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II
(Voorbereidende

besluiten)

ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot elfde wijziging van Richtlijn 76/769/
EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der
Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen en preparaten (*)
(90/C 168/01)
De Raad heeft op 1 februari 1990 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 100 A van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en Sociaal
Comité om advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor milieu, volksgezondheid en consumentenvraagstukken, die met de voobereiding
van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 3 april 1990 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Beltrami, co-rapporteurs de heren Etty en Landaburu De Silva.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

1.

Inleiding

1.1.
De onderhavige ontwerp-richtlijn behelst de elfde
wijziging van Richtlijn 76/769/EEG, die de rechtsgrondslag biedt om het op de markt brengen en het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten te verbieden c.q.
te beperken.

— hun chemische samenstelling, die lijkt op die van PCB's;
— hun fysico-chemische, toxische en ecotoxische eigenschappen ;
— het feit dat zij biologisch of anderszins nauwelijks
afbreekbaar zijn;
— de tendens tot bioaccumulatie van dergelijke stoffen.

Doel van het onderhavige voorstel is bij te dragen tot een
betere bescherming van mens en milieu en tot een beter
functioneren van de interne markt door in alle Lid-Staten
identieke beperkingen op te leggen.
1.2.
Volgens de ontwerp-richtlijn moet het gebruik van
monomethyltetrachloordifenylmethaan
(handelsnaam
Ugilec 141) worden beperkt en moet het op de markt
brengen en het gebruik van monomethyldichloordifenylmethaan (handelsnaam Ugilec 121 of Ugilec C 21) en van
monomethyldibroomdifenylmethaan
(handelsnaam
DBBT) worden verboden.

1.5.
Voorts wijst de Commissie erop dat in de buurt van
kolenmijnen, waar „Ugilec" gewoonlijk in hydraulische
apparatuur wordt gebruikt, het oppervlakte- en het
grondwater in aanzienlijke mate blijken te zijn verontreinigd.
Bovendien is het onder de gegeven werkomstandigheden in
kolenmijnen nagenoeg onvermijdelijk dat grote hoeveelheden van deze stoffen in het milieu terechtkomen.

1.3.
Genoemde stoffen kunnen worden gebruikt ter
vervanging van PCB's, die —een zeer beperkt aantal
uitzonderingen daargelaten — krachtens Richtlijn 85/467/
EEG (2) vanaf 30 juni 1986 niet meer op de markt gebracht
of gebruikt mogen worden.

2.

1.4.
De Commissie meent echter — o p grond van de
beschikbare informatie — dat ook de drie stoffen waar het
in de onderhavige ontwerp-richtlijn om gaat, voor mens en
milieu zeer gevaarlijk zouden kunnen zijn, en wel wegens:

2.2.
Het meent dat de Commissie met dit voorstel weer
een logische stap voorwaarts doet, nu zij na de PCB's ook
stoffen wil vervangen die qua milieugevolgen op PCB's
lijken. Dit had het Comité in zijn advies CES 426/89 (3) al
verlangd.

(M PB nr. C 24 van 1. 2. 1990, blz. 20.
(2) PB nr. C 104 van 25. 4. 1985, blz. 1.

Algemene opmerkingen

2.1.
Het Economisch en Sociaal Comité neemt kennis
van de ontwerp-richtlijn van de Commissie houdende elfde
wijziging van Richtlijn 76/769/EEG.

(3) PB nr. C 139 van 5. 6. 1989.
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2.3.
Gelet op de mogelijke alternatieven voor de
betrokken produkten, onderschrijft het Comité onder
voorbehoud van de bijzondere opmerkingen in punt 3 :
a) het verbod op verkoop en gebruik van
— monomethyldichloordifenylmethaan
UgilecC21),
— monomethyldibroomdifenylmethaan
alsmede van

(Ugilec 121,
(DBBT),

— preparaten die deze stoffen bevatten;
b) de beperkingen op verkoop en gebruik van monomethyltetrachloordifenylmethaan (Ugilec 141) en van
preparaten die deze stof bevatten, waaruit op een
bepaalde datum een volledig verbod op deze stoffen
moet resulteren. Hierbij is ook gekeken naar de huidige
trend om in mijnen de bestaande oleohydraulische
installaties stelselmatig door elektromechanische te
vervangen.

3.

10. 7. 90

worden beperkt gezien de ernstige gevaren van deze stof
voor het milieu.
3.2.
Met betrekking tot de uitzonderingen voor
gebruik zijnde installaties en apparaten stelt het
voor om voor de buitenbedrij fstelling niet te kijken
„levensduur" maar naar de afschrijvingsperiode
daartoe dienen de Lid-Staten in samenwerking
Gemeenschap adequate verwijderingsplannen uit
ken.

reeds in
Comité
naar de
ervan;
met de
te wer-

3.3.
Wat de verwijdering van bedoelde stoffen betreft,
stelt het Comité gezien de chemische eigenschappen
hiervan voor om deze stoffen in het richtlijnvoorstel inzake
verwijdering van PCB's en PCT's (*) op te nemen en
herinnert het aan zijn advies over dit onderwerp, met name
de hierin tot uiting gebrachte bezorgdheid over de thans in
de Gemeenschap beschikbare verwijderingscapaciteit.
Gedaan te Brussel, 25 april 1990.
De Voorzitter

Bijzondere opmerkingen

3.1.
Het Comité acht het verstandig een overgangsperiode vast te stellen voor monomethyltetrachloordifenylmethaan (Ugilec 141), die zijns inziens echter wel tot één jaar
na de datum van goedkeuring van de richtlijn behoort te

van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE
(!) PB nr. C 319 van 12. 12. 1988.

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/404/EEG
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake drukvaten van
eenvoudige vorm (*)
(90/C 168/02)
De Raad heeft op 15 januari 1990 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 100 A van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en Sociaal
Comité om advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor industrie, handel, ambacht en diensten, die met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 4 april 1990 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Flum.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

Het Economisch en Sociaal Comité keurt de ontwerprichtlijn goed en plaatst de volgende kanttekeningen:
1. In de „drukvaten"-richtlijn van de Raad van 25 juni
1987 wordt voor de eerste maal de zogenaamde „nieuwe
aanpak" op het gebied van de technische harmonisatie
gevolgd. Derhalve heeft het Comité destijds in zijn
advies over het voorstel voor deze richtlijn (2) (rapporteur: de heer Flum) op het gevaar gewezen dat de
normen discriminerend zouden kunnen werken. Som-

(!) PB nr. C 13 van 19. 1. 1990, blz. 7.
(2) PB nr. C 328 van 22. 12. 1986.

mige Lid-Staten gaan immers uit van vrijwillige
normen, terwijl andere zich baseren op wettelijk
bindende technische voorschriften. Aangezien uit de
wet niet blijkt, welke voorschriften bindend zijn en
welke niet, valt te voorspellen dat verschillende LidStaten voor problemen komen te staan. Voor deze LidStaten zou namelijk bij het van kracht worden van de
richtlijn een soort „vacuümtoestand" ontstaan voordat
de Europese normen zouden worden vastgesteld.
Daarom heeft het Comité destijds voorgesteld om de
overgangsperiode te laten vervallen, en heeft het de
Commissie verzocht, alles in het werk te stellen om op
korte termijn tot Europese normen te komen. De
Commissie zou in samenwerking met het CEN/
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CENELEC een tijdschema moeten opstellen, zodat de
betrokkenen ervan op de hoogte zijn vanaf welk tijdstip
Europese normen gelden.
2. Nu het CEN het normalisatiecontract inderdaad niet op
tijd, dat wil zeggen niet vóór 1 januari 1990 heeft
uitgevoerd, stelt de Commissie voor een overgangsregeling in de richtlijn op te nemen, zodat dan tot 1 juli 1992
in de Lid-Staten drukvaten mogen worden verkocht en
geïnstalleerd die aan de vóór de inwerkingtreding van de
richtlijn geldende nationale regelingen voldoen.
3. Het Comité betreurt deze situatie, omdat juist bij
drukvaten de veiligheid en de bescherming van de
gezondheid voor gebruikers en consumenten van
buitengewone betekenis is: de Gemeenschap heeft er
dus alle belang bij dat de voor die veiligheid relevante
termijnen niet worden overschreden. Mocht de in
artikel 1, lid 1, van het voorstel tot wijziging genoemde
periode niet kunnen worden ingekort, dan moet de
Commissie daarvoor de volledige verantwoordelijkheid
op zich nemen en het CEN ook daadwerkelijk aan deze
termijn houden.

Nr. C 168/3

4. Het Comité verzoekt de Commissie passende maatregelen te nemen, zodat het CEN de hem toevertrouwde
taken op tijd en naar behoren vervult. Als het CEN
hiervoor niet kan instaan, dient de Commissie als
opdrachtgeefster de nodige stappen te ondernemen.
5. Ten slotte verwijst het Economisch en Sociaal Comité
naar de gedetailleerde voorstellen in zijn advies van
17 september 1986, die bij het uitwerken van de normen
interessant en nuttig kunnen zijn. De Commissie en het
CEN zouden er goed aan doen, met deze voorstellen
terdege rekening te houden.

Gedaan te Brussel, 25 april 1990.

De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 84/529/EEG
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake liften met
elektrische aandrijving (x)
(90/C 168/03)
De Raad heeft op 15 januari 1990 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 100 A van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en Sociaal
Comité om advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor industrie, handel, ambacht en diensten, die met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 4 april 1990 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Pearson.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

1.
Het Economisch en Sociaal Comité merkt op dat het
onderhavige voorstel een vrij dringende aangelegenheid is.
In de betrokken industrietak is immers een onevenwichtige
situatie ontstaan, omdat „door vloeistoffen voortbewogen
apparaten (met name hydraulische en oleo-elektrische
personen- en goederenliften)" van de richtlijn over liften (2)
zijn uitgezonderd. Derhalve onderschrijft het Comité de in
de onderhavige ontwerp-richtlijn voorgestelde wijziging
van Richtlijn 84/529/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij
Richtlijn 86/312/EEG van de Commissie (3), vooral nu het
CEN het tweede deel van norm EN 81 met betrekking tot

2.
Het Comité vraagt zich af of de Commissie de „door
vloeistoffen voortbewogen apparaten (met name hydraulische en oleo-elektrische personen- en goederenliften)" niet
expliciet had moeten definiëren, aangezien zij volgens het
Comité niet met het schrappen van een in de bestaande
richtlijn opgenomen uitzondering kan volstaan. Het is
bepaald niet duidelijk dat „hydraulisch aangedreven liften"
nu onder dit voorstel vallen.

(!) PB nr. C 17 van 24. 1. 1990, blz. 9.
(2) PB nr. L 300 van 19. 11. 1984, blz. 86.
(3) PB nr. L 196 van 18. 7. 1986, blz. 56.

3.
Het Comité onderschrijft tevens de technische
wijzigingen op de oorspronkelijke Richtlijn 84/529/EEG,
zoals vervat in Richtlijn 86/312/EEG. Hoewel de desbetreffende voorstellen onder artikel 100 van het Verdrag vallen,

hydraulische en elektro-hydraulische liften heeft gepubliceerd.
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lijkt destijds noch het Comité, noch het Europese
Parlement te zijn geraadpleegd.
4.1.
Volgens het Comité is de onderhavige ontwerprichtlijn weliswaar om begrijpelijke redenen niet volgens de
„nieuwe aanpak" opgesteld, maar het wil er niettemin op
wijzen dat gezondheid en veiligheid ook zonder de „nieuwe
aanpak" steeds even belangrijk moeten zijn.
4.2.
Het Comité meent de aandacht van de Raad te
moeten vestigen op het advies van het Comité van
26 februari 1976 (*), vooral waar het gaat om „optionele"
harmonisatie. In par. 1.1.2 van dit advies staat onder meer
het volgende: „Het (Comité) is bovendien van mening dat

10. 7. 90

er, in het geval van de richtlijn inzake liften, redenen zijn in
het vlak van de veiligheid van de werknemers en de
gebruikers, alsmede redenen van economische en technische aard die pleiten voor totale harmonisatie.". Het
Comité is hiervan na veertien jaar nog steeds overtuigd,
maar de richtlijn is sindsdien niet in deze zin gewijzigd.

Gedaan te Brussel, 25 april 1990.

De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE

(!) PB nr. C 131 van 12. 6. 1976, blz. 31.

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 79/196/EEG
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende elektrisch
materieel bestemd voor gebruik in explosieve omgeving dat aan bepaalde beveiligingswijzen
voldoet
(90/C 168/04)
De Raad heeft op 27 februari 1990 besloten, overeenkomstig artikel 100 A van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité om
advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor industrie, handel, ambacht en diensten, die met de voorbereiding van de
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 4 april 1990 goedgekeurd. Rapporteur was de
heer Flum.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

— Met Richtlijn 76/196/EEG van 6 februari 1979 (2)
werd het vrije goederenverkeer voor elektrisch
materieel verwezenlijkt. Deze richtlijn heeft betrekking op materieel voor gebruik in explosieve
omgeving dat met een of meer van de in artikel 1
vermelde beveiligingswijzen is voorzien.

Het Economisch en Sociaal Comité stemt met het
richtlijnvoorstel in, maar tekent hierbij het volgende aan:
1. Gebruikmakend van artikel 100 van het EEG-Verdrag
heeft de Raad op 18 december 1975 de Kaderrichtlijn 76/117/EEG (*) inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende elektrisch materieel, bestemd voor gebruik in „explosieve
omgeving" vastgesteld:

— In bijlage I van deze richtlijn zijn de door CENELEC
uitgewerkte geharmoniseerde normen opgenomen
waaraan een type installatie afhankelijk van de
beveiligingswijze moet voldoen. Deze normen
werden door de Richtlijnen 84/47/EEG van 16 januari 1984 (3) en 88/571/EEG van 10 november
1988 (4) aan de vooruitgang van de techniek
aangepast.

— In deze richtlijn werd in het bijzonder vastgesteld
aan welke eisen bedoeld materieel moet voldoen om
zonder belemmeringen te kunnen worden ingevoerd,
in de handel gebracht en gebruikt, nadat dit
materieel is gecontroleerd en van de vastgestelde
merktekens en andere symbolen is voorzien.
De richtlijn bepaalt voorts dat de geharmoniseerde
normen voor dit materieel in afzonderlijke richtlijnen
moeten worden vastgelegd (artikel 4, lid 4) en aan de
technische vooruitgang dienen te worden aangepast
(artikel 5).

(!) PB nr. L 24 van 31. 1. 1976, blz. 45.

— In bijlage II van Richtlijn 79/196/EEG is het model
van het communautaire merkteken vastgelegd, dat
werd geconcretiseerd door Richtlijn 84/47/EEG van
16 januari 1984.
2. Met het onderhavige voorstel tot wijziging van
Richtlijn 79/196/EEG [doe. COM(90) 13 def. — SYN
243 (5) wordt beoogd het toepassingsgebied met twee
(2)
(3)
(4)
(5)

PB nr.
PB nr.
PB nr.
PBnr.

L 43 van 20. 2. 1979, blz. 20.
L 31 van 2. 2. 1984, blz. 19.
L 311 van 17. 11. 1988, blz. 46.
C 111 van 5. 5. 1990.
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beveihgingswi^zen uit te breiden, aangezien hiervoor
inmiddels ook Europese normen bestaan, namelnk
ingieten met gietmassa „m^ en intrinsiek veilige
svstemen^deS^OO^enE^OO^
^. Legeli^kerti^d wordt beoogd elektrostatischehandspuit
apparatuur ^E^é^OO^O en E^é^OO^,delen l , ^ e n ^ ,
waarvoor onlangs ook normen werden uitgevaardigd,
in het richtlijnvoorstel op te nemen.

^r.Gl^^

opnemen van de nieuwe normen in bnlage^bestaatgeen
bezwaar.Ue omzetting van de richtlimvóórl^uh 199^.
is haalbaar. Plet Gomite heeft voorts vernomen dat
inmiddels al wordt gewerkt aan een omvangrijke
herzieningvandevoorschnften voor elektrisch mate
neel, die alle gebieden zou omvatten.
Gedaan te BrusseP^BÓapnl 1990.

