 
korte periode moeten geiden, dat wil zeggen niet langer 
dan zes maanden. 

2.5 Uitbreiding van bepaalde gebieden in het VK, Nederland en Italië 
waar bepaalde s t ruc tuurmaa t rege len ("bergboerenrichtüjn") van 
kracht zijn 

Specifieke agrar ische probleemgebieden in de Gemeenschap kunnen 
in aanmerking komen voor bepaalde s t ruc tuurmaat rege len op grond 
van de zgn. "bergboerenrichtüjn". 
Het verzoek van het VK, Nederland en Italië tot een beperkte 
uitbreiding van de gebieden die onder deze richtlijn vallen, is op 
verzet gestui t van m.n. de BRD en Frankrijk. Deze landen zijn van 
mening dat een dergelijke uitbreiding vooruitloopt op de binnenkort 
to t stand t e komen algehele herziening van het landbouw
structuurbeleid. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusie 
van 31 januari jl. dat Nederland kan instemmen met de 
voorgestelde uitbreidingen van de gebieden die onder de 
richtlijn vallen, op voorwaarde dat zij voldoen aan de 
cr i te r ia die de richtlijn s te l t . 
Nederland zou eveneens akkoord kunnen gaan met uit
stel van besluitvorming. 



2.6 Uitbreiding van landbouwstpjctuurmaatregelen tot bepaalde gebi
eden in Griekenland 

Het Griekse voorzit terschap heeft bepaalde voorstellen op het 
gebied van verbetering van landbouwinf rastructuur in Griekenland 
(vnl. irrigatie) op de agenda van de Landbouwraad geze t . 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusies 
van 7 december 1983, dat de door Griekenland op de 
agenda geplaats te voorstellen gezien moeten worden in 
samenhang met het Grieks memorandum en de geïn
tegreerde programma's voor de Middellandsezeelanden 
(PIM's) en bij voorkeur in die kaders zouden dienen t e 
worden behandeld. 
De Coördinat ie Commissie was voorts van mening dat , 
gezien de discussie die tijdens de Europese Raad van 
Athene over dit onderwerp heeft plaatsgevonden, te rug
houdendheid dient t e worden be t rach t t .a .v . t egemoe t 
koming aan de Griekse wensen. 
Voor wat bet ref t de voorstellen als zodanig neemt 
Nederland het standpunt in dat : 
de mogelijkheid of, en de wijze waarop de maat regelen 
uit het EOGFL, Afdeling Or iën ta t i e t e financieren zijn, 
duidelijk aangegeven zal moeten worden, 
de deelneming van het EOGFL, Afdeling Or iën ta t i e , aan 
een plafond wordt gebonden. 

de vee tee l t niet wordt opgenomen in het voorstel . 

3. Voorbereiding van de Onderzoekraad dd. 28 februari a.s. 

3.1 Esprit 

Dit be t ref t een vijfjarig programma ter st imulering van het p re -
compet i t ive onderzoek op het gebied van de informatie techno
logie. De financiering (1500 mecu's 1984-1989) zal respectieveli jk 
door de Gemeenschap en de in in t ra -Europees verband samen
werkende deelnemende bedrijven en onderzoekinstell ingen op 50/50 
basis plaatsvinden. 
Behoudens de goedkeuring van de financiële enveloppe voor 1984-
1989, welke door de BRD en het VK werd gekoppeld aan de 
oplossing van de algemene financiële problematiek, is de besluit
vorming afgerond. 
Aan de hand van een voorontwerp voor een Raadsverklaring 
besprak de Coördinatie Commissie de wijze waarop de Commissie 
in het licht van de huidige financiële s i tuat ie van de Gemeenschap, 
zich voorstelt ESPRIT in 1984 en 1985 t e financieren. Zulks houdt 
in bezuinigingen op andere programma's in 1984 ten bedrage van de 
45 mecu betalingscredieten die in dit jaar nodig zijn voor ESPRIT. 
Voor 1985 zijn besparingen voorzien op de gehele begroting ten 
bedrage van de voor Esprit nodige 100 mecu. Financiering van 
ESPRIT zou derhalve budgettair neutraal zijn. 



