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Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Int-
eflratie- en Associatieproblemen d.d. 13 november 1985 

1. Voorbereiding ECOFINRAAP d.d. 18 november 19**) 

1.1. Maatregelen Griekenland 
De Raad zal zich wederom buigen over de eenzijdige noodmaatre
gelen die Griekenland op 11 oktober jl. heeft getroffen met het oog 
op gezondmaking van de Griekse economie en herstel van het 
evenwicht op de betalingsbalans. 
De Coördinatie Commissie nam kennis van de discussie die terzake 
in het monetair comité van 9 november jl. is gevoerd. Daarbij is 
gebleken dat de onderhandelingen tussen de Commissie en Grieken
land over de noodmaatregelen nog niet zijn afgesloten, zodat de 
vraag of aan Griekenland bijstand zou moeten worden verleend ex 
artikel 108 EEG nog open s taa t . Ook het oordeel van de Commissie 
over het Griekse stelsel van invoerdeposito's is nog niet duidelijk. 
In dit verband wees de Coördinatie Commissie op de aanzienlijke 
bezwaren tegen een dergelijke regeling, die in ieder geval zo 
spoedig mogelijk zal moeten eindigen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het, gezien 
haar eerdere kritische conclusies terzake van 23 okto
ber, wenselijk is de besluitvorming over eventuele we
derzijdse bijstand ex ar t . 108 EEG uitdrukkelijk t e 
verbinden aan aanpassing van de Griekse maatregelen 
(in het bijzonder de invoerdepositoregeling), die in een 
aantal opzichten op gespannen voet staan met wezenlij
ke communautaire voorschriften. 

1.2. Voorbereiding Europese Raad 

EMS 
De Ecofinraad zal discussiëren over het EMS teneinde een oordeel 
te vormen over de opportuniteit en de modaliteiten van een 
eventuele verdragswijziging, die in de Intergouvernementele Con
ferentie zal worden betrokken. De Commissie heeft hiertoe een 
wijzigingsvoorstel van artikel 107 EG-Verdrag voorgelegd (zie 

• / • bijgevoegde documentatie). 
In de Coördinatie Commissie werd verwezen naar de nota betref
fende de doelstellingen op langere termijn van het EMS en de ECU, 
goedgekeurd in de Ministerraad van 20 september 1985. Vervolgens 
stond de vraag centraal of Nederland verdragswijziging wenselijk 
acht en zo ja, of het Commissievoorstel hiertoe als uitgangspunt 
kan worden aanvaard. Vastgesteld werd dat de Intergouvernemen
tele Conferentie op het niveau van de Europese Raad zich zal 
buigen over concrete teksten tot wijziging van het EG-Verdrag op 
een aantal terreinen, die uiterlijk tijdens de Ministeriële IGC 
conferentie van 25/26 november dienen te worden voorbereid. 
Indien ook de monetaire dimensie in de IGC wordt betrokken dan 
zal bij die gelegenheid derhalve ook een concrete tekst over de 
economische en monetaire samenwerking voor moeten liggen, ten
zij tevoren vaststaat dat op dit gebied geen enkele besluitvorming 
te verwachten is. De Coördinatie Commissie constateerde dat 



weliswaar in het monetair comité van 9 november jl. veel weer
stand bleek tegen het Commissievoorstel, maar acht te het ander
zijds aangewezen om goed voorbereid de laatste fase van de 
Intergouvernementele Conferentie in te gaan. 

De Coördinatie Commissie nam kennis van de hoofdbezwaren tegen 
het Commissievoorstel, die als volgt kunnen worden samengevat: 

het einddoel van de economische en monetaire integratie, 
t.w. een economische en monetaire unie als gedefinieerd in 
de resolutie van maart 1971, wordt daarin niet vastgelegd. 
Daarmee wordt de parallelliteit tussen de economische en 
monetaire eenwording losgelaten en de monetaire samen
werking in gevaar gebracht. 
het voorstel bevat geen inhoudelijke noch formele regeling 
van de taken en bevoegdheden van de diverse communautaire 
instellingen op dit terrein, met name van een autonome 
monetaire autori te i t . Een dergelijke regeling, waartoe een 
verdragswijziging noodzakelijk zal zijn, wordt echter gezien 
als een noodzakelijke voorwaarde voor de overdracht van 
nationale bevoegdheden naar het communautaire niveau, 
het voorstel legt het beginsel van de twee snelheden in het 
Verdrag vast. 

