
Agenda van de Coördinatie Commiss ie voor Europese Integratie en 
Associatieproblemen d.d. 30 januari 1985 

Tijdens de vergadering van de Coördinatie Commissie d.d. 30 
januari 1985 werd de volgende agenda behandeld. 

1. Voorbereiding EcoFinRaad d.d. 11 februari a.s. 

1.1. Financiering landbouwstructuurbeleid 

1.2. Innovatielening midden- en kleinbedrijf 

1.3. 20e BTW-richtlijn 

1.4. (evt.) Financiële si tuatie Gemeenschap (w.o. aanvullende financie

ring 1984, begrotingsdiscipline) 

1.5. Diversen 

Rapport Europees Rekenhof 

Moeder/Dochter-richtlijn 

2. Voorbereiding Interne Markt Raad d.d. 11 februari a.s. 

2 .1 . Colportagerichtli jn 

2.2. Produktaansprakelijkheid 

2.3. Architecten 

2.4. Belastingvrijstelling tankinhoud 

2.5. Normalisatie 

2.6. (evt.) apothekers 

2.7. (evt.) handelsagenten 

2.8. Diversen 

Deregulering 

Grenscontrole personenverkeer 

3. Diversen 

3.1. Philips-plan voor de vervolmaking van de interne markt 

De Ministerraad zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan de 
hiernavolgende overwegingen en conclusies. 
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Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese 
Integratie- en Associatieproblemen d.d. 30 januari 19S5 

1. Voorbereiding ECOFINRAAP d.d. I 1 februari a.s. 

1.1. Financiering landbouwstructuurbeleid 

De EcoFin Raad zal spreken over de financiële gevolgen van het 
landbouwstructuurbeleid. 
In de Coördinatie Commissie vond een discussie plaats over de 
vraag of moet worden vastgehouden aan het door Nederland 
voorgestelde financieringssysteem. Dit voorziet in een beheerste 
groei van de uitgaven. Uitgaande van een basisbedrag wordt 
jaarlijks het maximum stijgingspercentage toegepast voor het to
taal aan uitgaven voor het landbouwstructuurbeleid. Dit basisbe
drag zou in de toekomst aangepast kunnen worden teneinde reke
ning te houden met de Geïntegreerde Mediterrane Programma's en 
de toetreding van Spanje en Portugal. Over dit systeem wordt door 
een meerderheid van de lidstaten en de Commissie gunstig geoor
deeld. Het VK en de BRD wensen echter vooralsnog vast te houden 
aan een gefixeerd vijfjarig plafond voor de landbouwstructuur
uitgaven. 
Hoewel een pafond een meer absolute garantie geeft voor de 
toepassing van de budgettaire discipline meende de Coördinatie 
Commissie dat het Nederlands systeem het beoogde doel geheel 
dient en dat het een aanvaardbaar compromis vormt tussen ener
zijds de Noordelijke en anderzijds de Zuidelijke lidstaten. Tevens 
voorkomt het problemen met het Europees Parlement , waarvoor 
een s t r ic te plafonnering van de landbouwstructuuruitgaven onaan
vaardbaar zal zijn. Ondersteuning van de plafonneringsgedachte 
lijkt bovendien niet consequent en zal door de lidstaten, die het 
Nederlandse systeem hebben omhelsd, moeilijk begrepen worden. 
Het werd voorts van belang geacht dat spoedig besluitvorming over 
het landbouwstructuurbeleid plaatsvindt, daar de bestaande rege
lingen eind 1984 zijn afgelopen en er thans geen EG-landbouwstruc-
tuurbeleid bestaat . 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het door 
Nederland voorgestelde financieringssysteem de beste 
mogelijkheid biedt voor een compromis, dat enerzijds 
discipline aanbrengt in de structuuruitgaven en ander
zijds de verhouding met het Europese Parlement niet 
verder belast. 
T.a.v. de invulling van dit systeem bevestigde de Coör
dinatie Commissie haar conclusie van 5 november 1934 
luidende: "dat er in dit stadium werd geconcludeerd tot 
een bedrag van 750 MECU in het eers te jaar dat het 
systeem zal worden toegepast . Dit bedrag dient echter 
te worden gezien als berekeningsbasis en zal in de 
toekomst dienen te worden aangepast om rekening te 
houden met besluitvorming over de Geïntegreerde Me
diterrane Programma's en de toetreding van Spanje en 
Portugal. 1 1 