Voor de periode na 1985 zal de Commissie voorstellen doen voor 
prioriteiten. 

Met deze opzet is derhalve de financiering van Esprit voor 1984 en 
1985 geregeld terwijl voor de jaren daarna besluitvorming kan 
geschieden op grond van de prioriteiten door de Raad vast te 
stellen binnen de ruimte die geschapen wordt door besluiten over 
de eigen middelen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat ingestemd 
kan worden met de voorgestelde Raadsverklaring en dat 
derhalve op grond van de garantie van de Commissie 
dat de nodige fondsen binnen het raam van de huidige 
middelen beschikbaar zijn, het mogelijk is om met 
ESPRIT te beginnen. De Raad zou dienovereenkomstig 
dienen te besluiten. 
Deze positie wordt ingegeven door het belang van het 
programma voor de versterking van de Europese con-
currentie-positie en het inlopen van de achterstand op 
de VS en Japan op het gebied van de informatie
technologie. 
Verder uitstel van dit programma zal de geloof
waardigheid van communautaire activiteiten bij h 
bedrijfsleven aantasten. 
Gezien het gevolg van een dergelijk besluit voor de 
beschikbaarheid van voldoende middelen voor andere 
lopende en voorziene activitei ten op het gebied van 
Onderzoek en Ontwikkeling is het noodzakelijk de rela
t ieve prioriteiten te heroverwegen. Zulks dient op korte 
termijn op grond van terzake dienende Commissie
voorstellen te geschieden. 

Voor wat betreft de overige communautaire activiteiten op het 
gebied van O&O in de periode 1984-1987 (de punten 3.2, 3.3, 3.5, 

/3 .7 en 3.8 3.6)/geldt derhalve dat, afgezien van de inhoudelijke merites van de 
concrete voorstellen, uitvoering slechts kan plaats vinden voor
zover de financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn. 

3.2 Stimulering communautair Onderzoek en Ontwikkeling 

Het betreft hier een voorstel voor een vierjarig experimenteel 
programma ter stimulering van de doelmatigheid van het weten
schappelijk en technisch potentieel in Europa. 
De Coördinatie Commissie constateerde dat dit voorstel nauwelijks 
inhoudelijk is besproken in Brussel, doch dat op grond van erva
ringen met een eerder programma het voorstel positief kan worden 
beoordeeld. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de voor
bereidingen m.b.t. dit voorstel nog onvoldoende zijn 
geweest en dat derhalve dit onderwerp niet rijp is voor 
bespreking op de Onderzoekraad. Mocht evenwel dit 
agendapunt gehandhaafd worden dan zou de Neder-



landse inbreng beperkt moeten worden tot de consta
tering, dat op het eers te gezicht dit voorstel positief 
wordt benaderd doch dat verdere bestudering nodig is. 

3.3 Biotechnologie; Mededeling van de r < ; ' 

Dit betreft een oriënterende bespreking van het Commissievoorstel 
van een grootschalig biotechnologieprogramma van 200 MECU voor 
de periode 1984/1987. Het voorstel is echter teveel gericht op 
zuiver wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de bij de 
agrarische- en volksgezondheidssector betrokken industrieën en 
onvoldoende onderbouwd. De beperking to t voornoemde sectoren 
wordt onbevredigend geacht , terwijl ook op andere aspecten van 
het voorstel kritiek mogelijk is. 