^. Poe op elektrostatischehandspuitapparatuur berustende
beveihgingswi^zen vallen onder de werkingssfeer van
a r t i k e l l v a n Richtlijn B^9^11^EEG.Plet nchthmvoor
stel is gericht op aanpassing aan de vooruitgang van de
techniek en de verwezenlijking van het vrijverkeer van
goederen, regen de uitbreiding van artikell en het

Advies over het voorstel voor een beschikking v a n d e R a a d b e t r e f f e n d e bepaalde nitgavenop
veterinair g e b i e d t
^90^G1^^0^
löe Raad heeft o p l ^ ^ a n u a n 1990 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 19^ van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en Sociaal
Gomite om advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
Poe Afdeling voor landbouw en vissern, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies o p ^ a p n l 1990 opgesteld.Rapporteur was de heer
StonePugh.
Plet Economisch en Sociaal Gomite heeft tijdens z i m ^ ^ e zitting ^vergadering v a n ^ a p n l 1990^
het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen werd goedgekeurd.

Algemene opmerkingen

Het Gomité stemt in met ditvoorstel, daar het de financiële
middelen ter beschikking stelt om het programma op
veterinairrechtelijk gebied tenuitvoer te leggen, en aldus
het risico op een mislukking van het communautaire
gezondheidsplan voor dieren verkleint. Het voorstel biedt
tevens ruimte voor uitgaven die gedaan zonden moeten
w o r d e n o p gebieden waarvoor tot nog toe geengeldter
beschikking stond. P^et Gomité hoopt dat voldoende
financiële middelen uitgetrokken zullen worden, zodat het
geld niet te karig over de verschillende maatregelen
verdeeld moet worden.

Ploewel het Gomite erkent dat de vastlegging van
prioriteiten in sterke mate en ook noodzakelijkerwijs een
vri^e keuze moet zim, legt het er de grootste nadruk op dat
de in artikels, lid^, genoemde schadeloosstelling als
hoogstepriontiet moet gelden, wellicht z o u d e n d e P i d
Staten een grotere bedrage kunnen verlenen als wordt
bespaard op uitgaven voor grenscontroles, zodat de
producent uiteindelijk voor de volle lOO^o schadeloos
wordt gesteld. t ö ^ t z o u a l s e ^ t r a v o o r d e e l h e b b e n d a t d e

^t^^e^t^^i^om^ e

veehouders en andere betrokkenen bn het geringste
vermoeden van ziekte aangifte doen. In ieder geval is het
strikt noodzakelijk dat de veehouder snel uitbetaald wordt.

Bijzondere opmerkingen

A r r ^ ^ , ^
Poe „ziekte van Ausz^esk^ dient te worden toegevoegd.
Andere ziekten, zoals infectieuze bovine rhmotracheitis
dBR^enmaedi^visna zouden later in deli^stopgenomen
kunnenworden.
Voor „modulaire dermatose^ zou ^in ieder geval in de
Engelse versier een betere wetenschappelijke definitie
moeten worden opgenomen, l^n voorbeeld zou het
betrokken viruskunnen wordengenoemd, om het zo te
onderscheidenvan het herpesvirus dat pseudomodulaire
dermatose veroorzaakt.

A r ^ ^ , ^
— Eerste streepje
Het volgende toe te voegen „waarbij ten volle met de
bescherming van het milieu rekening moet worden
gehoudens.
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— Derde streepje
Toe te voegen: „van ander materiaal en van de
uitrusting, met inbegrip van de vervoermiddelen die
ontsmet kunnen worden".
Artikel 7, lid 1
Het woord „rechtstreeks" te schrappen, daar ook andere
dan de hier genoemde geografische aspecten een bedreiging
kunnen vormen.
Artikel 7, lid 3
— Derde regel
Ter wille van de duidelijkheid na „inenting" in te
voegen: „in de bufferzone".

10. 7. 90

— het opzetten van opleidingsprogramma's voor
bestuurders van voertuigen over de maatregelen die
ter bescherming van de dieren genomen moeten
worden en met het oog op de vaststelling in een
vroeg stadium van eventuele problemen in verband
met de gezondheid en het welzijn van de dieren.".
De inhoud van beide punten stemt overeen met reeds eerder
door het Comité ingenomen standpunten ter zake.
Artikel 19
Met het oog op de bescherming van de verbruiker en de
gevolgen van de liberalisering van de handel zou moeten
worden overwogen dat de Gemeenschap financieel bijdraagt in de nationale programma's ter uitroeiing van
bovine spongiform encephalopathy.

Slot van lid 3

Artikel 47

Toe te voegen: „Er dient zo snel mogelijk uitbetaald te
worden.".

— Laatste alinea
De woorden „zoveel mogelijk" dienen te worden
geschrapt, daar anders de indruk ontstaat dat de
Commissie volgens een bepaalde waardenschaal met de
adviezen van het Permanent Veterinair Comité rekening
houdt.

HOOFDSTUK 3
Artikel 16
Achter twee nieuwe streepjes de volgende tekst in te
voegen:

Gedaan te Brussel, 25 april 1990.

„—het opzetten van opleidingsprogramma's voor
veehouders met het oog op de toepassing van
teeltmethodes die de bescherming van de dieren
waarborgen en vaststelling van eventuele problemen in verband met gezondheid en welzijn van de
dieren in een vroeg stadium mogelijk maken;

De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/93/EEG
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de LidStaten van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen (J)
(90/C 168/06)
De Raad heeft op 6 februari 1990 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 198 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en Sociaal
Comité om advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor landbouw en visserij, die met de voorbereiding van de werkzaamheden was
belast, heeft haar advies op 5 april 1990 uitgebracht. Rapporteur was de heer Rolao Goncalves.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Omdat de produktiviteit en de kwaliteit van de
landbouwprodukten omhoog moeten, zien de producenten
zich genoopt inheemse gewassen te vervangen door soorten
en variëteiten uit andere regio's.
1.2.
Teeltmateriaal — jonge planten en zaaigoed — dat
aldus ingevoerd wordt, draagt soms met zich of in zich

(») PB nr. C 31 van 9. 2. 1990, blz. 8.

schadelijke organismen die ter plaatse nog niet bestonden
en epidemische plantenziekten kunnen veroorzaken. Er
ontstaan dan ernstige sociaal-economische gevolgen die
soms nog versterkt worden door de nieuwe ecologische
omstandigheden en landbouwmethodes.

1.3.
De bestrijding van dergelijke verschijnselen in de
Gemeenschap heeft tot nu toe in de eerste plaats een
preventief karakter gehad: met name controle en quarantaine aan de grenzen van de Lid-Staten. Deze controle was
gebaseerd op geharmoniseerde inspectiemethodes en
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wederzijdse erkenning van fytopathologische certificaten,
wettelijk geregeld bij Richtlijn 77/93/EEG en de ongeveer
20 wijzigingen hierop.

de uitbreiding ervan in de Gemeenschap gaat. Niettemin
wenst het bij dit voorstel de volgende kanttekeningen te
plaatsen.

1.4.
De voltooiing van de interne markt begin 1993
houdt in dat dit systeem van grenscontroles niet kan
worden voortgezet, omdat de grenzen worden opgeheven
en de belemmeringen van het handelsverkeer moeten
verdwijnen. Er moet dus een nieuwe beleid worden gevoerd
met de volgende hoofdpunten:

3.2.
Het Comité vindt dat het voorstel niet op artikel 43
maar op artikel 100 A van het Verdrag zou moeten zijn
gebaseerd. Zowel in de overwegingen als in de toelichting
wordt namelijk duidelijk aangegeven dat dit voorstel
voortvloeit uit de noodzaak de wetgeving aan te passen met
het oog op de voltooiing van de interne markt per 1 januari
1993. Zonder de interne markt zou dit voorstel namelijk
overbodig zijn, omdat het voor de verwezenlijking van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid niet nodig is.

— handhaving van de bestaande regeling, zij het met
aanpassingen, voor de invoer van jonge planten en
zaaigoed uit derde landen, waarbij grenscontrole aan de
buitengrenzen van de Gemeenschap als zodanig blijft
bestaan of wordt overgegaan op een systeem van
wederzijdse erkenning via bilaterale overeenkomsten;
— invoering van communautaire sanitaire normen die de
huidige nationale risico-evaluaties vervangen en algemeen toepasbaar zijn, zowel in het intracommunautaire
handelsverkeer als binnen de Lid-Staten.

2.

Inhoud van het Commissievoorstel

2.1.
Dit voorstel maakt deel uit van een serie wijzigingen
waarmee de Commissie de bestaande wetgeving aan het
nieuwe fytosanitaire beleid wil aanpassen. Het is gericht op
voorkoming van eventuele ongewenste gevolgen die het
resultaat kunnen zijn van een gebrekkige toepassing van de
algemene maatregelen binnen de Gemeenschap, waardoor
bij de handel tussen Lid-Staten volgens de nieuwe
fytosanitaire wetgeving van de Gemeenschap schadelijke
organismen op planten of andere plantaardige produkten
kunnen worden overgebracht.
2.2.
Met het voorstel worden twee wezenlijke elementen
aan de bestaande richtlijn toegevoegd:
— de Gemeenschap voert een financiële steunregeling in
ten behoeve van Lid-Staten die besmet materiaal
ontvangen zodat snel maatregelen kunnen worden
genomen of verliezen kunnen worden gecompenseerd;

3.3.
Aangezien het in de huidige omstandigheden juist
zo belangrijk is dat geharmoniseerde normen worden
ingevoerd, zonder dat het risico bestaat dat deze bij
invoering in de nationale wetgevingen verkeerd worden
geïnterpreteerd, zouden verordeningen volgens het Comité
geschikter zijn dan richtlijnen.
3.4.
Het Comité begrijpt niet waarom in het voorstel
alleen aandacht wordt besteed aan de Lid-Staten en nergens
een vergoedingsregeling voor benadeelde landbouwers
voorkomt. Het stelt de Commissie voor, dit verzuim goed
te maken, zonder hierbij de Lid-Staten tekort te doen. Het
Comité is van oordeel dat landbouwers die als gevolg van
controle- of uitroeiingsmaatregelen verlies lijden of voor
kosten komen te staan, volledig schadeloos moeten worden
gesteld.
3.5.
Aangezien de opeenvolgende wijzigingen, waarvan
sommige elkaar zelfs overlappen, de zaak zeer onoverzichtelijk hebben gemaakt, dringt het Comité erop aan dat
de Commissie zeer binnenkort een nieuwe versie van
Richtlijn 77/93/EEG publiceert, waarin al deze wijzigingen
zijn opgenomen. Dit zou kunnen zodra het huidige pakket
ter aanpassing van de wetgeving aan de nieuwe, reeds
genoemde, omstandigheden in verband met de voltooiing
van de interne markt is aangenomen. Bij nieuwe wijzigingen zou telkens hetzelfde moeten gebeuren.
3.6.
Ook is het belangrijk dat de Commissie overweegt
voortaan — naar analogie van hetgeen op het vlak van de
dierengezondheid gebeurt bij de grootscheepse aanpak van
bepaalde epidemieën — steun en technische bijstand te
verlenen aan programma's ter uitroeiing van bepaalde
plantenziekten die in de Gemeenschap heersen en steeds
maar weer grote schade veroorzaken.

— de Lid-Staten waaruit het besmette materiaal komt,
moeten de met deze financiële steun gedekte onkosten
terugbetalen.
4.

4.1.
3.

Algemene opmerkingen

3.1.
Het Comité staat achter het Commissievoorstel,
omdat met de uitvoering van de nieuwe regeling beoogd
wordt, iedere verslechtering van de fytosanitaire situatie
binnen de Gemeenschap onmogelijk te maken, of het nu om
het binnenbrengen van schadelijke organismen dan wel om

Bijzondere opmerkingen

Artikel 1

— invoeging van artikel 19 ter
Aangezien nog geen ervaringen bestaan waarop een
begrotingsdiscipline zou kunnen worden gebaseerd, heeft
het Comité bezwaren tegen de uitdrukking „de daarvoor op
de begroting van de Gemeenschap opgevoerde kredieten".
Het Comité is en blijft voorstandster van begrotings-
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discipline, maar vindt dat in uitzonderings- of noodgevallen die betrekking hebben op de gezondheid — of het nui
om mensen, dieren of planten g a a t — niet meteen al1
begrotingsgrenzen mogen worden vastgelegd. Het steltt
daarom voor de tekst van artikel 19 ter vanaf „... binnen de=
gevaren..." te schrappen.
4.2.

4.2.3. P u n t 2, t w e e d e streepje
Voorts zou de tekst duidelijker worden, indien hier
„containers of ander vervoermateriaal" uitdrukkelijk
zouden worden genoemd.

4.3.

Artikel 1

10. 7. 90

Artikel 1

— invoeging van artikel 19 quater

— invoeging van artikel 19 quinquies, punt 2

4.2.1. P u n t 1

In de tiende regel de woorden „ten minste aan nalatigheid
zijn toe te schrijven", te vervangen door „of het achterwege
blijven hiervan nalatigheid kunnen doen vermoeden". Dit
maakt de tekst minder scherp.

In de derde regel na „nog niet voorkwamen" de woorden
„nog niet endemisch zijn, reeds uitgeroeid zijn of op dat
ogenblik worden uitgeroeid door de betrokken LidStaat..." in te voegen.

Gedaan te Brussel, 25 april 1990.
4.2.2. P u n t 2, eerste streepje
Het woord „groeimedium" dat pas in de tekst achter het
tweede streepje genoemd wordt, zou hier ook al moeten
worden gebruikt (nog beter zou het overigens zijn te
spreken van „aarde en andere groeimedia"). Ook moet het
„verpakkingsmateriaal" worden genoemd.

De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE

Advies over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de bereiding en het in de handel brengen van gesmolten dierlijke vetten, kanen
en bijprodukten van het smeltproces, bestemd voor menselijke consumptie
(90/C 168/07)
Het Bureau van het Economisch en Sociaal Comité heeft op 27 februari 1990 besloten,
overeenkomstig artikel 20, derde alinea, van het Reglement van Orde, een advies op te stellen over
het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor landbouw en visserij, die met de voorbereiding van de werkzaamheden ter zake
was belast, heeft haar advies op 5 april 1990 uitgebracht. Rapporteur was de heer Gardner.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

In zijn advies van 20 december 1989 (J) had het Comité
reeds aangekondigd dat het een vervolgadvies zou
uitbrengen, zodra de ontwerp-verordeningen waarnaar in
het onderhavige Commissievoorstel verwezen wordt,
beschikbaar zouden zijn. Het gaat hierbij onder andere om
de voorgestelde verordening in doe. COM(89) 492 def.
houdende gezondheidsvoorschriften voor produkten van
dierlijke oorsprong. Deze verordening bevat een hoofdstuk
met nauwkeurige voorschriften voor de bouw van
inrichtingen en koelhuizen. Beoogd wordt, de eindprodukten op deze wijze bacteriologisch zuiver te houden. Een
aantal van deze voorschriften is daarmee niet van
toepassing op de produktie van vetten die voor verdere

(!) PB nr. C 62 van 12. 3. 1990, blz. 25.

raffinage bestemd zijn, omdat deze vetten tijdens deze
bewerking gesteriliseerd worden. Uiteraard is het wel zaak
dat deze vetten na raffinage (vacuüm- of stoombehandeling) bacteriologisch zuiver worden gehouden.

