
Agenda van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie-en 

Associatieproblemen d.d. 30 september 1985 

Tijdens de vergadering van de Coördinatie Commissie d.d. «X) 

september 1985 werd de volgende agenda behandeld. 

1. Voorbereiding Interne Markt ^aad d.d. 7 oktober 1985 

1.1. Voltooiing interne markt 

1.2. Gemeenschapsoctrooi 

1.3. Europa van de Burger 

IA* Niet-energet ische delfstoffen 

1.5. Diversen 

Uitvoering nieuwe benadering inzake verwijzing naar normen 

2. Diversen 

Voorbereiding Intergouvernementele Conferent ie 

De Ministerraad zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan de 

hiernavolgende overwegingen en conclusies. 
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Conclusies van de Coördinatie Comrnjssie voor Europese T ~te -
gratie- en Associatieproblemen o r septe^'-..e- ^ c g 

I . Voorbereiding INTERNE MARKTRAAD dUL 7 oktober 1985 

I J . Voltooiing interne markt 

He Raad zal een eerste bespreking voeren over het Witboek van de 
Commissie inzake de voltooiing van de interne markt in 1992. Het 
voorzitterschap heeft een actieprogramma m.b.t. het Witboek 
voorgelegd, dat eveneens onderdeel van de besprekingen zal vorm
en. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat de werkzaamheden 
m.b.t. de implementatie van het Witboek zich nog in een eerste 
stadium bevinden. Bij alle Lidstaten bestaat onzekerheid over de 
aanpak van de doelstelling op dit zeer omvangrijke werkterr^ 
(meer dan 300 besluiten dienen in 1992 te zijn genomen). Met het 
oog op de veelomvattende materie is in Nederland een "Task 
Force" opgericht, die de stand van zaken per richtlijn analyseert en 
voorzover nodig de werkzaamheden van de diverse departementen 
op elkaar afstemt. Deze Task Force rapporteert aan de Coördina" 
Commissie. 
Tevens constateerde de Coördinatie Commissie, dat bij sommige 
Lidstaten behoefte bestaat aan intensiever bilateraal overleg en 
grotere beleidscoördinatie in Brussel. Deze kan bevorderd worden 
door aanwijzing van nationale coördinatoren, die toezien op samen
hang tussen de werkzaamheden ten uitvoering van het Witboek. 
Naar aanleiding van kritiek van de zijde van het Ministerie van 
landbouw en Visserij stelde de Coördinatie Commissie vast dat de 
werkzaamheden binnen de gebruikelijke kaders voortgang zullen 
vinden: versterking van de overlegstructuur lijkt echter, gezien de 
zeer omvangrijke werklast, bepaald niet overbodig. De Coördinatie 
Commissie meende voorts dat nauwe samenwerking tussen opeen
volgende voorzitterschappen van wezenlijk belang is voor het 
welslagen van deze operatie. 
De Coördinatie Commissie besprak vervolgens de noodzaak van 
prioriteiten en posterioriteiten bij de verkaveling van het Witboek. 
Een langdurige discussie in de Gemeenschap over prioriteiten in het 
totaal van het Witboek werd in dit stadium ongewenst geacht, 
omdat hiermee gemakkelijk veel tijd verloren gaat. Veeleer zal op 
korte termijn concrete besluitvorming moeten plaatsvinden over 
een "pakket" van richtlijnen, die rijp zijn om te worden goedge
keurd. Daarmee kan het vertrouwen ontstaan dat deze operatie 
met succes kan worden bekroond. De drie opeenvolgende voorzit
terschappen (waaronder het Nederlandse) zullen zich vervolgens 
moeten beraden over de criteria voor de keuze van de pakketten 
richtlijnen, die vervolgens zullen kunnen worden afgewerkt. De 
eerdergenoemde Task Force zal voor wat betreft Nederland deze 
criteria nader bezien. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat, gelet op 
de door de regering in het verleden herhaalde malen 
geuitte wens de Europese integratie te bespoedigen, aan 
de behandeling en uitvoering van het Witboek interne 
markt hoge prioriteit gegeven dient te worden. 
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Oe Coördinatie Commissie concludeerde dat voor het 
behoud van het overzicht op het gehele Witboek een 
gedegen overlegstructuur noodzakelijk is, zowel voor de 
coördinatie van de verschillende departementen binnen 
Nederland, als voor de afstemming met de verschillende 
lid-staten. In dat verband werd het idee om per Lidstaat 
één coördinator te benoemen, die tesamen met de 
Conseillers in een monitoring-group de voortgang van 
de uitvoering bewaken, positief beoordeeld en zal een 
daartoe strekkend voorstel van de zijde van het Luxem
burgse voorzitterschap worden ondersteund. Voor Ne
derland zal deze externe coördinatie worden vervuld 
door EZ. 
De Coördinatie Commissie concludeerde voorts dat de 
coördinatie binnen Nederland plaats dient te vinden 
door middel van een task-force, waarin per betrokken 
departement een vertegenwoordiger zitting heeft. Deze 
task-force staat onder voorzitterschap van Buitenlandse 
Zaken en rapporteert aan de Coördinatie Commissie. 