De Coördinat ie Commissie concludeerde dat het Com
missievoorstel nog nader ui tgewerkt moet worden. Een 
nadere verduidelijking in de verdeling van de projecten 
is gewenst en wel op zodanige wijze dat een evenwich
t ige verdeling is aangebracht tussen de agro- , gezond
heids- , en andere betrokken industriële sec toren . Het 
bedrijfsleven dient op eenzelfde wijze als bij ESPRIT te 
worden betrokken bij de invulling van de projecten van 
het programma. In dit stadium is het prematuur om een 
uitspraak te doen over de demonst ra t iepro jec ten . Het 
nog in t e stellen beheersorgaan inzake de formulering, 
leiding en begeleiding van de projecten kan een belang
rijke rol spelen. 

3.4 Structuren en procedures 

Het Commissievoorstel beoogt de besluitvorming van de adviezen 
en de procedures bij de voorbereiding van programmavoorstel len 
m.b.t . communautai r onderzoek en ontwikkeling te verbeteren. 
Ondermeer wordt voorzien in de opheffing van een groot aantal 
vaktechnische adviesorganen en de vervanging van een aantal 
raadgevende comités (CGC's), a lsmede de samensmelt ing van Cres t 
en de groepen onderzoek en a toomzaken tot een nieuw advies
orgaan van de Raad (HCST). 
Dit Commissievoorstel kwam ook ter sprake tijdens de Raads
zitt ingen van 5 november en 13 december 1983 en werd ernst ig 
bekri t iseerd. De s i tuat ie is sedertdien in fei te onveranderd geble
ven zodat behandeling in de Onderzoekraad weinig zin heeft . 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de s i tuat ie 
sedert de Raad van 13 december in feite onveranderd is 
gebleven, zodat behandeling in de Onderzoekraad wei
nig zin heeft . De delegat ie zou zich kunnen richten naar 
de conclusies van de vergaderingen van de Coördinatie 

• / • Commissie van 19 oktober en 7 december 1983 



3.5 Fundamenteel technologisch onderzoek 

Met dit programma wordt beoogd het concurrentievermogen van 
industrieën, die niet worden gerekend tot de technologisch geavan-
ceerde industrieën te bevorderen. Voor technologisch geavanceerde 
industrieën zoals informatie-technologie en biotechnologie zijn of 
worden apar te programma's opgesteld zoals FïSPPIT en het Bio
technologie programma ^agendapunten 3.1 en 3.3). Anders t 
Nederland, achten Duitsland en het VK het programma overbodig* 

Nederland kan akkoord gaan met dit programma en 
meent dat hiermede zo spoedig mogelijk begonnen moet 
worden. De bij dit programma gebruikte wijze van 
voorbereiding (enquêtes onder de betrokken i: 'ieën) 
wordt zeer positief gewaardeerd . 

3.6 Niet -nucleai re energie 

Niet -nucleai re energie bet ref t een onderzoekprogramma naar en 
de ontwikkeling van methodes en technologieën voor het opwekken 
van energie d.m.v. n ie t -nuc lea i re energiebronnen, alsmede het 
efficiënte gebruik van het opwekken van energie uit deze bronnen. 
Dit Commissievoorstel is een voor tze t t ing en een uitbreiding van 
het bestaande programma. 
Er is nog geen overeens temming bereikt over de verdeling van de 
gelden voor de sub-programma's . De urgent ie van dit programma 
wordt door Nederland zodanig geacht dat met de thans voorlig
gende verdeling ingestemd kan worden, al wordt door Nederland 
(met Denemarken en Griekenland) het aandeel van windenergie te 
laag geacht . Van Franse zijde is t e elfder ure een voorstel 
ingediend om in het sub-programma inzake koolwaterstoffen op te 
nemen. Nederland kan zich bij de overige delegat ies aansluiten om 
niet op het Franse voorstel in t e gaan. 

De Coördinat ie Commissie concludeerde dat de urgen
t ie van dit programma zodanig is dat Nederland kan 
ins temmen met de voorliggende verdeling van de sub
programma's , al wordt het aandeel van windenergie t e 
gering geacht . Met steun van de Griekse en Britse 
delegat ie kan gepoogd worden het aandeel van wind
energie t e verhogen. 
T.a.v. het Franse voorstel m.b.t . koolwaterstoffen kan 
Nederland zich aansluiten bij de overige delegat ie om 
het Franse voorstel niet over t e nemen. 