Daarom zou de onderhavige verordening moeten worden
uitgebreid met een hoofdstuk III dat als volgt luidt:

„Voorschriften voor de bereiding van gesmolten
dierlijke vetten, kanen en bijprodukten voor verdere
bewerking met het oog op menselijke consumptie"

1.
Centra voor het verzamelen van grondstoffen en het
verdere transport ervan naar verwerkingsbedrijven moeten
voldoen aan de in hoofdstuk I van de bijlage bij Ver-
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ordening (EEG) nr.... van de Raad (produkten van dierlijke
oorsprong) vastgestelde algemene eisen (1,2, onder a), g) en
h), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10) en moeten beschikken over een
koelhuis om de grondstoffen bij een temperatuur van 7°C
of minder op te slaan, tenzij de grondstoffen worden
verzameld en gesmolten binnen de in hoofdstuk II
vastgestelde termijnen.
2.
Bij verwerking in een bedrijf moet hiervoor een aparte
installatie bestaan en moet dit bedrijf ten minste beschikken over:
a) een koelhuis, tenzij de grondstoffen worden verzameld
en gesmolten binnen de in hoofdstuk II, punt 3,
vastgestelde termijnen;
b) een aparte ruimte voor de opslag van de grondstoffen;

Nr. C 168/9

a) Artikel 2, lid 2, onder b), „Definitie van
dierlijke vetten""

„gesmolten

De Engelse begrippen „rendered" en „melted" kunnen in
het Nederlands niet duidelijk met „gesmolten" worden
weergegeven.
b) Artikel 2, lid 2, onder c), „Premier jus"
De Nederlandse term voor „caul" is niet „darmvlies",
maar „darmnet". Het aldus verkregen vet wordt
„netvet" genoemd.
c) Bijlage, hoofdstuk I

„Opslagtemperatuur"

Hoewel in verschillende versies (onder meer de Franse
en de Nederlandse) van opslagtemperatuur sprake is,
wordt in de Engelse versie het begrip „internal
temperature" gehanteerd.

c) een installatie om het visuele onderzoek van de
grondstoffen te vergemakkelijken;

d) Bijlage, hoofdstuk I, punt 2, onder h) en h), „Aparte
ruimte voor de ontvangst van de grondstoffen en
verzending van de eindprodukten"

d) indien nodig, een installatie om de grondstoffen te
verkleinen;

In punt 2, onder b), wordt in de Engelse versie van „a
room or a place" gesproken; de Nederlandse versie
(alleen „ruimte") is onvolledig.

e) een installatie om de grondstoffen door middel van
hitte, druk of een andere adequate methode te smelten;
f) speciale tanks waarin het vet in vloeibare toestand kan
worden bewaard voor verzending in tankwagens;

e) Bijlage, hoofdstuk II, punt 3, onder c)
In de tweede alinea wordt „refrigerated" met „bevroren" weergegeven. De juiste vertaling is „gekoeld".
f) Bijlage, hoofdstuk II, punt 5

g) waterdichte recipiënten voor het verwijderen van
grondstoffen die niet geschikt zijn voor menselijke
consumptie.
3.
Tijdens de bewerking moet het vet tot sterilisatiehitte
en gedurende de nodige sterilisatietijd verwarmd worden,
en het moet vervolgens zodanig opgeslagen worden dat
geen herbesmetting kan plaatsvinden.

Wijzigingen in de Nederlandse tekst van het Commissievoorstel
Afgezien van de kerngedachte die in het onderhavige advies
naar voren wordt gebracht, wil het Comité tevens de
aandacht vestigen op de volgende problemen in verband
met de Nederlandse versie van het Commissievoorstel.

Nog een vertaalfout: volgens de huidige tekst moeten
vreemde bestanddelen wel worden verwijderd, maar
niet het vlees dat ongeschikt is voor menselijke
consumptie!
g) Bijlage, hoofdstuk II, punt 7
Onjuiste Nederlandse vertaling: de woorden „de
betrokken vetten" dienen te worden vervangen door „de
vetten voor raffinage".
Gedaan te Brussel, 25 april 1990.
De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE
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Advies inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van een Transeuropees
Mobiliteitsprogramma voor Universiteitsstudies (TEMPUS) (])
(90/C 168/08)
De Raad heeft op 12 februari 1990 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 198 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en Sociaal
Comité om advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur, die met de
voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 9 april 1990
goedgekeurd. Rapporteur was de heer Nierhaus.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

1. Algemene opmerkingen
1.1.
De oprichting van een Europese Stichting voor
opleiding en het Transeuropese Mobiliteitsprogramma
voor Universiteitsstudies (TEMPUS) zijn twee programma's waarmee hetzelfde beoogd wordt: stimulering van de
economie in Midden- en Oost-Europa door middel van
uitwisselingsprogramma's en transfer van know-how op
het gebied van opleiding en permanente scholing. Deze
communautaire projecten, waartoe de Europese Raad
tijdens zijn bijeenkomst op 8 en 9 december 1989 in
Straatsburg opdracht heeft gegeven, maken deel uit van het
algemene beleid van de Gemeenschap dat er uiteindelijk op
is gericht het verschil in welvaartspeil tussen West-Europa
en Midden- en Oost-Europa, in het belang van een
vreedzaam samenleven van de Europese volkeren, te
verminderen en op lange termijn op te heffen.
1.2.
Het Comité juicht het TEMPUS-programma, net
als de oprichting van een Europese Stichting voor opleiding
(zie afzonderlijk advies), nadrukkelijk toe, aangezien het
hierin een doelmatig middel ziet om de primaire politieke
doelstelling ook langs de weg van opleiding en permanente
scholing te steunen. De in het kader van TEMPUS te
ontwikkelen activiteiten mogen evenwel geenszins afbreuk
doen aan reeds lopende dan wel geplande soortgelijke
bilaterale maatregelen van de Lid-Staten.
1.3.
In het kader van het TEMPUS-programma dat in de
eerste plaats is gericht op de universiteiten en degenen die
daar doceren en studeren, kan gebruik worden gemaakt
van de vele ervaringen die in verband met de tenuitvoerlegging van communautaire programma's voor dezelfde of
soortgelijke doelgroepen zijn opgedaan (ERASMUS,
COMETT, LINGUA, SPES, SCIENCE, en dergelijke). Dit
zou er in belangrijke mate toe moeten bijdragen dat het
vastgestelde tijdschema voor de planning en de tenuitvoerlegging van het programma daadwerkelijk kan worden
aangehouden.

2.

Bijzondere opmerkingen

2.1.
De opmerkingen welke het Comité over de
oprichting van de Europese Stichting voor opleiding heeft
(') PB nr. C 85 van 3. 4. 1990, blz. 90.

gemaakt, zijn voor het merendeel ook van toepassing op het
TEMPUS-programma, zodat het eigenlijk geen zin heeft
deze hier te herhalen. Desalniettemin dient er op het
volgende te worden gewezen:
— er moet voor gezorgd worden dat ook de sociale
partners bij de maatregelen in het kader van TEMPUS
daadwerkelijk en adequaat worden betrokken;
— ook voor de doelmatigheid van TEMPUS is het absoluut
noodzakelijk dat informatie in toereikende mate
— eventueel via nationale coördinerende instanties —
wordt doorgegeven;
— voorts dient informatie over de opgedane ervaring bij de
resultaten van het TEMPUS-programma verzameld te
worden en voor de betrokken partijen toegankelijk te
worden gemaakt;
— ten slotte zou de in het Commissiedocument opgenomen lijst van prioriteiten moeten worden aangevuld met
problemen op het gebied van het beleid inzake opleiding
en permanente scholing, de sociale zekerheid en het
werkgelegenheidsbeleid.
2.2.
Ten slotte dient het TEMPUS-programma ook ten
doel te hebben op middellange termijn te bereiken dat de
structuren en het beleid van de universiteiten in de Middenen Oosteuropese landen door het contact met universiteiten
uit de Lid-Staten van de Gemeenschap veranderingen
ondergaan.
2.3.
Gezien de specifieke groep waarvoor TEMPUS
bestemd is, betuigt het Comité zijn instemming met het feit
dat principieel wordt vastgehouden aan het beginsel van
wederkerigheid. Zoals ook in de begroting is voorzien, zal
een aanzienlijk kleinere groep voor studiedoeleinden van
West- naar Oost-Europa reizen dan omgekeerd. Voor
Westeuropese studenten zal het in het begin vooral
interessant zijn hun kennis van de taal van het gastland te
kunnen verbeteren. In een latere fase zal het voor studenten
in economische wetenschappen ook steeds belangrijker
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worden om de sociale en economische structuren van het
gastland als mogelijke handelspartner te leren kennen.
2.4.
Voor de doelmatigheid van uitwisselingsmaatregelen is het van wezenlijk belang dat de betrokkenen zich
voldoende vertrouwd maken met taal, cultuur en maatschappelijk leven van het gastland.

Nr. C 168/11

scholing, met name van de werkgevers, de vakverenigingen
en andere bij de beroepsopleiding betrokken partijen
moeten worden begrepen.
Gedaan te Brussel, 25 april 1990.

2.5.
Onderzocht zou moeten worden of in het kader van
actie 1 in de eerste tijd ook de samenwerking tussen
universiteiten — namelijk één in West- en één in OostEuropa — kan worden gesteund. Onder „andere instanties" zouden ook instellingen voor opleiding en permanente

De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE

Advies inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 84/636/EEG tot
opstelling van een derde gemeenschappelijk programma ter bevordering van de uitwisseling van
jeugdige werknemers binnen de Gemeenschap
(90/C 168/09)
De Raad heeft op 30 maart 1990 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 198 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en Sociaal
Comité om advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur, die met de
voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 9 april 1990
goedgekeurd. Rapporteur was de heer Dassis.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

1.
Het Comité acht het voorstel van de Commissie een
goede zaak en gaat akkoord met het coördineren van de
fasen van het uitwisselingsprogramma met die van het
actieprogramma „Jongeren voor Europa", ten einde deze
regelingen coherenter en efficiënter te maken.

2.
Het Comité keurt het derhalve goed dat de geldigheidsduur van het onderhavige programma met een jaar
wordt verlengd. Op die manier kan een vierde uitwisselingsprogramma worden voorgesteld dat parallel loopt met
het vernieuwde Jongeren voor Europa-programma en
rekening houdt met de bevindingen van de Commissie.

3.
Tevens zou het Comité er bij de Commissie op willen
aandringen zich te bezinnen op maatregelen om het
teruglopen van het aantal lange-termijnuitwisselingen van
jeugdige werknemers tegen te gaan en om de deelname van

jongeren uit perifere en probleemgebieden aan te moedigen. Daarnaast dient er meer aandacht te worden besteed
aan de specifieke behoeften van de jeugdige werknemers in
grensgebieden.
4.
Het moge duidelijk zijn dat de intensivering van
communautaire maatregelen ter bevordering van de
wederzijdse erkenning van kwalificaties, ervaring en
diploma's de succesvolle deelname aan het uitwisselingsprogramma aanzienlijk ten goede zal komen.
Gedaan te Brussel, 25 april 1990.
De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE
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Advies over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot goedkeuring van een specifiek
programma ter voorbereiding van de ontwikkeling van een operationeel EUROTRA-systeem
(90/C 168/10)
De Raad heeft op 5 januari 1990 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 130 Q, lid 2,
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en
Sociaal Comité om advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor energie, nucleaire vraagstukken en onderzoek, die met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 10 april 1990 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Proumens.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat zonder stemmen tegen, bij één onthouding, is goedgekeurd.

1.

Inleiding

1.1.
Het Comité stelt vast dat het onderhavige voorstel
aansluit op eerdere Raadsbesluiten gericht op verwezenlijking van een geavanceerd automatisch vertaalsysteem voor alle officiële talen van de Gemeenschap, en
strookt met de doelstellingen van het EUROTRAprogramma zoals dat in 1982 werd goedgekeurd ( ] ).
1.2.
Het Comité heeft in zijn eerdere adviezen doorgaans zijn belangstelling voor het EUROTRA-programma
onderstreept en de verscheidene voorstellen ter verwezenlijking hiervan gesteund. Wél heeft het steeds blijk
gegeven van een zekere scepsis tegenover het uiteindelijke
resultaat, en met name de vastgelegde termijnen. Het
Comité juicht het onderhavige voorstel voor een besluit toe
om coherent met zichzelf te blijven, maar ook om de
positieve eigenschappen van het voorstel zelf.
1.3.
De scepsis van het Comité blijkt evenwel in het licht
van het evaluatierapport inzake het EUROTRA-programma gegrond. In dit rapport worden de moeilijkheden bij de
verwezenlijking van het genoemde programma namelijk
bevestigd.

2.

Algemene opmerkingen

2.1.
Volgens de aan het Comité verstrekte informatie
zullen de werkzaamheden de volgende inhoud hebben:
a) er wordt een vocabulaire van 20 000 woorden gehandhaafd (zoals in het begin was vastgesteld);
b) de werkzaamheden worden beperkt tot wetenschappelijke en technische termen;
c) deze termen worden in een „woordenboek" verwerkt;
d) van de koppeling van de talen — negen talen met
simultane vertaling in acht andere talen, dat wil zeggen
72 talenparen— zal worden afgestapt;
e) in het systeem zal alleen met enkelvoudige talenparen
worden gewerkt;
(!) PB nr. L 317 van 13. 11. 1982, blz. 19.

f) er is gepland van één talenpaar naar slechts één andere
taal over te gaan.

2.2.
De oorspronkelijke doelstellingen van het programma zijn dus duidelijk bescheidener geworden. Dit is te
wijten aan technologische problemen, maar zonder twijfel
ook aan het gebrek aan gekwalificeerde ingenieurs op het
gebied van computerlinguïstiek.

2.3.
Het Comité is voorts ongerust over de ontwikkeling
van een systeem dat zou kunnen leiden tot verarming van de
taal, doordat bijzonderheden van een taal — met name in
de woordenschat — verdwijnen.

2.4.
Taal maakt onverbrekelijk deel uit van het sociale
en culturele erfgoed van een land. Gevreesd wordt dat de
geplande automatisering tot vernietiging van het cultuurgoed „taal" zou kunnen leiden.

2.4.1.
Het Comité heeft overigens reeds gewezen op de
belangrijke rol die vertalers moeten blijven vervullen om
deze— semantische of grammaticale — bijzonderheden en
nuances die talen zo rijk maken, te behouden. Hun functie
zou hierdoor in feite aan belang winnen.

2.5.
Het Comité wijst er voorts op dat men, sprekende
van verscheidenheid en rijkdom van talen, zich niet mag
beperken tot de negen officiële talen die door het
EUROTRA-programma worden bestreken, maar ook
dient te denken aan regionale talen die door minderheden
worden gesproken (bij voorbeeld Gaelisch, Baskisch, Fries)
en dialecten. Het Comité maakt zich sterk voor het behoud
hiervan.

2.6.
Gezien het feit dat het EUROTRA-programma nu
wordt toegespitst op enkelvoudige talenparen, is het
Comité van mening dat gemakkelijker rekening kan
worden gehouden met de belangstelling van de EVAlanden voor het programma. Het zal naar verwachting
eenvoudiger zijn nieuwe talen — zoals Zweeds of Fins —
op te nemen dan in een meertalig systeem het geval zou zijn
geweest. In een dergelijk systeem zou dit immers tot een
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enorme toename van het te behandelen aantal talenparen
hebben geleid (meer dan 100 combinaties bij twee
bijkomende talen).

3.

Nr. C 168/13

vertaalprogramma's voor enkelvoudige talenparen hebben
ontwikkeld. Deze ondernemingen zouden de Commissie
wellicht waardevolle informatie kunnen verstrekken
waarvan in het kader van het huidige programma gebruik
zou kunnen worden gemaakt.

Bijzondere opmerkingen

3.1.
Gelet op de problemen in verband met het
aanwerven van gekwalificeerd vakpersoneel, steunt het
Comité het voorstel van de Commissie om 10 % van de
begroting van het programma voor scholingsactiviteiten uit
te trekken.
3.2.
Het Comité verzoekt de Commissie bovendien na te
gaan in hoeverre voor scholing en aanwerving van
ingenieurs en technici op hoog niveau gebruik zou kunnen
worden gemaakt van programma's als C O M E T T I I C ) ,
EUROTECNET (2) en in mindere mate ook ERASMUS (3).
3.3.
Voorts heeft het Comité kennis genomen van het
feit dat aanbestedingen (zullen) worden uitgeschreven voor
gespecialiseerde ondernemingen. Medewerking van de
industrie is onmisbaar ten einde de veelvuldige technische
problemen bij de verwezenlijking van het programma te
kunnen oplossen.

3.5.
Ten slotte heeft het Comité vernomen dat er een
voorstel is tot oprichting van een „Europees bureau voor
technologie op het gebied van de taal", waarmee de
ontwikkelingen en de problemen op het gebied van
automatische vertaling kunnen worden gerationaliseerd en
meer greep hierop kan worden gekregen.
3.6.
Bij de huidige stand van zaken is het Comité niet in
staat de voor- en nadelen van de oprichting van een
dergelijk bureau te beoordelen. Het Comité dient evenwel
in elk geval over ieder voorstel in deze richting te worden
geraadpleegd. Voorstellen dienen vergezeld te gaan van een
gedetailleerd financieringsplan, zodat de kosten met de
reeds geplande begroting voor de verwezenlijking van de
volgende fasen van het EUROTRA-programma vergeleken
kunnen worden.

Gedaan te Brussel, 25 april 1990.

3.4.
In dit verband dient er ook op te worden gewezen
dat enkele Europese ondernemingen reeds bepaalde

De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité

(!) PB nr. L 13 van 17. 1. 1989, blz. 28.
(2) PB nr. L 393 van 30. 12. 1989, blz. 29.
(3) PB nr. L 166 van 25. 6. 1987, blz. 20.