1.2. Innovatielening midden- en kleinbedrijf 

Onder dit agendapunt zal de Raad trachten overeenstemming te 
bereiken over een Frans compromisvoorstel met betrekking tot een 
innovatielening voor het midden- en kleinbedrijf. Met deze lening 
wordt beoogd de beschikbaarheid van speciaal voor innovatie 
bestemde financiële middelen voor het midden-en kleinbedrijf te 
vergroten door een uitbreiding van de werkingssfeer van het Nieuw 
Communautair Instrument. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat negen lidstaten, waar
onder Nederland, in de EcoFinRaad van I juni 198^ reeds hadden 
ingestemd met het compromisvoorstel. Dit compromis heeft be
trekking op het bedrag van de t e betalen risicopremie door 
begunstigden, het niet meedelen van de Gemeenschap in waarde
vermeerdering en een Gemeenschapsbijdrage aan het Waarborg
fonds van 6 MECU. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het com
promisvoorstel van het Franse voorzitterschap van * 
juni 198*f kan worden aanvaard. 

1.3. 20e BTW-richtlijn 

Deze richtlijn heeft tot doel de BRD te machtigen om, in afwijking 
van de zesde BTW-richtlijn, via de BTW aan Duitse boeren een 
bijzondere steun te verlenen ter compensatie van de afbraak van 
Monetair Compenserende Bedragen op 1 januari 1985. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat het Europees Parlement 
nog geen advies heeft uitgebracht, zodat de Raad geen besluit over 
de richtlijn kan nemen. Overigens kan worden ingestemd met het 
voorliggende Franse compromisvoorstel inzake de uitwerkingsmo
daliteiten, waartegen de BRD nog bezwaar heeft. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de Raad in 
beginsel geen besluit kan nemen totdat het advies van 
het Europees Parlement over deze richtlijn is uitge
bracht . Mocht het Parlement met zijn advies verder 
traineren, dan zou de Raad een termijn voor het uit
brengen van het advies kunnen stellen. 
Nederland s temt in met het Franse compromisvoorstel, 
ook voor wat betreft de scheiding van steun en BTW op 
de fakturen. Indien uiteindelijk geen andere oplossing 
mogelijk is kan Nederland ook een andere regeling van 
de scheiding accepteren, indien die de berekeningswijze 
van de Eigen Middelen niet in gevaar brengt. 

(Evt) Financiële situatie Gemeenschap (w.o. aanvullende fina
nciering 198fr, begrotingsdiscipline) 

Wellicht zal de Raad ook discussiëren over de financiële situatie 
van de Gemeenschap, waarbij de opstelling voor de begroting van 
1985, de begrotingsdiscipline, de landbouwprijsdiscussie en de te 
korten over de jaren 198*f en 1985 aan de orde kunnen komen. 
De Coördinatie Commissie besprak de vraag of thans reeds druk op 
de Commissie diende te worden uitgeoefend om exacte ramingen 



openbaar te maken over de beschikbare financiële ruimte in !9S5, 
met name voor wat betreft de landbouw. Vastgesteld werd dat de 
Commissievoornemens met betrekking tot de landbouwprijzen van 
dien aard zijn, dat voldaan wordt aan de vereisten van de Londense 
norm. Onder die omstandigheden acht te de Coördinatie Commissie 
het taktisch minder gewenst bij de Commissie thans aan te dringen 
op uitvoeriger financiële ramingen met betrekking tot de ruimte 
voor deze sector. 