Tegen de achtergrond van bovengenoemde fundamentele bezwaren 
en in het licht van de nota betreffende de doelstellingen op langere 
termijn van het EMS en de ECU, meende de Coördinatie Commissie 
dat van Nederlandse zijde een tekstvoorstel dient t e worden 
geformuleerd. Dit dient gericht t e zijn op het opnemen van de 
doelstelling van de economische en monetaire unie in het Verdrag. 
Tegelijkertijd dient in het Verdrag t e worden vastgelegd dat de 
taken, bevoegdheden en autonome positie van een op te richten 
Europese monetaire autori te i t bij Verdrag worden geregeld. Ten
slotte meende de Coördinatie Commissie dat geen bezwaar bestaat 
tegen een puur feitelijke verwijzing naar het huidige EMS in een 
preambulaire paragraaf. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de proble
matiek van de economische en monetaire samenwerking 
naar alle waarschijnlijkheid onderdeel zal uitmaken van 
de Intergouvernementele Conferentie op 2/3 december 
a.s. Van Nederlandse zijde zal daartoe een tekstvoorstel 
worden ingediend, aangezien het Commissievoorstel tot 
wijziging van artikel 107 EG fundamentele bezwaren 
oproept. In de Nederlandse tekst zal worden opgenomen 
dat de doelstelling een EMU in het Verdrag dient te 
worden ondergebracht. Uitwerking van deze doelstelling 
v.w.b. de taken en bevoegdheden van een autonome 
Europese monetaire autori tei t en een parallelle over
dracht van budgettaire en monetaire bevoegdheden 
dient nader bij apart Verdrag te worden geregeld. Het 
EMS kan als bestaande samenwerkingsvorm worden ver
meld, mits dit niet prejudiciëert op de huidige samen
werking tussen de monetaire autori tei ten. 



Economisch laarrapport 
D c coördinatie Commissie nam kennis van het feit dat de Centrale 
Economische Commissie op 12 november jl. een bespreking aan het 
rapport heeft gewijd. De discussie zal worden voortgezet in de 
REA van 15 november 1985. De Coördinatie Commissie meende 
derhalve dat ditmaal terzake geen conclusies behoeven te worden 
getrokken. 

1#3# Fiscale grenzen in de Gemeenschap 
tijdens de Raad zal een discussie gevoerd worden over de afschaf
fing van de fiscale grenzen binnen de Gemeenschap in het kader 
van de voltooiing van de Interne Markt. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat bespreking in de Raad 
thans urgent is, omdat anders het tijdschema van het Commissie-
Witboek inzake de Interne Markt op dit terrein niet wordt nage
leefd. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het van 
groot belang is dat tijdens de a.s. ECOFIN-Raad een 
serieuze inhoudelijke discussie plaatsvindt over de voor
stellen in het Witboek tot afschaffing van de fiscale 
grenzen. In dit verband bevestigde de Coördinatie Com
missie haar conclusie d.d. 23 oktober jl. dat in het licht 
van de conclusies van de Europese Raad van Milaan 
terzake van het Witboek Interne Markt en met name 
het tijdpad dat daarbij is aangegeven, de noodzaak van 
rapportage aan de Europese Raad te Luxemburg duide
lijk is en dat daartoe tijdens de Raad een discussie 
wordt gevoerd over de voorstellen in het Witboek over 
de voltooiing van de interne markt terzake van de 
afschaffing van de fiscale grenzen, met inbegrip van de 
timing. Nederland verwelkomt het initiatief van de 
Commissie in het Witboek om ook d.m.v. de afschaffing 
van de fiscale grenzen te werken aan de voltooiing van 
de interne markt . Wat de concrete voorstellen in het 
Witboek betreft blijft Nederland voorstander van de 
invoering van de Ue-BTW-richtlijn, waarbij de betaling 
naar het binnenland wordt verplaatst . Naar Nederlands 
oordeel verdient het streven van de Commissie om ook 
de overige BTW-formaliteiten aan de binnengrenzen op 
te heffen, in beginsel steun. Aan het overleg hiertoe en 
aan de harmonisatie van de structuur van de accijnzen 
alsmede het onderling verbinden van de douane-entre
pots, waardoor de controle aan de binnengrens wordt 
vereenvoudigd, zal Nederland constructief deelnemen. 