Alberto MASPRONE

Advies inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van een Europese
Stichting voor Opleiding (x)
(90/C 168/11)
De Raad heeft op 12 februari 1990 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 198 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en Sociaal
Comité om advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur, die met de
voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 9 april 1990
goedgekeurd. Rapporteur was de heer Nierhaus.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat met meederheid van stemmen, bij twee onthoudingen, is
goedgekeurd.
1.

Algemene o p m e r k i n g e n

1.1.
H e t is zaak de economische o n t w i k k e l i n g in de
landen in M i d d e n - en O o s t - E u r o p a — t e beginnen met
Polen en Hongarije — te stimuleren en o p het W e s t e u r o p e se peil te b r e n g e n ; d a a r t o e kan effectief w o r d e n bijgedragen d o o r de benutting van het menselijk potentieel te
bevorderen. Steun voor de uitbreiding van beroepsopleiding en p e r m a n e n t e scholing in deze landen v o r m t d a n o o k
een positieve en nuttige investering, die de e c o n o m i e in

geheel Europa ten goede komt en de economische
(') PB nr. C 86 van 4. 4. 1990, blz. 12.

samenwerking ten bate van de mensen bevordert. Het
Comité toont zich derhalve uiterst tevreden over het feit dat
een Europese Stichting voor Opleiding die aan dit doel
beantwoordt, in het leven wordt geroepen. Aangezien snel
hulp en steun moet worden verleend, dient alles in het werk
te worden gesteld om de Stichting overeenkomstig het
tijdschema medio 1990 op te kunnen richten en de
financiering hiervan ook op middellange en lange termijn te
waarborgen. Het Comité gaat ervan uit dat de nodige
voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitwerken van
de plannen voor de steunverlening en het opzetten van
netwerken en adviescommissies, reeds op gang zijn
gekomen en in een snel tempo zullen worden voortgezet.
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1.2.
De opleidingsstelsels in de landen van Midden- en
Oost-Europa hebben ongetwijfeld dringend steun nodig.
Het is een feit dat structuur en werkwijze van de Stichting
flexibel dienen te zijn, maar het gehele initiatief is nogal
vaag van opzet en niet specifiek genoeg. Het is derhalve
dringend noodzakelijk dat de Commissie concrete denkbeelden ontwikkelt en bekendmaakt.

2.

Bijzondere opmerkingen

2.1.
Aangezien de Stichting vooral met de coördinatie
belast zal zijn, zou moeten worden nagegaan of de
samenwerking tussen de betrokken publieke en particuliere
instellingen door het oprichten van nationale coördinatiediensten in de donorlanden geïntensiveerd zou kunnen
worden.
2.2.
De eigenlijke activiteiten moeten van de instellingen
voor opleiding en permanente scholing zelf uitgaan. De
bevoegde nationale diensten en de Stichting mogen hooguit
— zo onbureaucratisch mogelijk — financieel en adviserend hulp verlenen. Zij moeten er zo voor zorgen dat alle
geïnteresseerde werkneemsters en werknemers ongehinderd toegang tot opleiding en scholing krijgen. Het
geplande stelsel voor de controle en de evaluatie van
steunmaatregelen mag er in geen geval toe leiden dat
bilaterale nationale projecten belemmerd of vertraagd
worden.
2.3.
Bij de vastlegging van projecten zou bijzondere
nadruk moeten komen te liggen op programma's die
jongeren en volwassenen in het kader van hun opleiding
c.q. na- en bijscholing de mogelijkheid van een verblijf in
een Westeuropees land bieden, zodat deze ter plaatse een
indruk van het daar bestaande, andere scholings- en
opleidingsstelsel krijgen en tevens het contact tussen
mensen uit Oost- en West-Europa wordt bevorderd.
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Midden- en Oost-Europa bij het vastleggen, de planning en
de organisatie van scholing en nascholing voldoende
medezeggenschap krijgen.
Het Comité gaat ervan uit dat dergelijke organisatievormen van de sociaal-economische kringen snel zullen
worden ontwikkeld.
2.5.
Het Comité is van mening dat de koppeling aan
CEDEFOP doelmatig en nuttig is. Het feit dat gebruik kan
worden gemaakt van de reeds bestaande infrastructuur, dat
wil zeggen lokalen en andere faciliteiten, zal de aanloopfase
verkorten en kosten besparen. Ook de geografische ligging
van Berlijn — in de nabijheid van de landen van Middenen Oost-Europa — is een pluspunt.
Vorm en inhoud van de samenwerking tussen de Stichting
en CEDEFOP dienen, zodra er wat ervaring is opgedaan,
verder geconcretiseerd en in een contract geregeld te
worden. In ieder geval zouden de instellingen elkaar ook bij
de uitvoering van hun respectieve taken wederzijds steun
moeten verlenen. Men denke bij voorbeeld aan de
ontwikkeling van de programma's voor permanente
scholing, het uitwisselen van de ervaring die is opgedaan
met de ontwikkeling van leermiddelen of met de instrumenten die worden gebruikt ten einde na te gaan in hoeverre
beroepen en kwalificaties equivalent zijn. Een en ander zou
ook door organisatorische maatregelen moeten worden
gewaarborgd. Hier zou bij voorbeeld kunnen worden
gedacht aan een met de coördinatie belaste commissie
waarin de besturen van beide instellingen gelijkelijk
vertegenwoordigd zijn.
In de eerste plaats zou er evenwel naar gestreefd moeten
worden dat de geplande Stichting een zelfde statuut krijgt
als CEDEFOP, waarin onder meer het volgende is geregeld:
— samenstelling van het bestuur,
— voorzitterschap,

Dit geldt voor alle gevallen waarin financiering van een
verblijf in het buitenland in het kader van het TEMPUSprogramma niet mogelijk is, dat wil zeggen met name voor
de grote groep jongeren die geen academische opleiding
volgen.
2.4.
In de Lid-Staten van de Gemeenschap wordt
opleiding en permanente scholing in scholen, binnen en
buiten de onderneming c.q. in overkoepelende instellingen
gegeven (zij het niet overal in dezelfde verhouding). Naast
de onderwijsautoriteiten zouden derhalve ook werkgeversorganisaties en vakverenigingen, alsmede andere bij de
beroepsopleiding betrokken organisaties op nationaal
niveau bij de planning van projecten moeten worden
betrokken. De mogelijke medewerking van de sociale
partners op Europees niveau, zoals vastgelegd in artikel 7
van het Commissievoorstel, staat los hiervan en wordt
eveneens noodzakelijk geacht. Deze dient evenwel duidelijk
door de Commissie te worden omschreven.
Medewerking van de sociale partners is tevens noodzakelijk om te garanderen dat de werknemers in de toekomstige
organisatievormen van de economie in de landen van

— benoeming van de directeur,
— participatie van de sociale partners.
2.6.
Voor efficiency van de activiteiten is het bijzonder
belangrijk dat de Stichting ervoor zorgt dat informatie
wordt doorgegeven aan ondernemingen en instellingen
voor permanente scholing; dit zou eventueel via nationale
coördinerende instanties kunnen gebeuren. Zo moeten
plannen en resultaten van projecten in de talen van de
hulpverlenende en de hulpontvangende landen worden
gepubliceerd, en moet algemene bekendheid worden
gegeven aan de voorwaarden voor medewerking van
instellingen en ondernemingen aan communautaire projecten, hetgeen ook het zoeken van samenwerkingspartners
omvat.
2.7.
Het is vooral zaak onverwijld na te gaan welke
ervaringen en resultaten van soortgelijke communautaire
programma's in de bijzondere omstandigheden van de
landen van Midden- en Oost-Europa bruikbaar zijn.
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2,^,
Len einde snel markteconomische structuren op te
kunnen zetten, is het hijzonderhelangnjk dat er speciale
programmals voor het management komen. Er dient
hijzondere nadruk te komen liggen op het ontwikkelen en
testenvanmodellenvoor nascholingscursussen en stage
programmals — hu voorheeld inzake hednjfsadminis^
tratie, marketing, externe handel en hednjfsorganisatie,
Hierhnkangehruik worden gemaakt vanervaringen die
nationale overheids en particuliere instellingen of organi^
saties die zich met heroepsopleidinghezighouden, reeds
hehhen opgedaan,
2.9,
Poe activiteiten van de Stichting zouden niet tot de
samenwerking met Idolen en Hongarije heperkt moeten
hlijven, maar zo snel mogelijk uitgehreid moeten worden
als andere Oosteuropese landen dit wensen en hieraan
hehoeftehehhen en een en ander door deafzonderlnke
Staten c,q, de Gemeenschap kan worden gefinancierd,
2.10,
Aangezien de Europese integratie nog zalvoort^
schrijden en niet alleen de huidige Lidstaten zal omvatten,
dient de in artikel lé^ vastgelegde deelname van derde
landen als donorlanden nadrukkelijk te worden toegeD
juicht,

^r.Gl^Bl^

2.11,
löe Stichting zou moeten worden bijgestaan door
een adviescommissie die zich op geregelde tijden ^ongeveer
alle zes maandend over haar werkzaamheden buigt,
Len einde ervoor te zorgen dat de Stichting snel kan gaan
functioneren, zou deze taak aan de Afdeling voor sociale
aangelegenhedenvan het Economischen Sociaal Comité
kunnen worden toevertrouwd,
2.12,
Plet Comité gaat ervan uit dat het ook op de
hoogtezal wordengesteld van deresultaten van het in
artikel 1^ van het Commissiedocument genoemde evalua
tieverslag,
2.13,
^Pen slotterekent het C o m i t e e r o p d a t d o o r de
toekomstige activiteiten van de Stichting voor BeroepsopD
leidinggeen afbreuk wordt gedaan aan andere taken van de
Commissie, met name ten aanzien van de structureel
zwakke regio^sm de Gemeenschap,
Gedaan te Brussel, 2^ april 1990,

Het Comité acht het hovendien nuttig dat de Stichting
contact houdt met alle internationale organisaties die
soortgelijke programma^stenuitvoer leggen.

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 89^392BEEG
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de LidStaten betreffende machines ^^

^Cl^B12^
Poe Raad heeft o p 2 2 j a n u a n l 9 9 0 besloten, overeenkomstig artikel l O O A v a n h e t V e r d r a g tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité om
advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
Poe Afdeling voor industrie, handel, ambacht en diensten, die met de voorbereiding van de
werkzaamheden ter zake was belast, heeft haar advies o p ^ a p n l 1990 goedgekeurd,Rapporteur
wasdeheerPlum,
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens z i m 2 ^ e zitting ^vergadering van 2^ april 1990^
het volgendeadviesuitgebracht,dat metgrotemeerderheid van s t e m m e n , e e n s t e m t e g e n , is
goedgekeurd.

Idet Economisch en Sociaal Comité hecht zim goedkeuring
aan het onderhavige richtlijnvoorstel, maar wenst hierhn
de volgende kanttekeningen te plaatsend

1, Algemene opmerkingen

1,1,

C^^r^r^^^^r^^^

Het Commissievoorstel heeft ten doel het vrije verkeer van
„mohiele^ machines die onder het toepassingsgebied van de
richtlijn vallen, te waarborgen door de verschillende
^^8^e^v^t^e^i^o,D^^

nationale voorschriften voor het ontwerpen en het bouwen
van dergelijke machines te harmoniseren.
Plet feit dat machines ,,mobiel^zim, levert speciale risicon
op. Een algemene richthm voor machines zou daarom een
aparte regeling voor deze categorie machines moeten
bevatten.
Plet is tevensde bedoeling dat de onderhavige voorschriften
voor mobiele machines ^die voornamelijk betrekking
hebben op de fabrikant worden aangevuld met een
nchtlnnvoor het gebruik van deze machines,
Het feit dat de bestaande machinerichtlijnen op ver
schillende onderwerpen en adressaten betrekking hebben,
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zou in het uitvoeringsstadium tot verwarring kunnen
leiden. Het is dan ook bijzonder belangrijk dat de
Commissie van haar oorspronkelijke plan om een specifieke richtlijn op te stellen, heeft afgezien en voor een globale
aanpak heeft gekozen, waarbij

king van de overgangsperiode moet gemotiveerd zijn en
mag niet tot verlaging van het beschermingsniveau leiden.

— de bepalingen elkaar aanvullen en in grote mate op
elkaar afgestemd zijn, terwijl rekening wordt gehouden
met de nog op te stellen richtlijn voor gebruikers;

Het toekomstige veiligheidsniveau zal grotendeels worden
bepaald door nieuwe geharmoniseerde Europese normen.
Daarom valt het toe te juichen dat het CEN besloten heeft

— de toepassingsgebieden (afbakening) en de basiseisen op
overzichtelijke, begrijpelijke en logische wijze worden
beschreven (1).

— een inventaris op te stellen van de bestaande internationale en nationale normen;

1.2.

Economische en sociale gevolgen

Er bestaan nog geen communautaire statistieken over het
aantal ongevallen ten gevolge van het gebruik van mobiele
machines en de ernst ervan. Toch zijn deze voor de
normalisatie- en de bestuurswerkzaamheden onontbeerlijk. Ook de registratie van de belangrijkste ongevallenrisico's en -oorzaken moet duidelijk kunnen worden gebaseerd
op richtlijnbepalingen en normen. Bekeken zou moeten
worden of dit inderdaad het geval is. Voorts zou moeten
worden nagegaan hoe en door wie voortaan centrale
ongevalsstatistieken van de Gemeenschap zullen worden
opgesteld.
1.3.

Overleg met de

De rol van de normalisatie

— de normalisatiebehoeften op papier te zetten;
— een normalisatieprogramma met prioriteiten op te
stellen.
Het Comité gaat ervan uit dat de sociale partners hierbij
betrokken worden en dat naar behoren zal worden
samengewerkt met
— het in par. 1.3 genoemde Permanent Comité van
deskundigen waar het de afzonderlijke categorieën
machines betreft, en
— het in Richtlijn 83/189/EEG genoemde Permanent
Comité waar het de algemene normalisatievoorschriften betreft.

betrokkenen

Het verheugt het Comité dat bij de voorbereiding van dit
Commissievoorstel uitvoerig overleg is gepleegd met de
betrokkenen. Voorlichting en inspraak van de betrokkenen
zijn ook noodzakelijk bij de normalisatie, die zal worden
voorbereid door een permanent comité van deskundigen
met medewerking van de sociale partners respectievelijk
van de door de sociale partners benoemde deskundigen.

1.4.

1.5.

De overgangsperiode

De richtlijn met geharmoniseerde normen zal volgens de
Commissie pas na een vrij lange overgangsperiode kunnen
worden toegepast. Het is mogelijk dat gedurende deze
overgangsperiode op grond van uiteenlopende interpretaties van de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen
regelmatig gebruik van de vrijwaringsclausule zal worden
gemaakt. Het Comité juicht het toe dat de Commissie
specifieke uitvoeringsgevallen wil onderzoeken om tot
gemeenschappelijke standpunten over de evaluatie van
technische keuzes te komen. Aangezien dergelijke werkwijzen respectievelijk beslissingen grote gevolgen kunnen
hebben en precedenten scheppen, moeten de sociale
partners in elk geval voldoende worden geraadpleegd. De
behandeling van dergelijke gevallen zou kunnen worden
overgelaten aan het Permanent Comité van deskundigen
(par. 1.3).
Er moeten regelingen komen om de verschillende overgangsperiodes van de afzonderlijke richtlijnen te coördineren (bij voorbeeld persoonlijke bescherming). Gebruikma(') Het Comité verwijst in dit verband naar zijn resolutie van
7 juli 1988 waarin het een beroep op de Gemeenschapsinstellingen doet om in alle documenten duidelijke en begrijpelijke
taal te gebruiken.

2.

2.1.

Het voorstel voor een gewijzigde richtlijn

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied is ruim genoeg gedefinieerd.
Uitgesloten zijn alleen enkele uitdrukkelijk genoemde
soorten machines, zoals machines die aan de definitie van
mobiele machines beantwoorden maar onder een nog
beperktere Gemeenschapsrichtlijn met fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften vallen. Met name
deze laatste beperking is zeer belangrijk voor de praktische
toepassing en lijkt vooral bruikbaar in grensgevallen.
Middelen van vervoer, dat wil zeggen voertuigen met
werktuigen (bedrijfsvoertuigen), moeten zowel aan de
richtlijnen inzake bescherming op de werkplek als aan de
richtlijnen inzake verkeersveiligheid (Richtlijn 70/156/
EEG, kaderbedrijfsvergunning) beantwoorden én onder de
onderhavige richtlijn vallen.
Uitzonderingen moeten zo worden geformuleerd dat tevens
duidelijk is of zij op de gehele machines of eventueel ook
slechts op onderdelen ervan betrekking hebben. Mobiele
machines waarin installaties als drukvaten zijn ingebouwd,
vallen niet algemeen buiten de richtlijn, maar moeten op
het stuk van de drukvaten ook aan de in de bestaande
richtlijn voor drukvaten neergelegde voorschriften worden
getoetst. Verkoop en leasing van tweedehands machines
moeten aan bepaalde regels worden onderworpen.