De Coördinatie Commissie bevestigde zijn conclusie 
van 22 januari j l M dat behoefte bestaat aan precieze 
gegevens over het begrotingstekort over 198** en aan 
bijgestelde ramingen voor het eventuele tekort in het 
jaar 1985, mede in verband met de opstelling van de 
begroting 1985. 
Terzake van de begrotingsdiscipline behoeft thans nog 
geen druk te worden uitgeoefend op de Commissie om 
de nodige cijfers te produceren. Wel dient de Commis
sie te kennen te worden gegeven dat deze cijfers 
uiterlijk bij de indiening van het voorontwerp van 
begroting voor 1986 beschikbaar dienen te zijn. 

1.5. Diversen 

Rapport Europees Rekenhof 

Het is nog niet geheel duidelijk op welke wijze het Rapport van het 
Europese Rekenhof door de Raad zal worden behandeld. Gezien de 
stand van de voorbereidingen lijkt een inhoudelijke discussie in de 
a.s. Raadszitt ing nog niet goed mogelijk. 
De Coördinatie Commissie was echter van oordeel, dat het Rapport 
van het Rekenhof de nodige aandacht van de Raad verdiende. Meer 
dan in het verleden zouden uit het Rapport conclusies dienen te 
worden gedestilleerd, die in het Gemeenschapsbeleid doorwerking 
zouden moeten vinden. In de komende Raadszitt ing zou Nederland 
kunnen bepleiten om in de EcoFin-bijeenkomst van 11 maart a.s. 
een inhoudelijke bespreking t e voeren over de conclusies die uit het 
Rapport getrokken kunnen worden voor het beleid in diverse 
sectoren. Daarbij zou het betrokken lid van het Rekenhof kunnen 
worden uitgenodigd in de Raad. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het Rap
port van het Rekenhof op een zodanige wijze door de 
Raad dient te worden behandeld, dat het mogelijk is 
conclusies t e trekken die daadwerkelijk doorwerking 
vinden in het Gemeenschapsbeleid ten aanzien van de 
voorbereiding en de uitvoering van de begroting. Pe 
Coördinatie Commissie concludeerde voorts dat daartoe 
in de Raadzitt ing van 11 maart a.s. een inhoudelijke 
discussie dient plaats t e vinden, zulks op basis van 
goede voorbereiding op technisch niveau. 



- De moeder/dochter-r ichtl i jn 

De Coördinatie Commissie nam kennis van het voornemen van de 
heer Delors om op de Raad ook de onderhavige richtlijn aan de orde 
te stellen. Deze richtli jn, die beoogt te bewerkstell igen dat op de 
winst van een dochteronderneming aan de buitenlandse moeder -
maatschappij geen heffing aan de bron wordt toegepast , is l aa t s te 
lijk in de EcoFinRaad van ^ juni 1^8^ behandeld. Bij die gelegen
heid bleken de BR D en Nederland nog bezwaren t e hebben, n e 
Commissie zou voornemens zijn in bi lateraal overleg vóór de 
aanstaande FcoF inRaad t e t rachten oplossingen te vinden, zodat de 
richtlijn door de Raad zal kunnen worden aangenomen. 

He Coördinat ie Commiss ie concludeerde dat Nederland 
open s taa t voor bi la teraal overleg met de Commissie 
over de moeder /dochtcr - r icht l i jn . Naar aanleiding van 
dit overleg zal eventueel nader interdepartementaal 
overleg plaatsvinden voor het vasts tel len van de Neder
landse positie t e r zake in de Raad . 

2. Voorbereiding INTERNE M A R K T RAAD d.d. 11 februari a.s. 

Algemeen 
De Coördinat ie Commiss ie cons ta t ee rde dat de voorgestelde agen
da weinig aanleiding gaf to t opt imisme over de behandeling van 
interne marktaangelegenheden onder het I ta l iaanse voorzi t ter 
schap. Van Nederlandse zijde zal aan de nieuwe Commissar is voor 
Consumentenzaken worden gevraagd naar zijn voornemens met 
betrekking tot een eventue le Consumentenraad. De Coördinatie 
Commiss ie was van oordeel dat de behandeling van consumen
tenaangelegenheden in de ogen van de Europese burger en van 
consumentenorganisat ies t e wensen over l ie t . Mede gezien de werk
zaamheden van het Comi t é voor de Burger lijkt het gewenst dat in 
mei a.s. een inhoudsvolle Consumentenraad wordt voorzien. 