Euratomleninflen 
Dit onderwerp is eveneens in de Energieraad van 11 november jl. 
aan de orde geweest. Aldaar werd besloten de financiële aspecten, 
verbonden aan de verlenging van de Euratomfaciliteit, ook voor te 
leggen aan de Ecofinraad, gezien het verband met de activiteiten 
van de Europese Investeringsbank. 
De Coördinatie Commissie verwees naar de conclusie die in de 
Ministerraad van 8 november jl. is opgesteld ter voorbereiding van 
dit agendapunt in de Energieraad. 



De Coördinatie Commissie concludeerde tot bevestiging 
van de conclusie van de Ministerraad van 8 november 
inhoudend dat Nederland zich t.a.v. de voorgestelde 
verhoging van het Euratom leningenplafond terughou
dend zal opstellen. He consequenties van deze opstel
ling voor Euratom zullen in de Energieraad aan de orde 
worden gesteld, terwijl de financiële aspecten fonder
meer de positie van de EIB) in de Ecofin Raad aan de 
orde zullen worden gesteld. 

1.5. Richtlijn col lec t ieve beleggingsinstellingen 
Öeze richtlijn is op de agenda opgenomen teneinde Denemarken 
er toe te brengen de parlementaire reserve m.b.t. de richtlijn op te 
heffen. Inhoudelijke discussie wordt niet verwacht, aangezien alle 
inhoudelijke vraagstukken inmiddels zijn opgelost. 

2. Voorbereiding LANDBOUWRAAD d.d. 18/19 november 

2 .1 . Groenboek 
Het Groenboek zal voor de tweede maal in de Landbouwraad aan de 
orde komen, nadat het op 23 /24 september j l . in de informele en op 
22 oktober in de gewone Landbouwraad ter discussie is geweest . 
De Coördinatie Commissie meende dat een inhoudelijke discussie 
ook ditmaal niet kan worden verwacht . De Commissie zal een 
toelichting geven op de reac t ies van het bedrijfsleven op het 
Groenboek. Op 19 december a.s. is een bijzondere Raadszit t ing 
over het Groenboek voorzien, waarbij tevens de toegezegde maar 
nog niet gepubliceerde voorstellen van de Commissie inzake gra
nen, rundvlees en zuivel aan de orde komen. T.a.v. de zuivel 
overweegt de Commissie een communautaire opkoopregeling van 
3% van de to ta le melkproduktie, die op die manier aan de produktie 
wordt onttrokken. De Coördinatie Commissie sprak zich positief 
uit over dit Commissievoornemen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde de conclusie van 
15 oktober 1985 dat "de Commissiebenadering inzake 
het Groenboek in grote lijnen gevolgd kan worden. Voor 
de toekomst dient een sterker marktconform beleid na
gestreefd te worden, waarbij in het algemeen door mid
del van een strak prijsbeleid vraag en aanbod meer op 
elkaar worden afgestemd, mede met het oog op de 
repercussies op het wereldhandelsverkeer. De wijze 
waarop eventuele inkomenssteun, t e overwegen voorzo
ver van een meer marktger icht beleid concre te resulta
ten kunnen worden verwacht, inhoud gegeven en gefi
nancierd zou moeten worden, vereist nog nader interde
partementaal beraad. Uitbreiding van het systseem van 
medeverantwoordelijkheid van de producent in bepaalde 
sectoren, zoals de granen, kan bijdragen tot verbetering 
van de afzet van overprodukties. Een bredere toepas
sing van quotastelsels wordt daarentegen in beginsel 
afgewezen, daar een quotasysteem over het algemeen 
verlammend werkt. Alternat ieve mogelijkheden voor 
produktie en afzet dienen nauwkeurig te worden onder
zocht op doelmatigheid, behoeften, milieu-aspekten en 



financiële consequenties. Daarnaast zal het exportbe
leid van de EG landbouwprodukten in de desbetreffende 
kaders, waaronder het GATT, moeten worden bezien, 
teneinde handelspolitieke moeilijkheden te voorkomen. 
Het toekomstig beleid zal in elk geval binnen de vastge
stelde begrotingsdiscipline moeten worden gerealiseerd. 
Tenslotte zal de Commissie op die werkterreinen waar
in zij bevoegd is v.w.b. het beheer van de landbouw
markt actief moeten optreden en het haar ten dienste 
staande instrumentarium meer en efficiënter dienen te 
gebruiken dan tot dusver". 
Indien de Commissie aan de Raad een oordeel vraagt 
over een opkoopregeling voor zuivel zal Nederland zich 
positief kunnen opstellen. 