2.2.

Verklaring van

overeenstemming

2.2.1.
Volgens de regeling inzake de overeenstemmingsverklaring mag ook de gevolmachtigde van de fabrikant
een verklaring van overeenstemming afgeven. In de richtlijn
moet worden toegelicht wie de gevolmachtigde van de
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fabrikant mag zijn en in hoeverre een gevolmachtigde die
een verklaring van overeenstemming afgeeft, ook wettelijk
aansprakelijk wordt.

(veiligheids)doelstellingen bevatten, en bouwvoorschriften
ter verwezenlijking van deze veiligheidsdoelstellingen
waarvoor de Commissie normen wil invoeren.

De fabrikant moet als enige de bevoegdheid krijgen een
dergelijke verklaring af te geven. Het gaat hier immers om
een bijzonder belangrijke fundamentele verplichting die,
ongeacht aansprakelijkheidsoverwegingen, niet overdraagbaar zou moeten zijn.

Hiervan uitgaande zou de Commissie enkele punten
enigszins moeten veranderen (bij voorbeeld par. 3.5.3 in
bijlage I: „... zoals het neerslaan door verstuiving met
water...").

2.2.2.
Bij het aanvragen van een verklaring van
overeenstemming (bijlage V van de bestaande machinerichtlijn) en van het EG-merkteken moet de fabrikant
documenten voorleggen waaronder „een beschrijving van
de preventieve voorzieningen met het oog op de aan de
mobiele machine verbonden gevaren". Hier ontbreekt iets
essentieels. Voordat oplossingen kunnen worden gevonden, moeten namelijk eerst de gevaren worden onderkend.
Van de fabrikant mag worden verlangd dat hij ook aangeeft
welke gevaren bestaan en welke veiligheidsmaatregelen
hierbij horen (beschrijving van gevaren en aanbevolen
veiligheidsvoorschriften). Dit alles naar analogie van
bedrijfsveiligheidsrapporten die ook bij deelaspecten
beginnen.
2.3.

Algemene opmerkingen over de
veiligheids- en gezondheidseisen

fundamentele

2.3.1.
De Commissie opteert terecht voor integrale
veiligheid. Het is de bedoeling dat de afzonderlijke functies
van de machine zo worden ontworpen dat veiligheidsvoorzieningen zo mogelijk niet eens nodig zijn. Met
inachtneming van het in par. 1.1 naar voren gebrachte
moeten dergelijke integrale veiligheidseisen bij het ontwerpen van de functionele onderdelen van de machine steeds in
één alinea worden opgenomen, zoals ook in par. 1.1.2
(bijlage I) van deze richtlijn bepaald wordt.
2.3.2.
Bijzonder belangrijk zijn bepaalde fundamentele
eisen die aan mobiele machines gesteld moeten worden
waar het gaat om ventilatie, over- en onderdruk van media,
hydraulische systemen en banden, vervoersfunctioneel
ontwerp, eisen aan de vormgeving van veiligheidsvoorzieningen, geestelijke en lichamelijke belasting.
2.3.3.
Absolute veiligheid kan volgens het Comité niet
bereikt worden.
De overblijvende risico's moeten echter zo klein mogelijk
worden gehouden door overal naar het hoogste veiligheidsniveau te streven dat bij de huidige stand van de techniek
bereikbaar is.

2.3.5. V o o r r a n g v o o r o n g e v a l l e n p r e v e n t i e en gezondheidsbescherming
Met de tijdige geplande preventie van ongevallen en
bescherming van de gezondheid moet ervoor worden
gezorgd dat er zich in het omgaan met en het gebruik van
machines in beginsel geen gevaren voordoen. Dit vereist
ook dat steeds de nieuwste technieken worden toegepast
waarmee ongevallen kunnen worden voorkomen.
Daarnaast dienen werknemers en consumenten door
adequate scholing, nascholing en voorlichting op grondige
manier vetrouwd te worden gemaakt met de juiste wijze
waarop met machines moet worden omgegaan.
Aan het „beschermingsprincipe" dat wil zeggen beschermingsmaatregelen wanneer ondanks alles nog gevaren
aanwezig zijn, valt niet te tornen.
De fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen mogen
het niet mogelijk maken dat het aanbrengen van beveiligingen op gevaarlijke plaatsen afhankelijk wordt gemaakt van
de vraag of „dat in verband met de afmetingen van de
machine mogelijk is" (bijlage I, par. 3.2.1 of 3.4.5).
De redenering moet worden omgekeerd: bij bepaalde
concrete of potentiële gevaren moeten de afmetingen
zodanig zijn dat (ook naderhand) beveiligingen of een
cabine kunnen worden aangebracht.

2.3.6. T e c h n i s c h e o p m e r k i n g e n
De Commissie zou moeten nagaan in hoeverre de lift naar
de bestuurdersplaats van torenkranen onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt.

Gedaan te Brussel, 25 april 1990.

De Voorzitter
2.3.4. A f b a k e n i n g van richtlijnen en n o r m e n
De nieuwe aanpak komt neer op een duidelijke scheiding
tussen in de richtlijn vast te leggen fundamentele eisen die

van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE
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BIJLAGE
Het volgende wijzigingsvoorstel, dat overeenkomstig de bepalingen van het Reglement van Orde is ingediend, is
tijdens de beraadslagingen door het Comité verworpen.
Bladzijde 2, par. 1.4
Na de tweede alinea de volgende tekst toe te voegen:
„Juist ten einde de overgangsperiode tot een doeltreffend en nuttig instrument te maken, zulks in de geest
van en overeenkomstig de vierde overweging van het richtlijnvoorstel, zou de aanvang van punt 8 van
artikel 1 in ieder geval als volgt moeten worden geformuleerd:
„De volgende...: „Voorts dienen de Lid-Staten het in de handel brengen ... voorschriften toe te staan voor
een periode ..."".
Wordt alleen bepaald dat de Lid-Staten de mogelijkheid hebben om het in de handel brengen en/of het
gebruik toe te staan, dan zou zulks averechtse uitwerkingen kunnen hebben en kunnen worden aangewend
om belemmeringen binnen de Gemeenschap te creëren en niet om ervoor te zorgen dat de
„overgangsregeling" zinvol ten uitvoer wordt gelegd.".
Motivering
Het wijzigingsvoorstel spreekt voor zichzelf.
Uitslag van de stemming
Vóór: 2 1 ;
tegen: 56;
onthoudingen: 3.

Advies betreffende het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/836/
Euratom tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking
en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren wat voorafgaande
vergunningen voor de overbrenging van radioactieve afvalstoffen betreft (*)
(90/C 168/13)
De Commissie heeft op 30 november 1989 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 31
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, het Economisch
en Sociaal Comité om advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor energie, nucleaire vraagstukken en onderzoek, die met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 10 april 1990 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Flum.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat zonder stemmen tegen, bij zeven onthoudingen, is
goedgekeurd.
1. Algemene opmerkingen

1.1.
De thans geldende basisnormen zijn vastgelegd in
Richtlijn 80/836/Euratom, zoals gewijzigd bij Richtlijn 84/
467/Euratom. Hierin zijn de eisen ten aanzien van het
vervoer van radioactieve afvalstoffen zeer algemeen
behandeld. Ten einde een volledig administratief toezicht
te verkrijgen op hetgeen met radioactieve afvalstoffen
gebeurt, dienen nauwkeuriger voorschriften te worden
opgesteld. Het onderhavige ontwerp is hierop gericht.
1.2.
Voorgesteld wordt om artikel 5 van Richtlijn 80/
836/Euratom te completeren en een bijlage I A, waarin de
administratieve procedure voor de overbrenging wordt
beschreven, toe te voegen.

(!) PB nr. C 5 van 10. 1. 1990, blz. 7.

1.3.
De Commissie heeft op overtuigende manier naar
voren gebracht, hoe belangrijk het is administratief
toezicht te houden op de overbrenging van radioactieve
afvalstoffen.
1.4.
Het Comité juicht het voorstel van de Commissie
principieel en nadrukkelijk toe.
2. Algemene opmerkingen over het administratief toezicht op de overbrenging van radioactieve afvalstoffen
2.1.
In bijlage I A wordt nauwkeurig beschreven welke
procedure dient te worden gevolgd bij de kennisgeving van
de betrokken instanties en het verkrijgen van vergunningen, en welke documenten voor het vervoer dienen
te worden gebruikt.
2.2.
Aangezien verschillende Lid-Staten en derde landen
direct of indirect bij een transport betrokken kunnen zijn,
werd geprobeerd met alle aspecten rekening te houden. De
regeling wordt hierdoor evenwel minder eenvoudig en is
dus minder gemakkelijk te controleren.
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2.3.
De publieke opinie wordt telkens weer gealarmeerd
door meldingen van onregelmatigheden bij het transport
van radioactief afval. Een dergelijk voorval was ook de
aanleiding voor het opstellen van de richtlijn. Zoals zo vaak
was er ook in dit geval geen sprake van gebrekkige
administratieve registratie, maar van foutieve declaratie:
de inhoud van de vaten kwam niet overeen met de
opgegeven inlichtingen.
2.4.
Het administratief volgen van de afvalstoffen wordt
zeer belangrijk geacht. Aangezien het respecteren van de
voorschriften evenwel de voorwaarde is voor de veiligheid
van werkers en bevolking, dient telkens weer te worden
gewezen op de verantwoordelijkheid van alle bij het
transport betrokken partijen — van producent tot
ontvanger. De autoriteiten dienen adequate procedures te
ontwikkelen, op gevoelige punten van de transportketen de
naleving van de voorschriften adequaat te controleren en
bij tekortkomingen direct op te treden.
2.5.
Overeenkomstig de richtlijn hebben de producent
en de ontvanger terecht een door de bevoegde autoriteiten
af te geven vergunning nodig. Dit geldt voor alle bij het
transport betrokken partijen en met name ook voor de
vervoerder. Hierbij mag er niet voor worden teruggeschrokken een onderneming een vergunning af te nemen.

3.

Nr. C 168/19

3.5.
Voorts bestaat onduidelijkheid in verband met de
overbrenging van militaire afvalstoffen (hoeveelheid,
potentiële gevaren). De Commissie dient ervoor te zorgen
dat ook dit gebied aan voorschriften wordt onderworpen.
3.6.
In de richtlijn dienen ook de gevaren in verband met
de overbrenging van toxische chemische stoffen te worden
behandeld. Het mag niet zo zijn dat afvalstoffen die
eigenlijk als toxische materialen zouden moeten worden
behandeld, als laag radioactief worden geclassificeerd en
daardoor aan minder strenge veiligheidsvoorschriften
worden onderworpen.
3.7.
Het Comité verzoekt de Commissie ervoor te
zorgen dat de veiligheidsvoorschriften snel tot toepassing
komen.

4.

Bijzondere opmerkingen over de onderhavige ontwerprichtlijn

4.1.

Artikel 1, lid 1

4.1.1.
Overeenkomstig artikel 1, lid 1, is een voorafgaande vergunning alleen voorgeschreven voor overbrenging van radioactieve afvalstoffen die niet voor verder
gebruik zijn bestemd en dus definitief opgeslagen dienen te
worden. Dientengevolge is er geen vergunningsplicht voor
radioactieve stoffen en materialen die tijdens de produktiecyclus of voor opwerking worden overgebracht ten einde
op een later tijdstip — vaak pas na meerdere jaren
voorlopig te zijn opgeslagen — verder te worden gebruikt.

Opmerkingen over de onderhavige ontwerp-richtlijn

3.1.
Het Comité wijst erop dat de onderhavige richtlijn
niet betrekking heeft op de in Richtlijn 80/836/Euratom
geregelde transporten. Het is de bedoeling dat de richtlijn
inzake overbrenging van radioactieve afvalstoffen een
leemte op dit gebied aanvult.
3.2.
In de richtlijn worden vraagstukken die verband
houden met metingen, identificatie, verpakking, concrete
controle, risico's, aansprakelijkheid, voorzorgsmaatregelen en vermenging niet behandeld. Hiervoor bestaan
andere richtlijnen en overeenkomsten die in de bijlage
zouden moeten worden vermeld.
3.3.
Het Comité had het nuttig geacht dat alle
vraagstukken en voorschriften met betrekking tot dit
probleem in een nieuwe richtlijn zouden zijn gebundeld en
dat de Commissie niet met een aanvulling van Richtlijn 80/
836/Euratom had volstaan. Daardoor zou het Europese
recht op dit gebied ook voor de betrokken partijen
eenvoudiger kunnen worden toegepast, hetgeen ook de
rechtszekerheid ten goede zou komen.

4.1.2.
Het Comité is er geenszins van overtuigd dat een
dergelijke beperking van het toepassingsgebied van de
richtlijn gegrond is; het is namelijk niet duidelijk geworden
dat de overbrenging van de radioactieve afvalstoffen en
materialen in kwestie onder Richtlijn 80/836/Euratom dan
wel onder andere rechtsvoorschriften van de Gemeenschap
ter zake valt.
4.1.3.
Bij ontbreken van garanties op dit gebied is het
Comité van oordeel dat er hier sprake is van een belangrijke
leemte in het richtlijnvoorstel die haaks staat op de
aangegeven doelstelling, dat is betere bescherming van de
gezondheid van bevolking en werknemers tegen de aan
ioniserende straling verbonden gevaren. De Commissie zou
derhalve onverwijld moeten onderzoeken of het mogelijk is
het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden tot alle
radioactieve stoffen, ongeacht hun bestemming of uiteindelijk gebruik, of een gelijkwaardige regeling moeten
instellen.

4.2.

Bijlage 1 A

4.2.1. Deel I „ D e f i n i t i e s en a l g e m e n e v e r e i s t e n "
3.4.
Desalniettemin juicht het Comité de onderhavige
ontwerp-richtlijn toe, aangezien deze een belangrijke stap
ter verbetering van de veiligheid op dit gebied vormt. Het
gaat er evenwel van uit dat de Commissie in de uiteindelijke
richtlijn met zijn aanbevelingen rekening houdt.

4.2.1.1.

Punt 1

a) Voor de definitie van radioactieve afvalstoffen in de zin
van het richtlijnvoorstel wordt gewezen op de opmerkingen in par. 4.1.
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b) De Commissie wordt verzocht de Lid-Staten te vragen
haar de bevoegde autoriteiten mede te delen.
c) De definitie van „producent van de radioactieve
afvalstoffen" gaat niet ver genoeg, aangezien geen
rekening wordt gehouden met bij voorbeeld gebruikers
van radioactieve stralingsbronnen, materiaaltests, enz.
Stralingsbronnen worden namelijk door de gebruiker
ten dele direct aan de producent teruggegeven en door
deze laatste verwijderd dan wel opgewerkt.
d) De definitie van „houder van de radioactieve afvalstoffen" komt niet haarscherp overeen met de rechtspersonen van expediteur, vervoerder en hun mogelijke
onderaannemers. Deze begrippen dienen duidelijker te
worden vastgelegd.
4.2.1.2.

Punt 2

In dit verband zouden zowel de vervoerder die voor de
overbrenging zorgt, als de „houder" die de opdracht tot
overbrenging geeft, moeten worden genoemd.