2 . 1 . Colpor tager icht l i jn 

De richtl i jn beoogt bescherming van de consument bij het afsluiten 
van con t rac ten aan de deur, doorgaans op ini t ia t ief van de han
delaar . 
Hoewel de totstandkoming van deze richtlijn door een algemene 
reserve van de B R D al een jaar in een impasse verkeer t , zal tijdens 
de aanstaande Interne Markt Raad opnieuw gepoogd worden de 
B R D tot f lexib i l i te i t t e bewegen. 

De Coördinat ie Commissie concludeerde dat, nu over
eenstemming bes taa t over de inhoud van de richtlijn en 
gezien het poli t ieke belang van de totstandkoming van 
de r ichtl i jn, druk uitgeoefend moet worden op de BRD 
om haar a lgemene reserve op t e heffen. Mocht de BRD 
hier toe niet bereid zijn dan heeft het, naar Nederlands 
inzicht, weinig zin dit punt verder nog op het niveau 
van de Raad t e bespreken zolang geen uitzicht bestaat 
dat de Duitse reserve wordt opgeheven. 



2.2. Produktaansprakelijkheid 

De Interne Markt Raad zal zich wederom dienen te buigen over de 
ontwerp-richtlijn inzake produktaansprakelijkheid. He suggestie om 
de besprekingen te baseren op het oorspronkelijke compromisvoor
stel wordt door Nederland onderschreven, daar dit de evenwichtig
ste oplossing lijkt. Gezien de geringe vooruitgang die is geboekt, 
wordt in Nederland een heroverweging omtrent deze richtlijn OD 
nationaal niveau langzamerhand opportuun geacht, daar medio 1985 
nationale wetgeving op dit gebied moet worden voorbereid. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met het algemeen compromisvoorstel 
van k punten betreffende objectieve aansprakelijkheid, 
opneming van materiële schade, uitsluiting van aanspra
kelijkheid voor ontwikkelingsrisico's behoudens enkele 
beperkingen, en uitsluiting van financiële beperking van 
de aansprakelijkheid van de producenten, waarbij tevens 
een uitzondering mogelijk is voor ontwikkelingsrisico's. 
Dit compromis dient in elk geval als basis te dienen 
voor de verdere besprekingen. 
Nederland is geen voorstander van uitzonderingen voor 
bepaalde sectoren, doch indien het invoeren van een 
limiet voor het bereiken van overeenstemming noodza
kelijk is, kan dit worden aanvaard, mits in elke Lidstaat 
voor hetzelfde produkt met hetzelfde gebrek eenzelfde 
limiet geldt. 
He Coördinatie Commissie concludeerde voorts dat 
Nederland er op zal aandringen dat spoedig duidelijk
heid wordt verkregen over de kans van slagen van dit 
dossier. Voorgesteld zal worden dat de Raad zichzelf 
een termijn stelt to t medio 1985 om de besprekingen af 
te ronden. 

2.3. Architecten 

De Interne Markt Raad zal een nieuwe aanzet moeten geven om 
deze richtlijn, waarvan het voorstel da teer t uit 1967, spoedig af t e 
kunnen ronden. De richtlijn beoogt het vrij verkeer van architecten 
te bevorderen, hoofdzakelijke d.m.v. wederzijdse erkenning van 
diploma's. 

He Coördinatie Commissie concludeerde dat voortgang 
dient te worden gemaakt met de architectenrichtli jn. 
Druk zal worden uitgeoefend om de BRD en Grieken
land te bewegen hun bezwaren t e laten vallen. 