3.7 Stralingsbescherming 

De Commissie heeft aan de Raad voorgelegd een voorstel voor een 
nieuw programma op het gebied van stralingsbescherming voor de 
periode 1985-1989, in aansluiting op het lopende programma 1980-
1984. Uitvoering van het voorstel zou een budget vergen van 93,4 
MECU en een personeelsbestand van 60. 



M.b.t. dit Commissie voorstel wordt van Nederlandse 
zijde het volgende standpunt ingenomen: 

met technische inhoud van het voorstel kan worder 
ingestemd, evenals met het personeelsbestand van 
60 man; 
de noodzaak van spoedige besluitvorming wordt erkend; 

hoewel ingestemd kan worden met het door de Commis
sie voorgestelde budget van 93,** MECU, onder genoem
de voorwaarde kan medewerking worden verleend aan 
de totstandkoming van een mogelijk compromis op basis 
van een budget van 80 MECU. 

3.8 Nucleaire veiligheid 

De Commissie stel t een nieuw programma op het gebied van 
reaktorveiligheid voor, dat een vervolg vormt op het programma 
van 7 9 - f 83- Het voorgestelde programma zou lopen van '8^ t /m 
f87 en uitvoering ervan vereist een budget van 81,3 MECU en eer
personeelsbestand van 17. Het programma heeft betrekking op de 
veiligheid van l ich twater reak toren en snelle kweekreaktoren . 

M.b.t. dit Commissievoorstel wordt van Nederlandse 
zijde het volgende standpunt ingenomen: 

met het door de Commissie voorgestelde programma 
kan worden ingestemd; 

aangezien duidelijk is geworden, dat enige l idstaten niet 
bereid zijn voldoende middelen ter beschikking te s te l 
len, zal het voorstel terugverwezen moeten worden 
naar het Coreper met de mogelijkheid de Commissie t e 
verzoeken een a l ternat ief samenhangend programma uit 
t e werken in samenwerking met het bevoegde raad
gevend comité en rekening houdend met de budget ta i re 
wensen van de l ids ta ten . 
Tevens is van belang, dat dat programma nauw afge
stemd zal zijn op het aflopende programma en op het 
programma, dat t e rzake in het kader van het GCO zal 
worden uitgevoerd. 

Voorbereiding van de Consumentenraad dd. 2 maar t a.s. 

M Beschikking snelle uitwisseling van gegevens 

De Consumentenraad van 13 december 1983 bereikte reeds groten
deels overeenstemming over deze beschikking, die voorziet in een 
invoering van communautair systeem voor snelle uitwisseling van 
gegevens tussen de Lidstaten en de Commissie, zodat passende 
spoedmaatregelen kunnen worden getroffen wanneer blijkt dat een 
bepaald produkt gevaar oplevert voor de gezondheid of veiligheid. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met de ter tafel liggende ontwerp
beschikking. Nederland kan instemmen met art. 235 als 
rechtsbasis voor de beschikking. In het kader van een 
compromis is een combinatie van de artikelen 235 
alsmede 213 eveneens aanvaardbaar. Art . 213 als uit
sluitende rechtsbasis is voor Nederland echter niet 
aanvaardbaar. 
Voorts concludeerde de Coördinatie Commissie dat Ne
derland het Duitse voorstel kan steunen, volgens het
welk de richtlijnen inzake pharrnaceutische speciali
teiten, automobielen, alsmede de laagspanningsrichtlijn 
equivalente procedures kennen en dat de onderhavige 
beschikking derhalve niet van toepassing zal zijn op de 
in de richtlijnen bedoelde produkten. Een en ander kan 
worden neergelegd in een notulenverklaring. 