4.2.2. Deel III
Lid 10
Volgens de eerste zin van lid 10 mag tussen de ontvangst
van de kennisgeving en de toezending van de ontvangstbevestiging maximaal één maand liggen. Het vervoer vindt
dus reeds plaats zonder dat de Lid-Staat van doorvoer van
zijn recht gebruik heeft kunnen maken.
Deze procedure brengt grote gevaren met zich mee,
aangezien niet kan worden uitgesloten dat pseudoverklaringen worden afgegeven of dat de opleiding in de
derde landen van bestemming ontoereikend is. Dergelijke
gevaren waren immers ook een reden voor wijziging van de
richtlijn.
In overeenstemming met lid 10, onder d), tweede alinea,
hebben de autoriteiten van de laatste Lid-Staat van
doorvoer die grenst aan het derde land waarvoor
radioactieve afvalstoffen zijn bestemd, het recht in plaats
van de Lid-Staat van verzending de ontvangstbevestiging af
te geven of bezwaren naar voren te brengen. Van dit recht
mag pas na een periode van ten minste drie maanden
volgend op de mededeling van hun intenties dienaangaande
aan de Commissie en de andere Lid-Staten gebruik worden
gemaakt.

brenging van gevaarlijke afvalstoffen
daarvan, en aldus te formuleren:

10. 7. 90
en verwijdering

„Een Lid-Staat van doorvoer (...) stelt de Commissie en
de andere Lid-Staten hiervan onverwijld in kennis. Hij
kan vervolgens binnen een periode van 60 dagen na deze
kennisgeving van dit recht gebruik maken.".
Lid 14
Gezien de formulering van lid 14 zijn verschillende niveaus
voor de veiligheid mogelijk. De Commissie zou er door
geëigende formuleringen voor moeten zorgen dat de
veiligheidsvoorschriften zowel in de Lid-Staten van
verzending als in de Lid-Staten van doorvoer op een zelfde,
hoog niveau worden vastgelegd.

4.2.3. Deel VI
Lid 22
Er moet zorg voor worden gedragen dat de producent van
de radioactieve afvalstoffen tot het moment dat deze
definitief worden opgeslagen of opnieuw worden gebruikt,
niet van zijn verantwoordelijkheid wordt ontslagen. De
documenten dienen ten minste tien jaar te worden
bewaard.
Dit geldt ook voor deel VII, lid 26. Er mogen geen hiaten in
de verantwoordelijkheid ontstaan.

4.2.4. Deel VIII
De Commissie zou er op moeten toezien dat bij het
verstrekken van de gegevens over autoriteiten ook wordt
gedacht aan moderne communicatiemiddelen zoals bij
voorbeeld telefax en electronic mail.
De Commissie wordt verzocht ervoor te zorgen dat de
correspondentie van de houder met de betrokken autoriteiten inzake de overbrenging van radioactieve afvalstoffen alleen via de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van
verzending plaatsvindt. Deze laatste is zodoende in staat de
gehele procedure te overzien. Dit is de enige manier om te
waarborgen dat de bevoegde autoriteiten in geval van
onregelmatigheden geïnformeerd zijn en de vereiste
maatregelen kunnen coördineren.

4.2.5. Deel IX
Lid 30

Volgens het Comité zal een dergelijke periode, die in totaal
dus vier maanden kan duren, niet slechts praktische
belemmeringen veroorzaken met extra kosten in verband
met de noodzakelijke opslag, maar ook leiden tot grotere
risico's uit het oogpunt van bescherming van bevolking,
werknemers en milieu, hetgeen met deze richtlijn juist niet
wordt beoogd.
Het Comité stelt daarom voor om deze bepaling te laten
sporen met artikel 6 (vierde alinea) van het Verdrag van
Bazel inzake controle op grensoverschrijdende over-

Eerste gedachtenstreepje: Het woord „belangrijke" dient te
worden geschrapt.
Tweede en derde gedachtenstreepje:
Naast „hoeveelheid en type" zou ook de aard van de
afvalstoffen moeten worden aangegeven, zodat beter
rekening kan worden gehouden met de specifieke problemen van bij voorbeeld vaste, losse of poedervormige
stoffen. Voorts wordt ook de aard van de vrijkomende
straling (alfa, bèta, gamma) buiten beschouwing gelaten.
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4.2.6. Deel X
Het Comité toont zich verheugd over het feit dat er om de
twee jaar een verslag zal worden opgesteld dat ook aan hem
zal worden voorgelegd. Dit verslag zou op verstaanbare
wijze en onverbloemd een overzicht moeten geven van de
ervaringen die met de richtlijn zijn opgedaan en eventueel
conclusies moeten trekken. Hierbij zouden de betrokken
werknemers gehoord moeten worden.

Nr. C 168/21

begeleidend document mag daarom niet langer zijn dan één
„beeldschermpagina", aangezien blijkt dat verdere gegevens meestal niet of onvolledig worden ingevuld. Derhalve
zou de Commissie alleen de belangrijkste gegevens moeten
opnemen.

Gedaan te Brussel, 25 april 1990.

De

Voorzitter

4.2.7. Deel XII
Door ondervinding is bekend dat de controle alleen met
behulp van elektronische middelen mogelijk zal zijn. Een

van het Economisch

en Sociaal Comité

Alberto MASPRONE

BIJLAGE
Het onderstaande wijzigingsvoorstel is tijdens de beraadslaging verworpen.
Bladzijde 3, par. 4.1.1
Aan het einde toe te voegen:
„Het is derhalve noodzakelijk afvalstoffen reeds op de plaats van herkomst als afval aan te merken, zodat
deze niet naderhand opnieuw als brandstof worden gebruikt dan wel opgewerkt.".
Par. 4.1.2 en 4.1.3
Schrappen.
Motivering
Door de toevoeging aan par. 4.1.1 wordt benadrukt dat de afvalstoffen zich in het eindstadium van de
levenscyclus van het produkt bevinden.
Met het schrappen van genoemde paragrafen wordt beoogd te waarborgen dat de reden voor de aanvullende
richtlijn niet uit het oog wordt verloren door het toepassingsgebied uit te breiden.
De richtlijn is er duidelijk op gericht de bestaande regelingen inzake overbrenging van radioactieve afvalstoffen
aan te scherpen op punten waarop dit, gelet op de opgedane ervaringen, noodzakelijk leek.
Het zou zeer verkeerd zijn en voor verwarring zorgen indien deze duidelijke doelstelling bij alle radioactieve
stoffen zou worden toegepast. De aandacht voor het vervoer van afvalstoffen zou hierdoor verslappen en er zou
een conflict ontstaan ten aanzien van geschikt en uitvoerbaar gebleken IAEA-regelingen, bepalingen in de
Overeenkomst van Lomé en nationale bepalingen betreffende het vervoer van stoffen in de splijtstofkringloop
dan wel van stoffen bestemd voor opwerking.
Uitslag van de stemming
Vóór: 27;
tegen: 6 1 ;
onthoudingen: 9.
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Middellandse-Zeebeleid van de Europese
Gemeenschap
(90/C 168/14)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 30 januari 1990 besloten, overeenkomstig artikel 20
(vierde alinea) van zijn Reglement van Orde, een advies op te stellen over het bovengenoemde
voorstel.
Gezien de termijn die voor het uitbrengen van dit advies was vastgesteld, heeft het Economisch en
Sociaal Comité de heer Amato opgedragen de werkzaamheden van het Comité dienaangaande als
algemeen rapporteur voor te bereiden.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 26 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat zonder stemmen tegen, bij 15 onthoudingen, is goedgekeurd.

1.

Inleiding

Op 12 juni 1989 heeft het Economisch en Sociaal Comité
een initiatiefadvies uitgebracht waarin het wijst op de
noodzaak van een nieuw Middellandse-Zeebeleid van de
Gemeenschap en voorstellen dienaangaande formuleert.
Dit advies ging vergezeld van een rapport van de Afdeling
voor externe betrekkingen, handels- en ontwikkelingsbeleid over hetzelfde onderwerp.
In zijn toespraak op 13 oktober 1989 tot de Afdeling voor
externe betrekkingen van het Comité, heeft commissaris
Matutes verklaard in hoofdlijnen met het advies van het
Comité in te stemmen. Hij heeft bovendien toegezegd bij de
uitwerking van voorstellen van de Commissie voor een
nieuw Middellandse-Zeebeleid van de Gemeenschap met
dit advies rekening te zullen houden.
De Europese Raad van Straatsburg heeft vervolgens
beklemtoond hoe belangrijk het is dat het MiddellandseZeebeleid wordt voortgezet en verdiept.
Vervolgens heeft de Commissie de Raad een mededeling
doen toekomen met de titel „Naar een nieuw Middellandse-Zeebeleid".
Op 5 februari 1990 heeft de Raad een oriënterend debat
over de door de Commissie voorgestelde hoofdlijnen
gehouden en haar verzocht hem in aansluiting op dit debat
„werkbare voorstellen" voor te leggen.
Met dit advies wordt beoogd de visie van het Comité op de
mededeling van de Commissie en op de conclusies van de
Raad te geven. Overigens wordt betreurd dat het Comité
niet over dit onderwerp werd geraadpleegd.

2.

2.1.

Algemene opmerkingen over de mededeling van de
Commissie

De Commissie
Zeebeleid voor

stelt een nieuw

Het Comité staat volledig achter een dergelijk beleid en
herinnert aan zijn op 12 juli 1989 uitgebrachte advies
waarin wordt betoogd dat het beleid van de Gemeenschap
ten aanzien van deze gebieden zich moet onderscheiden van
een handelsbeleid en van een beleid waarin ontwikkelingshulp en -samenwerking centraal staan. Dit beleid moet
daarentegen opvallen door het streven naar en het werken
aan complementariteit, een zich versterkende onderlinge
interactie en uiteindelijk economische integratie.
2.1.2.
In dit verband heeft het Comité zijn gedachten
laten gaan over de vorming van een strategische zone (in
politiek, economisch en commercieel opzicht) Europa —
Middellandse Zee (dat wil zeggen alle gebieden die door het
beleid met betrekking tot nabije gebieden worden beoogd),
die zou kunnen concurreren en als gesprekspartner zou
kunnen optreden met de andere twee grote strategische
gebieden in de wereld, namelijk Amerika en Azië.
De recente omwentelingen in het politieke wereldbeeld als
gevolg van de democratische revoluties in Midden- en
Oost-Europa bevestigen volgens het Comité de noodzaak
de op dit doel gerichte inspanningen voort te zetten. Het
zoeken van een economische en politieke lotsverbondenheid voor het hele gebied Europa — Middellandse Zee,
vormt namelijk de enige oplossing die het Europese
continent kan beschermen tegen de voornaamste twee
gevaren die al duidelijke vormen aannemen: het nationalisme en het islamitisch fundamentalisme.
Als nu de schouders worden gezet onder de vorming van het
strategisch gebied Europa — Middellandse Zee, betekent
dat nog niet dat het probleem van de institutionele banden
die het geheel moeten dragen nu meteen al actueel wordt,
maar wel dat een convergentie- en integratiebeleid voor de
diverse gebieden en vooral een beleid van integratie binnen
elk van de gebieden worden uitgestippeld. Een dergelijk
vooruitzicht zou de actuele discussie over de grenzen van
het „Groot Europa" een heel stuk verder kunnen helpen.

Middellandse-

2.1.1.
Het voorstel van de Commissie om het Middellandse-Zeebeleid opnieuw te lanceren sluit aan bij het
nieuwe „beleid met betrekking tot nabije gebieden",
waarmee wordt getracht de Gemeenschap een minder
vrijblijvende rol met betrekking tot de haar omringende
gebieden te laten spelen: EVA, Centraal- en Oost-Europa,
Middellandse-Zeegebied.

2.1.3.
De voortrekkersrol die de Gemeenschap in dit
streven objectief behoort te vervullen houdt twee voorwaarden in:
— de Gemeenschap is in politiek opzicht beslist een
haalbare kaart; daarom dient haar politieke eenwording, uitmondend in een Federatie van de Twaalf,
voortvarender te worden aangepakt;
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— de Gemeenschap dient haar eigen plaats in het gehele
gebied Europa — Middellandse Zee te bepalen, waarbij
de onderlinge samenhang en de gemeenschappelijke
toekomststrategie steeds voor ogen worden gehouden
en op hun juiste waarde worden geschat. Uiteraard
dient haar beleid met betrekking tot complementariteit
en integratie te worden afgestemd op de ontwikkelingsfase en de specifieke kenmerken van elk van de
betrokken gebieden: EVA, Midden- en Oost-Europa,
Middellandse-Zeeregio.
2.1.4.
Om deze redenen is het Comité het eens met de
politieke, economische, sociale en milieuargumenten die de
Commissie in haar mededeling aanvoert voor de hernieuwde belangstelling van de Gemeenschap ten aanzien van
ontwikkeling van de derde landen in het MiddellandseZeegebied „op het moment dat de aspiraties van de
mediterrane derde landen duidelijk beïnvloed worden door
de nieuwe dynamiek van de Gemeenschap" (blz. 4, eerste
alinea).
2.1.5.
In haar analyse wijst de Commissie met bezorgdheid op de verslechtering van de demografische dynamiek,
de verergering van sociale onevenwichtigheden, de achteruitgang van het milieu in het gehele MiddellandseZeegebied en het voortduren van de grote politieke
instabiliteit. Deze analyse komt volgens het Comité
volmaakt overeen met het advies dat op 12 juli 1989 door
het Comité is uitgebracht.
2.1.6.
Het Comité is het ook eens met de constatering
van de Commissie dat de voltooiing van de interne markt
zowel in sociaal en commercieel opzicht (50 % van de
export van mediterrane derde landen gaat naar de
Gemeenschap) als in sociaal opzicht, „met name in het
vooruitzicht van een algemeen visabeleid" (blz. 3, par. 1.4),
reden tot zorg baart. Het ziet evenals de Commissie in dat
die vrees nog zal toenemen door „het vooruitzicht van een
veel sterkere economische integratie tussen de Gemeenschap van 1992 en de EVA-landen, evenals (door) het feit
dat er wellicht bevoorrechte handelsbetrekkingen met de
Oostbloklanden zullen worden aangeknoopt" (par. 1.4,
tweede alinea). Volgens het Comité wordt het steeds
duidelijker dat de Gemeenschap in weerwil van haar
uitspraken over het beleid met betrekking tot nabije
gebieden het belang van het Middellandse-Zeegebied dreigt
te onderschatten. De Gemeenschap kan zich dit risico niet
veroorloven. In de conclusies van de mededeling maakt de
Commissie dit dan ook zonder omhaal van woorden
duidelijk (par. 3, eerste en tweede alinea):

Het Comité kan zich volledig vinden in deze redenering, die
ook centraal staat in zijn advies van 12 juli 1989. Naar zijn
oordeel kan het gevaar van een in zuidelijke richting
onevenwichtig beleid met betrekking tot nabije gebieden
overigens alleen worden afgewend door de totstandbrenging van een strategisch gebied Europa — Middellandse
Zee, zoals hierboven is beschreven.
2.1.7.
Het Comité is het ook eens met de volgende
conclusie van de Commissie: „Gezien hetgeen op politiek,
economisch en sociaal vlak in dit gebied op het spel staat,
de verwachtingen die men van de Gemeenschap heeft en de
verantwoordelijkheden die deze in dit deel van de wereld
draagt, is de Commissie van mening dat de betrekkingen
tussen de Gemeenschap en de mediterrane derde landen
thans kwantitatief en kwalitatief een sprong naar voren
moeten maken." (par. 3, vierde alinea).
2.1.8.
Het Comité stelt vast dat de Commissie feitelijk
op één lijn zit met zijn advies waarin wordt betoogd dat de
overeenkomsten die de Gemeenschap in de jaren zeventig
met de derde landen in het Middellandse-Zeegebied heeft
afgesloten niet slechts als instrument, maar ook politiek
tekort schieten.
2.1.9.
In dit verband dient de Raad de door de
Commissie geuite beschuldiging, die ook al te lezen valt in
het rapport van de Afdeling voor externe betrekkingen van
26 juni 1989, goed ter harte te nemen; zij vestigde hierin de
aandacht op de verminderde belangstelling van de
Gemeenschap en de Lid-Staten voor de derde landen in het
Middellandse-Zeegebied, tot uiting komend in een daling
van de totale ontwikkelingshulp van overheidswege
(eigenlijke ontwikkelingshulp en andere overheidsmaatregelen). Deze hulp is gedaald tot 17 % van het totaal,
terwijl deze landen voor de Gemeenschap de derde markt
vormen en 48 % van hun invoer uit de Gemeenschap
afkomstig is.
2.1.10.
Tot slot stemt het volledig in met de opmerking
van de Commissie dat „met de meeste spoed moet worden
gehandeld" (par. 3, vijfde alinea) en dat de Raad „ook de
communautaire aanpak zou moeten organiseren in de
vorm van een gerenoveerd Middellandse-Zeebeleid"; dit
voorstel is immers al terug te vinden in het advies van het
Comité over dit onderwerp.