2.4. Belastingvrijstelling tankinhoud 

Aan de Raad zal wederom het voorstel worden voorgelegd om de 
minimum-hoeveelheid belastingvrij in t e voeren brandstof in de 
reservoirs van bedrijfsvoertuigen te verhogen van 200 tot ^00 liter. 
In de Coördinatie Commissie vond discussie plaats over de har
monisatie van belastingen voor het vervoer, zoals de accijnzen en 
de motorrijtuigenbelasting, waardoor een structurele oplossing ge-



boden zou worden voor het onderhavige agendapunt. Vastgesteld 
werd dat aan harmonisatie op dit terrein de nodige profalcmei 
verbonden zijn. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
het Commissievoorstel voor verhoging van de minimum-
hoeveelheid belastingvrij in te voeren brandstof in re
servoirs van bedrijfsvoertuigen van 200 tot 300 l i ter zal 
aanvaarden, maar dat - evenals bij vorige gelegenhe
den - gepleit zal worden voor volledige opheffing van 
minumumnormen, omdat elke minimumnorm aanleiding 
geeft tot controles en oponthoud aan de grenzen. 

Voorts concludeerde de Coördinat ie Commissie dat vol
ledige vrijmaking van de hoeveelheid vrij in t e voeren 
brandstof in de normale tankinhoud met meer vrucht 
kan plaatsvinden indien voortgang wordt geboekt bij de 
harmonisat ie van belastingen voor het vervoer, waaron
der de acc i jnzen en de motorr i j tuigenbelast ing. Neder 
land zal in dat verband aandringen op spoedige besluit
vorming over de e e r s t e r ichtl i jn motorr i j tuigenbelas-
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2 .5 . Normalisat ie 

De Commiss ie zal in de Raad een toel icht ing geven op haar 
voornemens met betrekking to t normal isa t ie . Naar verwachting zal 
zij daarbij aangeven, dat in de toekomst meer gebruik zal moeten 
worden gemaakt van normen die door of in samenwerking met het 
Europese bedrijfsleven zijn opgesteld. Deze benadering van harmo
nisat ie zou dan in de plaats komen van het huidige systeem, dat 
ui tgaat van het harmoniseren van, door nationale overheden opge
stelde, t echnische voorschrif ten. 
De Coördinat ie Commiss ie was van oordeel dat de normalisat ie een 
belangrijk onderwerp is. Met name de methodiek van de verwijzing 
naar normen en de rol van de overheid daarbij gaven aanleiding tot 
discussie, evenals de bele idssectoren die voor normalisat ie in 
aanmerking komen. Algemeen bestond behoef te aan nadere studie, 
waarbij de Commissievoors te l len dienen t e worden betrokken. 

De Coördinat ie Commiss ie concludeerde dat Nederland 
de werkzaamheden van de Commissie inzake normalisa
t i e kan ondersteunen. De Commiss ie dient bij nieuwe 
harmonisat ier icht l i jnen meer gebruik t e maken van ver
wijzing naar normen, die door het bedrijfsleven si 
ontwikkeld. 
Nederland zal zich nog nader dienen te beraden over de 
methodiek van verwijzing naar normen en de t e stellen 
priori tei ten. 

2 .6 . (Evt) Apothekers 

Het be t ref t hier enerzijds een erkenningsrichtlijn inzake apothe
kersdiploma's en anderzijds een richtlijn vestigingseisen voor apo
thekers . 
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He Coördinatie Commissie bevestigde zijn conclusie 
van 11 december j . l . , waarbij Nederland instemt met 
beide harmonisatierichtlijnen inzake de onderlinge er
kenning en de vestigingseisen van apothekers. 