2.2. Suiker 
De Raad zal zich moeten uitspreken over de wijziging van de 
gemeenschappelijke marktordening voor suiker die op 1 juli 1986 
zal aflopen. 
De Coördinatie Commissie betreurde dat de Commissie geen 
verlaging van de nationale quota heeft voorgesteld. De situatie op 
de wereldmarkt van suiker is zeer zorgwekkend, mede gezien de 
grote communautaire produktie. Met name de ontwikkelingslanden 
hebben ernstig te lijden van de lage suikerprijs die het gevolg is van 
structurele overproduktie. 
De Coördinatie Commissie was onder deze omstandigheden van 
oordeel dat Nederland opnieuw zal moeten aandringen op verlaging 
van de quota, ook al zal waarschijnlijk geen meerderheid voor dit 
standpunt worden gevonden. Tevens zal de Commissie verzocht 
worden zich bij de komende prijsvoorstellen uiterst terughoudend 
op te stellen. Deze benadering vloeit overigens ook voort uit het 
Groenboek dat de nadruk legt op grotere marktconformiteit . 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
in de Raad opnieuw zal aandringen op verlaging van de 
quota en een restrictief prijsbeleid in de suikersector. 
De Coördinatie Commissie bevestigde voorts haar con
clusie van 15 oktober jl. dat de zelffinanciering van de 
marktordening suiker zal moeten worden gehandhaafd, 
waartoe een verhoging van de heffing op suiker noodza
kelijk is. Nederland streeft daarbij wel naar een betere 
verdeling door verhoging van de produktieheffing op A-
suiker en een relatief lagere verhoging van de produk
tieheffing op B-suiker. 
Voorts zal getracht worden de keuzevrijheid voor het 
mengprijssysteem te behouden, gezien de slechte erva
ringen met individuele quota. 

2.3. Zetmeel 
De Raad zal een discussie wijden aan het Commissievoorstel m.b.t. 
de herziening van de regeling voor zetmeel. Het gaat hierbij 
ondermeer om de vraag op welke wijze de communautaire bio-
ïndustrie de beschikking kan krijgen over goedkope landbouwgrond
stoffen uit de Gemeenschap. 



De Coördinatie Commissie was van oordeel dat t.a.v dit agenda
punt slechts voortgangsrapportage van de zijde van de 
te verwachten is. Het werd betreurd dat de besluitvorming op dit 
zeer complexe dossier zo langzaam verloopt. In de Raad zal worde 
aangedrongen op versnelling van de werkzaamheden. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar eerdere 
conclusie dat voorshands de algemene benadering van 
de Commissie ondersteund kan worden, namelijk om de 
biochemische industrie in de Gemeenschap d.m.v. gedif
ferentieerde restituties de mogelijkheid te bieden tegen 
concurrerende prijzen grondstoffen aan te trekken, ver
gelijkbaar met de prijzen in derde landen. He uitwerk
ing van de voorstellen van de Commissie verdient 
nadere studie, die spoedig tot een goed einde zal 
moeten worden gebracht. 

2A. GATT-rundvlees 
Indien het Europees Parlement tijdig advies uitbrengt zal de Raad 
besluiten kunnen nemen over communautaire tariefcontingente
voor buffelvlees, rundvlees van hoge kwaliteit en bevroren rund
vlees. 
De Coördinatie Commissie meende dat ingestemd kon worden met 
de voorstellen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de Com
missievoorstellen m.b.t. drie verordeningen betreffende 
de opening van een communautair tariefcontingent voor 
respectievelijk buffelvlees, kwaliteitsrundvlees en be
vroren rundvlees aanvaardbaar zijn. 

2.5. Legbatterijen 
De Raad zal een definitief besluit moeten nemen over het Voorzit
terschapscompromis m.b.t. de richtlijn inzake legbatterijen, waar
over reeds zeer lange tijd is onderhandeld. 
De Coördinatie Commissie verwees terzake naar eerdere conclu
sies. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusie 
van 18 oktober j l . f ldat besluitvorming m.b.t. dit slepen
de dossier thans geboden is. Ofschoon tegen het voorlig
gende voorzitterscompromis enige bedenkingen bestaan, 
zoals een te lange overgangstermijn en het onbreken 
van een minimumoppervlakte voor bestaande installa
ties, kan uiteindelijk worden ingestemd met dit compro
mis. Een communautaire financiële compensatie wordt 
in elk geval afgewezen." 