2.2.
„De Commissie is ervan overtuigd dat een verslechtering van het gebrek aan economisch en sociaal
evenwicht tussen de twee gebieden door de respectieve
ontwikkelingen in de Gemeenschap en de mediterrane
derde landen in de nabije toekomst niet behoeft te
worden gevreesd.
Daar het Middellandse-Zeebekken geografisch nabij
ligt en het handelsverkeer met dit gebied intensief is, zijn
stabiliteit en voorspoed aldaar sleutelfactoren voor
voorspoed en stabiliteit van de Gemeenschap. In ruime
zin staat de veiligheid van de Gemeenschap hier op het
spel (plaatselijke of regionale conflicten, politieke
instabiliteit, terrorisme, verdovende middelen, milieu).".

Nr. C 168/23

Hoofdlijnen van het door de Commissie
de nieuwe
Middellandse-Zeebeleid

voorgestel-

2.2.1.
De Commissie vat de inhoud van een nieuw
Middellandse-Zeebeleid in zes onderdelen (of „actiedomeinen") samen: begeleiding van het proces van economische
aanpassing, bevordering van particuliere investeringen,
meer bilaterale en communautaire financiering, handhaving of verbetering van de toegang tot de EG-markt,
nauwere betrokkenheid bij de ontwikkeling van de
Gemeenschap in de richting van de interne markt,
intensivering van de economische en politieke dialoog.
2.2.2.
Het Comité merkt met name op dat de Commissie
in haar mededeling niet duidelijk maakt welke fundamentele veranderingen in de doelstellingen en de hoofdlijnen van
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het Middellandse-Zeebeleid moeten worden aangebracht.
Het nieuwe algemene raamwerk moet nog worden
vastgesteld waarbinnen de door de Commissie voorgestelde zes onderdelen moeten worden geplaatst. Mochten deze
zes beleidsmaatregelen, waarmee in hoofdzaak wel kan
worden ingestemd indien zij afzonderlijk worden bekeken,
aansluiten bij het huidige Middellandse-Zeebeleid — hoewel dit niet in de bedoeling van de Commissie schijnt te
liggen —, dan kan het niet anders of zij zijn ondoeltreffend
en bijgevolg contraproduktief.
2.2.3.
In het advies van 12 juli 1989 heeft het Comité
voorgesteld, de hoofdlijnen van het Middellandse-Zeebeleid zodanig om te buigen dat de Middellandse-Zeeproblematiek als één geheel wordt gezien en vanuit een uniforme
toekomststrategie wordt bevorderd, waarbij van de
mediterrane EG-landen wordt uitgegaan. Hiertoe heeft het
Comité het begrip „gezamenlijke ontwikkeling" ingevoerd,
dat duidt op de noodzaak van complementariteit en
toekomstige integratie.
2.2.4.
Hoewel in het document van de Commissie het
algemene karakter van het Middellandse-Zeebeleid wordt
onderstreept — ook al worden hieruit niet alle consequenties getrokken in het vlak van uitvoering en instrumentarium en evenmin in het vlak van omschrijving van
doelstellingen en maatregelen —, wordt de noodzakelijke
herijking van de idee van „algemeen" beleid gemist. Hiertoe
was het nodig geweest, de problemen van de eigen
mediterrane regio's van de Gemeenschap te verdisconteren
en het beleid van de Gemeenschap op coherente wijze bij te
stellen.
2.2.5.
Daarom kunnen de door de Commissie voorgestelde zes onderdelen uitsluitend via een beleid van
gezamenlijke ontwikkeling tot hun recht komen. Zo kan de
verbetering van de toegang van de produkten uit mediterrane derde landen tot de EG-markt alleen tot doel worden
verheven indien tegelijkertijd concrete maatregelen worden
genomen voor bijsturing van economie en produktie van de
Middellandse-Zeeregio's van de Gemeenschap door middel van het beleid ter bevordering van de economische en
sociale samenhang. Met een volledige hervorming van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en een succesvolle
afsluiting van de huidige GATT-ronde moet ertoe kunnen
worden bijgedragen dat de afhankelijkheid van mediterrane derde landen van voedselimport wordt teruggedrongen.
Evenzo kunnen de economische samenwerkingsprogramma's (investeringen, O & O, enz.) voor de derde landen in
het Middellandse-Zeegebied uitsluitend voor een coherente
ontwikkeling in de hele regio zorgen, indien hieruit
duidelijk naar voren komt dat de Middellandse-Zeeregio's
van de Gemeenschap hierin een motor- en een brugfunctie
vervullen.
2.2.6.
Voorts kunnen de Regeringen van de derde
landen in de mediterrane regio uitsluitend via een beleid
van gezamenlijke ontwikkeling worden gewezen op hun
verantwoordelijkheid in het vlak van de economische
politiek en ook ten aanzien van het sociaal beleid en de
bevolkingspolitiek. Anders dreigt de in het document van
de Commissie verlangde open economie een ideologische
inhoud te krijgen (maar absoluut gezien toch waardevol) in
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plaats van een concreet instrument voor de ontwikkeling
van de derde landen in het Middellandse-Zeegebied te
worden.

2.3.

De eerste stadia van een nieuw algemeen
landse-Zeebeleid

Middel-

2.3.1.
Het Comité stelt vast dat de Commissie in haar
mededeling met de nodige omzichtigheid betoogt dat „in
het huidige stadium evenwel niet wordt overwogen nieuwe
institutionele regelingen vast te stellen" (blz. 7). Dat thans
geen institutionele regelingen worden voorgesteld die
aansluiten bij het algemeen beleid, zoals een verdrag voor
gezamenlijke ontwikkeling tussen de Gemeenschap en de
derde landen in de mediterrane regio met specifieke
instellingen (dit was overigens voorgesteld door het
Comité), mag niet betekenen dat niet moet worden
nagedacht over tussenoplossingen in deze richting.
2.3.2.
In het advies van het Comité is voorgesteld in vier
fasen te werk te gaan. Zijns inziens kunnen de voorgestelde
etappes gezien het door de Commissie aangegeven
tijdsbestek voor de verwezenlijking van de in de mededeling
opgenomen voorstellen, in de door hem aangegeven eerste
twee fasen worden geplaatst.
2.3.3.
Met name zouden op te richten instanties als de
Raad voor mediterrane samenwerking (voorgesteld tijdens
de in 1989 door het Europese Parlement mede-georganiseerde conferentie voor algemene samenwerking in het
Middellandse-Zeegebied), alsook het Middellandse-Zeeforum (zoals voorgesteld door de Verenigde Naties) de
plaatsen moeten zijn waar de koers wordt uitgezet voor het
sectorbeleid inzake gezamenlijke ontwikkeling, die als
baken moet dienen voor de uitvoering van de door de
Commissie voorgestelde zes onderdelen. In dit verband kan
ook worden gedacht aan andere mogelijkheden, zoals een
soort Europees-mediterrane OESO.
2.3.4.
In de tweede plaats vindt het Comité dat enkele
belangrijke richtinggevende samenwerkingsovereenkomsten dienen te worden gestart. In par. 4 van zijn advies van
12 juli 1989 wordt gepleit voor een betere uitwerking van
aard en doel van de ontwikkelingsovereenkomst, en het
Comité wil op deze plaats het uitermate grote praktische
nut hiervan herhalen. Dit soort overeenkomst kan ook
worden toegepast op onderdelen of deelgebieden van het
Middellandse-Zeebeleid, maar juist het feit dat moet
worden gezorgd voor samenhang tussen ontwikkelingsprojecten die interactief in de derde landen van het
Middellandse-Zeegebied en in de Gemeenschap moeten
worden uitgevoerd, en tussen contractuele handels- en
financiële verplichtingen, maakt van deze overeenkomst
het innoverende instrument van het Middellandse-Zeebeleid, dat ook de concretisering van de door de Commissie
voorgestelde zes onderdelen ten goede zal komen.
2.3.5.
Een andere realistische manier voor het vaststellen van een algemene overeenkomst kan zijn verder te
gaan dan de — niet volledig uit het oog te verliezen —
bilaterale samenwerking door contacten te leggen met subregionale groepen: Arabische Maghreb-Unie (UMA) en
Raad voor Arabische Samenwerking (CCA).
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Het stemt het Comité daarom tot voldoening dat de
Gemeenschap van de steun aan deze regionale integratie
een actiegebied bij uitstek van de Gemeenschap wil maken.
Het stelt voor de volgende financiële protocollen met UMA
en CCA te sluiten en niet langer met de betrokken landen
apart.

3.

3.1.

Bijzondere opmerkingen over de door de Commissie
voorgestelde zes onderdelen

Een vooraf te behandelen probleem: de buitenlandse schuld van de mediterrane derde landen

3.1.1.
Het Comité kan zich vinden in het standpunt van
de Commissie dat „een uitbreiding van de buitenlandse
financieringen (...) een conditio sine qua non voor het
welslagen van de hervormingen is" (blz. 5), alsook voor de
noodzakelijke aanpassingen van de economie en voor het
groeiherstel.
Al deze pogingen zouden echter vruchteloos blijven als in
deze context geen aandacht zou worden besteed aan het
achterliggende probleem van de schuldenlast van de derde
landen in de Middellandse-Zeeregio. Deze schuldenlast
heeft inmiddels alarmerende vormen aangenomen: het
schuldenpercentage op het BBP van tal van deze landen is al
hoger dan dat van de landen waarvan de schuldenlast reeds
als zwaar wordt beschouwd en dat van de Afrikaanse
landen bezuiden de Sahara (l). De schuldendienst wordt
een steeds zwaardere opgave (2) en neemt in sommige
mediterrane derde landen nog sterk toe (3). De buitenlandse schuld van de overheid is een component die op de
overheidsbegrotingen steeds meer aan gewicht toeneemt (4).
In deze situatie zou de nieuwe geldstroom worden gebruikt
om de schuldendienst te bekostigen, waarmee de vicieuze
cirkel wordt onderhouden. Ook bij optimistischer progno-

(J) Schuldenpercentages in 1988: Egypte 142 %, Jordanië 110 %,
Tunesië 70 %, Marokko 106 %, Israël 79 %, Turkije 58 %,
Joegoslavië 35 %, Algerije en Cyprus 48 %, Syrië 33 %, Malta
20 % ; landen met een hoge schuldenlast 59 % ; Afrika
bezuiden de Sahara 99 % (gegevens van de Wereldbank).
(2) Coëfficiënt van de schuldendienst (verhouding schuldendienst/
export) in 1988: Algerije 96 % (volgens de Wereldbank) of
75 % (naar gegevens van de centrale bank van Algerije),
Turkije 43 %, Marokko 29 %, Syrië 24 %, Tunesië 23 %,
Israël 18 %, Jordanië 28 %, Egypte 16 %, Joegoslavië 21 %,
Cyprus 14 %, Libanon 3 %, Malta 2 % ; 15 landen met een
grote schuldenlast 37 % ; Afrika bezuiden de Sahara 27 %.
(3) In Marokko is de schuldendienst van 1988 tot 1989 met 15 %
toegenomen. De jaarlijkse stijging in Algerije bedroeg 22 % in
1988 en 17 % in 1989.
(4) De Marokkaanse schuld aan het buitenland bedraagt 33 % van
de begroting van 1989.
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ses omtrent de groei van het BBP en van de uitvoer van de
mediterrane derde landen blijft de schuldenlast ondraagbaar (5).
De buitenlandse investeringen die de Commissie wil
bevorderen, alsook de terugkeer van kapitaal (of althans
het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van kapitaaluitvoer)
zouden steeds maar worden doorkruist door het ontbreken
van voldoende middelen als gevolg van de schuldenlast en
door het vooruitzicht van insolventie. Evenmin mogen de
gevaren worden onderschat die de democratische instellingen van de derde landen rond de Middellandse Zee als
gevolg van de schuldenlast bedreigen. De ontwikkeling van
deze instellingen wordt door de Commissie terecht als een
van de voornaamste doelstellingen van het MiddellandseZeebeleid aangeduid.
3.1.2.
Om deze redenen dient de vicieuze cirkel van de
schuldenlast van bedoelde landen te worden doorbroken
door een krachtige vermindering van deze schulden die in
verhouding staat tot het ontwikkelings- en het betalingsvermogen van de diverse landen. Een dergelijke maatregel is
randvoorwaarde voor de ontwikkeling in het merendeel
van de derde landen in het Middellandse-Zeegebied.
3.1.3.
De Commissie stelt „de voortzetting (voor) van de
huidige experimenten op het gebied van gereduceerde
schuldaflossing en rentebetaling voor bepaalde zwaar met
schulden beladen landen", terwijl zij de „handhaving of
hervatting van de commerciële bankfinancieringen in de
landen met gemiddelde inkomsten die zonder beroep op
indeling in een andere schaal de aflossing van hun schulden
en de betaling van rente hebben kunnen voortzetten"
wenselijk acht [blz. 5, onder i) resp. ii)].
Het Comité merkt hierover het volgende op:
— de „reductie" van de schuldaflossing en de rentebetaling
dient niet slechts betrekking te hebben op de last van de
schuldendienst, maar ook op de kapitaalwaarde
hiervan. In het plan-Brady wordt ervan uitgegaan dat
het probleem vanuit beide invalshoeken tegelijk dient te
worden benaderd;
— „schuldreductie" moet ook mogelijk zijn voor landen
die hun schulden hebben betaald zonder om een andere
termijnindeling voor de schuldaflossing te hebben
gevraagd. Zo werden sommige van deze schuldenlan(5) Om een explosie van de schulden tegen te gaan en om te
bereiken dat de schulden ooit kunnen worden afbetaald, dient
de groei van het BBP altijd hoger te zijn dan de verhouding
tussen schuldendienst en BBP. In 1988 varieerde deze
verhouding voor het merendeel van de mediterrane derde
landen tussen 7 en 19 %, terwijl de meest optimistische
prognoses ten aanzien van de groei van het BBP duidelijk lager
uitvallen. Blijft deze groei op het huidige niveau, dan zullen de
schulden uiteindelijk de pan uit rijzen. De schuldendienst kan
alleen worden opgebracht als de exportgroei groter is dan de
coëfficiënt van de schuldendienst (percentage schuldendienst
op de export). Uit voetnoot (2) blijkt dat deze coëfficiënt voor
het merendeel van de bedoelde landengroep in 1988 tussen 21
en 75 % (of 96 %) varieerde. Ook al zouden intern en extern de
voorwaarden voor opvoering van de uitvoer optimaal zijn (in
de eerste plaats door afschaffing van het protectionisme van de
zijde van de Gemeenschap en de andere industrielanden), zou
het nog heel wat tijd vergen voordat de verhouding schuld/
uitvoer (thans variërend tussen 160 en 400 %) tot een
aanvaardbaar niveau (dat wil zeggen maximaal 100 %) zou
zijn teruggebracht.
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den met een veel zwaardere schuldendienst geconfronteerd dan mediterrane derde landen aan wie wel een
andere termijnindeling is toegestaan (1).
3.1.4.
De Gemeenschap mag zich met haar Middellandse-Zeebeleid niet beperken tot het verminderen van de
buitenlandse schuld van de mediterrane derde landen. Ook
al heeft zij als zodanig geen echte bevoegdheden dienaangaande en is zij maar een bepaald marginale schuldeiser, er
ligt hier een geschikte taak op haar te wachten die zij niet
mag afwijzen.
De Gemeenschap zou met name voor coördinatie tussen
haar Lid-Staten kunnen zorgen. Sommige hiervan zijn
belangrijke schuldeisers van de mediterrane derde landen;
ze voeren een niet-homogeen bilateraal beleid dat dikwijls
negatieve gevolgen heeft gesorteerd. Coördinatie van
Gemeenschapswege is nog belangrijker binnen de internationale financiële instellingen (Internationaal Monetair
Fonds (IMF), Wereldbank, Club van Parijs), waarin de LidStaten van de Gemeenschap een gezaghebbende positie
innemen.
De Gemeenschap dient niet langer de besluiten van het IMF
af te wachten, maar deze te bevorderen en te beïnvloeden.
Dit is met name het geval nu de op 23 mei 1989 door het
uitvoerend comité van het IMF goedgekeurde nieuwe
richtsnoeren voor steun van het Fonds voor het terugbrengen van schulden en de schuldendienst, op de mediterrane
derde landen moeten worden toegepast. Overigens wordt
deze steun voor middellange aanpassingsprogramma's van
een krachtige structuurhervorming afhankelijk gemaakt (2).