Voorts concludeerde de Coördinatie Commissie dat, om 
algemene overeenstemming mogelijk t e maken, kan 
worden ingestemd met de nieuwe tekst van art . 2, 
tweede lid van de vestigingsrichtlijn, indien de Griekse 
delegatie tijdens de Interne Markt Raad verklaart na 
invoering van de richtlijn apothekers uit andere lidsta
ten toe te staan apotheken van drie jaar en ouder over 
te nemen, 

2.7. Handelsagenten 

Deze richtlijn betreffende de harmonisatie van de rechtspositie van 
de handelsagenten wordt geblokkeerd door het VK. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusie 
van 11 december 1984 nl. dat met het oog op de 
bijzondere Britse situatie twee oplossingen denkbaar 
zijn, t e weten beperking van de richtlijn tot internatio
nale contracten, dan wel niet-toepasselijkheid van de 
richtlijn gedurende een bepaalde periode binnen het VK. 
De Coördinatie Commissie concludeerde voorts dat 
vóór de Interne Markt Raad van 11 februari 1985 
interdepartementaal zal worden nagegaan welke van de 
twee mogelijke oplossingen uit overwegingen van har
monisatie en het voorkómen van concurrentievervalsing 
de voorkeur verdient. 

2.8. Diversen 

Deregulering 

De Coördinatie Commissie besprak een notit ie van het Ministerie 
van Economische Zaken betreffende de Nederlandse opvattingen 
over deregulering, die is opgesteld ten behoeve van de Europese 
Commissie en EG-partners. Met uitzondering van het Ministerie 
van Just i t ie , dat overigens niet in de vergadering vertegenwoordigd 
was, kon in het algemeen ingestemd worden met de toon van deze 
noti t ie. Daarentegen vond een uitvoerige discussie plaats over de 
vraag of en zo ja in welke mate nationale wetgeving mogelijk zou 
moeten blijven als aanvulling op communautaire wetgeving. Dit 
vraagstuk zal centraal staan in het nadere interdepartementale 
overleg, dat nog vóór de Interne Markt Raad plaats zal vinden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat een nutti
ge eerst** gedachtenwisseling had plaatsgevonden over 
de notitie deregulering. Voorts concludeerde de Coördi
natie Commissie dat, met uitzondering van het nier-
vertegenwoordigde Ministerie van Justi t ie, ingestemd 
kon worden met de wijze waarop de Nederlandse opvat
tingen over het dereguleringsvraagstuk onder de aan-



dacht van de EG-partners en de Commissie gebracht 
werden. Nader interdepartementaal overleg onder lei
ding van het Ministerie van Buitenlandse ^aken, zal 
plaatsvinden vóór de aanstaande Interne Markt Raad, 
met name teneinde een bevredigende oplossing te vin
den voor aanvullende nationale wetgevingen naast Ge
meenschapswetgeving. 

Grenscontrole personenverkeer 

Het is mogelijk dat de Commissie de grenscontrole op het perso
nenverkeer in de Raad ter sprake wil brengen. Zoals bekend zijn 
hierover tussen een aantal lidstaten, waaronder Nederland, bespre
kingen gaande. 

DIVERSEN 

Philips-Plan voor de vervolmaking van de interne markt 

De Coördinatie Commissie besprak aan de hand van een gespreks-
notit ie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het recente 
Philips-plan "Europa 1990". Het initiatief van Philips werd alge
meen verwelkomd, ook al werd aangetekend dat de Regering 
terzake een eigen beleid diende te voeren. De Coördinatie Com
missie nam voorts kennis van het voornemen van de Minister-
President om met de betrokken Europese Commissarissen op korte 
termijn een gesprek te voeren over de "Technologische Gemeen
schap 1 1, die vele raakvlakken heeft met de in het Philips-plan 
behandelde terreinen. Dit gesprek is bedoeld om de Commissie te 
stimuleren tijdig met voorstellen t e komen voor de Europese Raad 
van maart a.s. 

He Coördinatie Commissie concludeerde dat het Minis
ter ie van Economische Zaken op korte termijn nader 
overleg zal convoceren, teneinde het Philips-plan "Eu
ropa 1990" te analyseren. Daartoe zal, naast de ge-
spreksnotitie van het Ministerie van Buitenlandse Za
ken, een nota worden voorgelegd met een technisch 
commentaar op de onderdelen van het plan. De resulta
ten van dit overleg dienen tijdig beschikbaar te zijn 
vóór de ontmoeting van de Minister-President en enkele 
Europese Commissarissen. 

DIE, 30 januari 1985 