De Coördinatie Commissie concludeerde t.a.v. het ac
tieprogramma van het voorzitterschap dat het lij 
gewenst is in de Interne Markt Raad van 7 oktober a.s. 
een lange discussie te voeren over prioriteiten on 
het Luxemburgse voorzitterschap, aangezien het gehele 
Witboek reeds beschouwd kan worden als actieprogram
ma. Veeleer gaat het erom nu een daadwerkelijk begin 
te maken met de uitvoering van het Witboek. Derhalve 
zullen de door het Luxemburgse Voorzitterschap aange
kondigde onderwerpen zo spoedig mogelijk tot besluit
vorming moeten worden gebracht, aangezien het vrijwel 
alle onderwerpen zijn waarover reeds geruime tijd in de 
werkgroepen is gesproken en welke besluitrijp geacht 
mogen worden. 
De Coördinatie Commissie concludeerde dat gepoogd 
moet worden deze onderwerpen ter besluitvorming voor 
te leggen aan de eerstvolgende Interne Marktraad na 7 
oktober a.s. respectievelijk aan de desbetreffende Vak
raden. 
De Coördinatie Commissie concludeerde tenslotte dat 
voor de middellange termijn de uitvoering van de Wit
boek zou kunnen geschieden langs de volgende lijnen: 

tijdens het Luxemburgse voorzitterschap dient 
reeds een aanvang te worden gemaakt met de 
behandeling van de voorstellen, waarover onder de 
daarop volgende voorzitterschappen besluitvorm
ing dient plaats te hebben. 

het Luxemburgse voorzitterschap zal daartoe te
zamen met de eerstvolgende voorzitterschappen 
van Nederland en het Verenigd Koninkrijk een 
behandelingsschema opstellen, aan de hand van 
nader te bepalen criteria. 



1.2. Gemeenschapsoctrooi 

Aan de Raad ligt een Nederlands voorstel voor om het Hof van 
Justitie te Luxemburg bevoegdheid te verlenen m.b.t. het octrooi
verdrag. De Bondsrepubliek Duitsland heeft voorgesteld om het 
verdrag in werking te doen treden wanneer zeven Lidstaten het 
hebben geratificeerd. Volgens de huidige tekst van het verdrag zijn 
de ratificaties voor negen lidstaten (de tien minus Griekenland) 
noodzakelijk voor inwerkingtreding. 
De Coördinatie Commissie was van oordeel dat aanvaarding van 
het Duitse voorstel zal leiden tot een gedifferentieerde situatie, 
waarbij het verdrag mogelijk tot in lengte van jaren niet door alle 
Lidstaten zal worden geratificeerd. Alvorens in te stemmen met 
een dergelijke vérgaande stap zal overleg gepleegd worden met het 
Nederlandse bedrijfsleven en met de Tweede Kamer. 
De Coördinatie Commissie constateerde dat geen nadere conclusie 
noodzakelijk is m.b.t. het Nederlandse voorstel inzake de bevoegd
heden van het Hof van Justit ie, aangezien de Ministerraad hiermee 
op 30 augustus j.1. reeds heoft ingestemd. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
vooralsnog geen steun zal verlenen aan het voorstel van 
de RRD om het inwerkingtredingsvereiste van het Ge
meenschapsoctrooiverdrag terug te brengen van 9 be
krachtigingen tot 7. Nederland zal een definitief stand
punt bepalen na respectievelijk het overleg met het 
betrokken bedrijfsleven op 3 oktober 1^85 en de Interne 
Markt Raad van 7 oktober a.s. 

1.3. Europa van de Burger 

Onder dit agendapunt zal de Raad spreken over een nieuw voorzit-
terschapsvoorstel inzake de grensfacilitatie, alsmede over de ont
werprichtlijn inzake het verblijfsrecht van economisch niet-actie-
ven. 
De Coördinatie Commissie constateerde dat het voorzitterschaps-
voorstel inzake grensfacilitatie voor Nederland aanvaardbaar is. 
Denemarken wenst echter eenzelfde regime voor grensovergangen 
op land en in zeehavens en verzet zich derhalve tegen het 
compromis. In de Coördinatie Commissie vond vervolgens een 
discussie plaats over de vraag of binnen zee- en luchthavens 
eventueel een onderscheid gemaakt zou kunnen worden in de 
behandeling van EG-onderdanen en anderen. Zulks blijkt in Neder
land op aanzienlijke technische bezwaren te stuiten. 