2.6. Hormonen 
D f Raad dient vóór 1 januari 1986 een besluit te nemen over 
wijziging van de bestaande richtlijn betreffende een verbod van 
stoffen met hormonale werking. 
In de Coördinatie Commissie vond een discussie plaats over de 
mogelijke handelspolitieke gevolgen van een totaalverbod voor 
hormonen. Zijdens de VS is reeds scherp gereageerd op het Com-



missievoornemen om het gebruik van hormonen voor mestdoelein-
den geheel te verbieden. Gevreesd moet worden dat een dergelijk 
verbod zal leiden tot extra problemen met de VS en ook in het 
G A T T slecht zal vallen. 
Van de zijde van het Ministerie van Landbouw en Visserij werd erop 
eewezen dat Nederland thans reeds een totaal verbod op hormonen 
kent. Invoer uit derde landen (waaronder de VS) wordt echter 
toegelaten mits gecertificeerd wordt dat het vlees geen hormonen 
(meer) bevat. Een dergelijke regeling zou ook op communautair 
niveau kunnen worden voorzien. In de Raad zal van Nederlandse 
zijde met nadruk gewezen worden op de handelspolitieke gevolgen 
van deze aangelegenheid. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
m.b.t. de herziening van de EG-richtlijn betreffende het 
verbod van bepaalde stoffen met hormonale werking za! 
pleiten voor een totaal verbod t.b.v. mestdoeleinden, 
mits de invoer van gecertificeerd vlees uit derde landen 
ook in de toekomst mogelijk blijft. 

2.7. Bosbrand en zure regen 
De Raad zal zich wederom moeten buigen over het Commissievoor
stel over bescherming van bos tegen bosbranden en tegen zure 
regen. 
In de Coördinatie Commissie werd opgemerkt dat er onduidelijk
heid bestaat over de status van het Commissievoorstel: naar 
verluidt zou de Commissie het voorstel hebben ingetrokken met de 
bedoeling om twee voorstellen in te dienen betreffende resp. 
bosbrand en zure regen. De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat kon worden volstaan met verwijzing naar eerdere conclusies, 
die zullen worden aangepast zodra meer duidelijkheid m.b.t. het 
Commissievoorstel is verkregen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusies 
van 10 september 1985 dat een gezamelijke behandeling 
van zowel de bescherming tegen bosbrand als tegen 
luchtverontreiniging gesteund kan worden, doch dat een 
meer evenwichtige verdeling tussen de kosten van beide 
maatregelen moet worden gevonden. De Gemeenschaps
deelneming aan beschermingsmaatregelen zal 30% be
dragen; in uitzonderlijke gevallen kan worden ingestemd 
met een hoger percentage tot een maximum van 50%. 
Indien de Commissie haar voorstel splitst zal de Neder
landse positie nader worden bezien. 

2.8. Diversen 
Imitatieprodukten 

D e Coördinatie Commissie nam kennis van de stand van de 
besprekingen over dit onderwerp tussen de Ministeries van Econo
mische Zaken en Landbouw en Visserij, waarbij een compromis in 
het verschiet ligt. Mede gezien de betrokkenheid van andere 
Ministeries achtte de Coördinatie Commissie het aangewezen, dat 
dit compromis ook aan de orde komt in de volgende vergadering 
van de Coördinatie Commissie op woensdag 20 november a.s. 



Diversen 
- Intergouvernementele Conferentie 
De Coördinatie Commissie constateerde dat op 1* november een 
bijeenkomst van de voorbereidende Groep te Brussel is voorzien. 
Naar aanleiding van de resultaten van deze Groep za! aan de 
Ministerraad verslag worden uitgebracht. In de volgende bijeen
komst van de Coördinatie Commissie van 20 november zal het 
gehele pakket van teksten voor de Intergouvernementele Conferen
tie ter discussie staan. Een zo volledig mogelijk overzicht van de 
stand van zaken zal gereed worden gemaakt voor de Ministerraad 
van 22 november. 

DIE, 11 november 1985 