k.2 Colportage richtlijn 

De colportage richtlijn beoogt harmonisatie van wetgeving inzake 
de bescherming van de consument bij het afsluiten van contracten 
buiten een handelsonderneming om. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
zich kan vinden in de tekst van de ontwerp-richtlijn. 
Nederland kan niet, tenzij in laatste instantie, instem
men met een facultat ieve formulering van art. 1 lid 2. 
T.a .v . huis-aan-huis-verkoop dient Nederland te streven 
naar een formulering die verdergaande nationale wetge
ving toelaat zonder dat evenwel een expliciete verbods
bepaling met betrekking tot colportage in de tekst 
wordt opgenomen. 

4.3 Misleidende en oneerlijke reclame 

Deze richtlijn beoogt harmonisatie van wetgeving der Lidstaten ter 
bescherming van de consument tegen misleidende reclame. 

De Coördinatie Commissie besprak achtereenvolgens artikel 5 
betreffende de rechtsgang, artikel 7 betreffende de bewijslast
verdeling, artikel 8 betreffende het minimum karakter van de 
richtlijn en artikel 8bis betreffende aanvullende voorstellen van de 
Commissie inzake oneerlijke en vergelijkende reclame. 

De Coördinatie Commissie concludeerde ten aanzien 
van de rechtsgang dat hoewel Nederland art. 5 aanvan
kelijk wilde beperken tot het beginsel dat de consument 
toegang moet hebben of wel tot een gerechtelijke ofwel 
tot een administratieve instantie, er in ieder geval 
gestreefd dient te worden naar een zodanige invulling 
van art. 5 dat een minimum geharmoniseerd pakket wr 
maatregelen wordt bereikt. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat de omke
ring van de bewijslast, zoals die moet worden vastge
legd in ar t . 7 lid 1 van de richtlijn, nl. dat de adverteer
der de mater ië le juistheid van de reclame met passende 
middelen dient aan te tonen, voor Nederland essentieel 
is. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
dient aan te dringen op een zodanige formulering van 
a r t . 8 dat dit art ikel verdergaande nationale wetgeving 
toe laa t . 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat m.b. t . 
Commissievoorstellen omtren t oneerlijke en vergelij
kende rec lame (ar t . 8 bis) dat Nederland een Raads-
verklaring van deze strekking aanvaardbaar acht . 

Produktaansprakelijkheid 

Deze richtlijn beoogt harmonisat ie van het recht betreffende de 
aansprakelijkheid van producenten voor schade welke door een 
gebrek aan een produkt is veroorzaakt . 

Gezien de geringe vooruitgang die geboekt is tijdens de 
afgelopen besprekingen bevestigde de Coördinat ie Com
missie haar conclusies van 7 december 1983, inhoudende 
dat: 

de objectieve aansprakelijkheid, uitsluiting van aanspra
kelijkheid voor ontwikkelingsrisico's en het opnemen 
van stoffelijke schade in de richtlijn voor Nederland 
aanvaardbaar zijn. 
T.a.v. de uitsluiting van de financiële beperking van de 
aansprakelijkheid zou Nederland kunnen overwegen 
slechts een afwijking toe t e staan voor schade voort
vloeiend uit ontwikkelingsrisico's indien een Lidstaat 
gebruik maakt van de mogelijkheid de aansprakelijkheid 
voor ontwikkelingsrisico's t e handhaven of in t e voeren. 
Als u i te rs te mogelijkheid zou de nog verdergaande 
variant kunnen worden geaccep teerd die vermeld s t aa t 
in doe. 10684/83 onder punt 8c, mits dit a l ternat ief op 
aanvaardbare wijze wordt u i tgewerkt . 

Het op de Consumentenraad van 13 december 1983 door 
Commissaris Narjes gedane voorstel , inhoudende een 
l imitering van de aansprakelijkheid verbonden aan een 
overgangsperiode van 6 jaar, is voor Nederland onaan
vaardbaar . 