De Coördinatie Commissie constateerde vervolgens dat de voort
gang t.a.v. de richtlijn verblijfsrecht van economisch niet-actieven 
belemmerd wordt door een verschil van mening over de inpassing 
van studenten in de richtlijn. Nederland heeft hiermee geen moeite 
en past voor studenten reeds andere normen toe t.a.v. het vereiste 
van voldoende financiële middelen en passende huisvesting. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusie 
van 3 juni 1985 dat "ingestemd kan worden met een 
richtlijn inzake de facilitatie van grensovergangen mits 



het beginsel van vrije doorgangen hooguit in de consi
derans van de richtlijn als lange termijn doelstelling 
wordt opgenomen en zonder dat thans wordt vastgelegd 
dat dit in 1992 moet zijn gerealiseerd. Voorts conclu
deerde de Coördinatie Commissie dat de regeling geba
seerd kan worden op het EEG-verdrag en dat een 
onderscheid moet worden gemaakt in grensovergangen 
op het land en die in zee- en luchthavens." De Coördi
natie Commissie concludeerde tenslotte dat het voor
zitters-voorstel terzake van samenwerking tussen de 
controle-autoriteiten in beginsel aanvaardbaar is, doch 
voor wat betreft de uitwerking nadere studie vereist. 

De Coördinatie Commissie concludeerde voorts t.a.v. 
het verblijfsrecht dat een rechtsbasis in het Verdrag 
aanwezig en noodzakelijk is voor uniforme en duidelijke 
administratieve en gerechtelijke toepassing van het 
verblijfsrecht van economisch niet-actieven.Nederland 
meent dat studenten eveneens onder de richtlijn vallen 
indien zij voldoen aan dezelfde drie voorwaarden voor 
toekenning van een verblijfsvergunning als andere eco
nomisch niet-actieven (voldoende eigen middelen, ziek
teverzekering, passende huisvesting). 
Voor hen worden reeds andere normen aangelegd ten 
aanzien van het beschikken over voldoende financiële 
middelen en ten aanzien van het vereiste van passende 
huisvesting. 

L#. Niet-energetische delfstoffen 

Teneinde de afhankelijkheid van de Europese Gemeenschap van 
derde landen op grondstoffengebied te verminderen, heeft Commis
sie ter aanmoediging van mijnbouwmaatschappijen een subsidiere
geling voorgesteld ter grootte van 10 MECU in een periode van drie 
jaar. De commuanutaire steun moet worden terugbetaald zodra de 
exploitatie resultaat heeft gehad. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusies 
van 11 december 1984, inhoudende dat Nederland kan 
instemmen met de ontwerp-verordening inzake de pro
gramma's voor de exploitatie van niet-energetische 
delfstoffen op het grondgebied van de Lid-Staten, zij 
het dat het voor het programma geraamde bedrag, te 
weten 10 mecu, als indicatief maximum voor drie jaar 
wordt beschouwd. 

1.5. Diversen 

Uitvoering nieuwe benadering inzake verwijzing naar normen 

In een recent voorstel voor een richtlijn in de sector drukvaten is 
de Commissie afgeweken van de afgesproken nieuwe benadering bij 
harmonisatierichtlijnen. Deze houdt in dat technische specificaties 
in principe worden uitgewerkt door internationale normalisatie
instellingen en dat de harmonisatierichtlijnen voortaan beperkt 



worden tot essentiële veiligheids- en gezondheidsaspecten. Neder
land heeft tegen de Commissiebenadering bezwaar gemaakt. De 
Coördinatie Commissie meende dat dit bezwaar in de Raad zou 
moeten worden herhaald, indien de Commissie in haar benadering 
volhardt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat onder het 
punt Diversen een kritische kanttekening wordt ge 
plaatst bij de wi jze waarop de Commissie thans -
blijkens een ontwerprichtlijnvoorstel in de sector druk
vaten van eenvoudige vorm - uitvoering lijkt te geven 
aan de in mei door de Raad vastgestelde nieuwe bena
dering van de harmonisatie. 

2. Diversen 

Voorbereiding Intergouvernementele Conferent ie 

De Coördinatie Commissie besprak in het kort de stand van zaken 
m.b.t. de Intergouvernementele Conferent ie . Geconstateerd werd 
dat de Algemene Raad van 1 oktober hieraan slechts oppervlakkig 
aandacht zal besteden. Een inhoudelijke discussie zal plaatsvinden 
in de Coördinatie Commissie van 8 oktober a.s. 

DIE, 1 oktober 1985 