(*) Zo heeft Algerije niet alleen de hoogste schuldendienstcoëfficiënt (75 % van de exportwaarde gaat op aan de betaling
van de schuld), maar heeft het ook de schuldstructuur zien
verslechteren: de schuld tegen variabele rente is toegenomen
(50 % van het totaal in 1988); de kortlopende schuld is enorm
gestegen (is goed voor 25 % van de schuldendienst; tussen
1985 en 1987 is de gemiddelde looptijd van de schuld verkort
van circa 7 tot circa 3,5 jaar); Algerije moet ondervinden dat
het op de financiële markten steeds moeilijker wordt om in zijn
financieringsbehoeften te voorzien.
(2) De nieuwe IMF-richtsnoeren zijn voor het eerst geconcretiseerd in het in mei 1989 goedgekeurde programma voor
Mexico, waarvan de belangrijkste nieuwe facetten als volgt
kunnen worden omschreven: a) het is een op groei gericht
programma waarin de eerder door het IMF gevolgde methode
voor structuuraanpassingsprogramma's wordt omgedraaid
(uitgaande van de groeidoelstellingen wordt de externe
financieringsbehoefte vastgesteld, en niet omgekeerd); b) voor
het eerst worden het bestaan van een veel te zware schuldenlast
en de hierdoor veroorzaakte problemen voor het voeren van
een economische politiek en het groeiherstel erkend; c) voor
het eerst wordt in het geval van een land met een grote
schuldenlast het programma goedgekeurd zonder dat van de
zijde van de kredietverlenende handelsbanken zekerheden
worden verlangd. Hiermee komt een einde aan het „vetorecht"
van de banken met betrekking tot IMF-programma's en aan de
rol van „ontvanger" voor de banken die het IMF feitelijk was
gaan vervullen; d) het programma is op de middellange termijn
gericht, wat betekent dat de financiering op een meerjarengrondslag moet plaatsvinden om de onzekerheid te verminderen die ontstaat als elk jaar opnieuw moet worden
onderhandeld; e) het IMF heeft eigen middelen ingezet om de
schuldenlast te verminderen.
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3.1.5.
De Gemeenschap dient zich sterk te maken voor
een internationaal plan voor het regelen van de schuldenproblematiek en voor structuuraanpassing van de mediterrane derde landen, dat op de verschillende, internationale
niveaus (onder meer de „G-7") dient te worden besproken.
Centraal zou hierbij een IMF-programma (naar analogie
van het programma voor Mexico) moeten staan dat globaal
voor de gehele mediterrane regio buiten de Gemeenschap
wordt opgezet, maar toch op de individuele behoeften en
kenmerken van bedoelde landen wordt afgestemd. De
hoofdlijnen van dit plan moeten zijn:
1. belangrijke vermindering en herstructurering van de
schulden, gedifferentieerd naar de economische omstandigheden en betalingsmogelijkheden van elk individueel land in de regio;
2. door deze landen te verwezenlijken economische en
financiële structuurhervormingen;
3. verruiming van de exportmogelijkheden van deze
landen om het gewicht van de schuldendienst op hun
betalingsbalans terug te dringen;
4. bevordering van de groei om ervoor te zorgen dat de (te
verminderen) schuldenlast een aanvaardbaar gedeelte
van de economische en financiële mogelijkheden van
een land opeist.
3.1.6.
Met betrekking tot punt 1 (maatregelen ten
aanzien van de schulden) moet worden gezorgd voor:
a) vermindering van de officiële kredieten, te beginnen bij
de kredieten van de Lid-Staten, waarbij de Gemeenschap coördinerend moet optreden. Het vrijgekomen
gedeelte kan worden omgezet in uitgaven voor sociale
en milieudoeleinden en voor human capital, met
waarborgfondsen in nationale munt. Het resterende
gedeelte dient te worden geherstructureerd op het stuk
van termijnen en intresten;
b) een mechanisme voor bankkredieten dat alle crediteurbanken omvat ( 3 ); dit dient het volgende in te houden:
— opschorting van het schuldoverschot, dat wil zeggen
het schuldgedeelte dat door schuldopschorting een
land de mogelijkheid biedt de resterende schuld op
secundaire markten vrijwel a pari om te zetten;
— omzetting van de resterende schuld in langerlopende
obligaties met een lagere rente dan de marktrente;
— het geven van officiële garanties voor de betaling van
deze rente tegen verlaagd tarief; hiervoor dient het
IMF of de Gemeenschap borg te staan om andere
landen en de handelsbanken aan te moedigen tot
leningen aan de mediterrane derde landen;

(3) Zeer onlangs heeft Marokko een overeenkomst met het
coördinatiecomité van de particuliere banken (Club van
Londen) gesloten. Ook hier gaat het om een beginselakkoord
inzake herstructurering en uitstel van terugbetaling voor een
bedrag van 3,2 miljard dollar (17 % van de totale schuld van
Marokko).
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— het verstrekken van nieuwe leningen die dan voor
toevoer van nieuw kapitaal zorgen. Daarom moeten
mechanismen worden uitgedacht en toegepast om te
verhinderen dat de nieuwe leningen naar de financiële markten van de crediteurlanden terugvloeien.
Daarentegen zouden schulden niet in aandelen mogen
worden omgezet (debt-equity swaps); de inflatoire
invloed daarvan is immers welbekend;
c) steun ten behoeve van schuldvermindering door het
IMF transacties te laten financieren waardoor de
kapitaalwaarde van de schuld kan worden verminderd
(opkopen of omzetting), alsook steun ten behoeve van
de rentebetaling (garantie), overeenkomstig de al
genoemde nieuwe IMF-richtsnoeren. De Gemeenschap
dient daarom te streven naar verdubbeling van de IMFmiddelen door coördinatie van de standpunten der LidStaten dienaangaande. Voorts dient de Gemeenschap
vastberaden te werken aan het overtuigen en het
coördineren van de Lid-Staten tot respectievelijk bij het
aankopen van schuldgedeelten van mediterrane derde
landen, zodat aldaar ontwikkelingsprojecten kunnen
worden gefinancierd.
3.1.7.
In navolging van de haar in de Overeenkomst
tussen de Gemeenschap en de ACS-landen toegedachte rol
zou de Gemeenschap op verzoek van een derde land in de
mediterrane regio:
— assistentie moeten verlenen bij het zoeken van oplossingen voor de problemen in verband met de schuldenlast, de schuldendienst en de betalingsbalans;
— hulp moeten geven bij scholingsinitiatieven met betrekking tot het beheer van de buitenlandse schuld en
internationale onderhandelingen over financiële aangelegenheden ;
— moeten helpen bij het ontwikkelen van flexibele
technieken en instrumenten voor het beheer van
schulden om op onverwachte rente- en wisselkoersfluctuaties te kunnen inspelen.

3.2.

Begeleiding
aanpassing

van het proces

van

economische

3.2.1.
Het Comité kan zich vinden in het voorstel van de
Commissie om de Gemeenschap op dit nog niet door het
Middellandse-Zeebeleid bestreken terrein actief te laten
worden. Ook op dit gebied mag de Gemeenschap zich niet
beperken tot het functioneren als bijwagen bij de
activiteiten van de internationale financiële instellingen en
niet eenvoudigweg daar inspringen waar de structuuraanpassingsprogramma's van het IMF verstek laten
gaan of fouten maken.
Thans wordt algemeen ingezien dat de tot dusverre in de
mediterrane derde landen uitgevoerde aanpassingsprogramma's onvoldoende vrucht hebben afgeworpen en dat
de gevolgen hiervan deze landen duur zijn komen te staan.
Aan de andere kant kan worden vastgesteld dat de IMFstructuur enige weerstand vertoont bij de toepassing van de
partiële, maar zeker corrigerende nieuwe richtsnoeren met
betrekking tot het programma voor Mexico in derde
landen in de mediterrane regio [zie blz. 26, voetnoot (2)].
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3.2.2.
In de eerste plaats dient de Gemeenschap in
navolging van de Verenigde Naties stelling te nemen door
een duidelijk oordeel uit te spreken over de tot dusverre
opgedane ervaring met de structuuraanpassingsprogramma's in de mediterrane derde landen en in de ontwikkelingslanden in het algemeen.

Volgens het Comité kan dit oordeel alleen maar negatief
uitvallen. Gegeven de structurele omstandigheden van deze
landen en de externe onevenwichtigheden waaraan zij zijn
blootgesteld, brengt een restrictief monetair en financieel
beleid, samen met een devaluatie van hun munten, namelijk
te hoge offers met zich mee, zowel uit het oogpunt van groei
van het BBP als uit het oogpunt van ontwikkeling. Hier
moet niet alleen worden gedacht aan de enorme sociale
gevolgen van inkrimping van de binnenlandse vraag en van
de overheidsuitgaven, welke negatieve gevolgen heeft voor
voedselvoorziening, gezondheid, basisonderwijs, werkgelegenheid en sociale voorzieningen, terwijl dit op zich al
zeer onzekere factoren zijn. Belangrijk is echter ook het feit
dat de extreme depressie die zich aan het aftekenen is, de
buitenlandse investeerders afschrikt en een zware hypotheek op de mogelijkheden voor economisch herstel legt.
Een van de oorzaken is dat de structuuraanpassingsprogramma's dikwijls niet eens de beperkte doelstellingen
halen die in de filosofie van het IMF de noodzakelijke
voorwaarden voor economisch herstel dienen te vormen,
zoals het in evenwicht brengen van de betalingsbalans. Nog
minder doeltreffend blijken deze programma's te zijn bij de
bestrijding van de inflatie en van de financieringstekorten.
De fundamentele economische problemen van deze landen,
zoals de structurele zwakte en de schuldenlast, blijven
evenwel onveranderd of worden zelfs nog ernstiger {x).

De oorzaken van dit falen moeten worden gezocht in een
aanpak die slechts secundair belang aan exogene factoren

0) Het voorbeeld van Tunesië spreekt in dit verband boekdelen:
volgens de analyse van de econoom Mahmoud Bel Romdhane
(1990) zijn er na het in 1986 met het IMF overeengekomen
aanpassingsprogramma enkele resultaten behaald. Door
inkrimping van de binnenlandse vraag, devaluatie van de munt
(31 % tussen 1986 en 1989) en exportbevorderende maarregelen kon het exportvolume jaarlijks met 9 % toenemen. Het
tekort op de lopende rekening, tussen 1984 en 1986 ongeveer
8 % van het BBP, liep in 1987 en 1988 terug tot 1 % van het
BBP en steeg in 1989 weer tot 4 %. De valutareserves zijn
opnieuw aangevuld en de Tunesische economie is grotendeels
geliberaliseerd. Desondanks zijn de twee endemische kwalen
van de Tunesische volkshuishouding — extreme afhankelijkheid van import en de schuldenlast — met het structuuraanpassingsprogramma niet onder controle gebracht. De verhouding
import/BBP is nog verslechterd en liep van 38 % in 1985 en
1986 op tot 39 % in 1988 en 42 % in 1989. Er kon dan ook geen
vooruitgang worden geboekt met betrekking tot de schuldenlast. Tunesië heeft in economisch en sociaal opzicht voor het
behalen van deze verre van positieve resultaten een zeer hoge
prijs moeten betalen: daling van de consumptie (— 1 % per
jaar) en van de investeringen (— 30 % tussen 1983 en 1984);
een werkloosheid van 50 % ; ten opzichte van 1983 een
verlaging van de reële lonen boven het minimum met ongeveer
60 % (zelfs het minimum ging reëel met 30 % achteruit);
algemene achteruitgang van de essentiële sociale voorzieningen.
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van het gebrek aan evenwicht op de betalingsbalans hecht
en die weinig aandacht aan de gevolgen van een te grote
schuldenlast voor het aanpassingsproces besteedt. De
uiterst negatieve gevolgen van de structuuraanpassingsprogramma's doen zich in landen met een grote schuldenlast daarom nog sterker gevoelen door hun invloed op de
inkomensverdeling, waardoor de volkshuishouding ook
weer wordt gedestabiliseerd. Daarom behoort de filosofie
achter de structuuraanpassingsprogramma's volledig te
worden herzien.
3.2.3.
De Gemeenschap moet dus duidelijk kiezen voor
een politiek van structurele aanpassing en verandering die:
— in de eerste plaats zorgt voor schuldvermindering,
hetgeen in ieder geval een minder strenge houding van
het IMF impliceert;
— gericht is op groei, ontwikkeling en werkgelegenheid;
— het aanbod meer macro-economisch beïnvloedt dan via
korte-termijnmaatregelen die op de vraagfactoren
inwerken, door bij voorbeeld het accent te leggen op
overheidsinvesteringen of op het verband tussen
landbouwprijzen en andere prijzen;
— de noodzakelijke structuurhervormingen in het economische, fiscale en financiële vlak vastlegt;
— het produktiviteitsniveau in de sleutelsectoren van de
economie opvoert;
— bij handhaving van de BBP-groei de economische
bedrijvigheid diversifieert om zo de onevenwichtige
factoren in binnen- en buitenland af te zwakken;
— de toestand van de betalingsbalans verbetert;
— naar sociaal welzijn streeft door minimumnormen vast
te leggen die ervoor moeten zorgen dat het aanpassingsproces op sociaal en politiek aanvaardbare wijze
verloopt.
Gedacht moet dus worden aan programma's op middellange termijn waarin aanpassing en verandering van de
structuren aan elkaar worden gekoppeld en die niet
verwezenlijkt kunnen worden zonder de instemming van
alle betrokken partijen.
Wil men de derde landen in de Middellandse-Zeeregio van
de noodzaak van een zo opgezette structurele aanpassing
doordringen, dan is ook van Gemeenschapswege een
samenhangende aanpassingsinspanning in de zin van
„gezamenlijke ontwikkeling" vereist.
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mediterrane derde landen) als door de Lid-Staten in hun
bilaterale initiatieven wordt gevolgd.
3.2.5.
Alleen op deze voorwaarden kan het Comité
akkoord gaan met de Commissievoorstellen met betrekking tot steun aan de mediterrane derde landen voor
structurele hervormingen waarvan de maatregelen van de
internationale financiële instellingen vergezeld moeten
gaan.
3.2.6.
Ter wille van de hierboven beschreven aanpassing
en hervorming dienen te maatregelen van de Gemeenschap
op sociaal gebied niet zozeer gericht te zijn op beperking
van „de in de meeste gevallen zeer hoge sociale kosten van
de aanpassingsmaatregelen" (blz. 9), alswel op het financieren van programma's waarmee nieuw en vervangend
werk wordt gecreëerd, waarmee dus een actief sociaal en
werkgelegenheidsbeleid wordt gevoerd; deze programma's
dienen de maatregelen voor de economische aanpassing en
hervorming te versterken.
3.2.7.
De voedselhulp dient zoveel mogelijk van het
„spoedelement" te worden bevrijd en tot de integratie en
oriëntatie van de meerjarenprogramma's voor ontwikkeling van de landbouw bij te dragen, zoals ook in het advies
van 12 juli 1989 (par. 9.10) werd voorgesteld.
3.2.8.
De omvang en de sociale aanvaardbaarheid van
de aanpassings- en hervormingsprogramma's worden in
sterke mate bepaald door de sterke bevolkingsaanwas in de
mediterrane derde landen. Daarom valt het, wanneer de
tegenstelling tussen geboortencijfers en ontwikkelingsvooruitzichten onrustbarende proporties voor het hele
Middellandse-Zeegebied aanneemt, goed te rijmen met het
beleid inzake gezamenlijke ontwikkeling dat wordt
aangedrongen op een doeltreffende geboortenplanning in
deze landen, waarvoor de Gemeenschap adequate technische en financiële assistentie dient te verlenen.
3.2.9.
Het Comité is van mening dat daar waar
gezamenlijk met internationale financiële instellingen te
realiseren of te financieren maatregelen niet van de grond
kunnen komen, de Gemeenschap de structurele aanpassing
en hervorming financieel zou moeten onderbouwen, in
navolging van hetgeen in de Vierde Overeenkomst EEGACS is vastgelegd.

3.3.

Bevordering van particuliere

investeringen

3.2.4.
De Gemeenschap dient vanuit haar onontbeerlijke coördinerende functie tussen de Lid-Staten actief te
verhinderen dat in bedoelde derde landen traditioneel
opgezette aanpassingsprogramma's ten uitvoer worden
gelegd O), en ervoor te zorgen dat de hier beschreven
methode van structurele aanpassing zowel door het IMF (in
het in par. 3.1.5 beschreven internationale plan voor de

3.3.1.
Het Comité erkent het belang van deze maatregel
en de noodzaak dat in de mediterrane derde landen „door
middel van beperkte begrotingsmiddelen, belangrijke
hoeveelheden particuliere investeringen tot stand (worden
gebracht), gebaseerd zowel op mobilisering van plaatselijke
besparingen als op rechtstreekse Europese investeringen"
(blz. 9).

(l) Deze mogelijkheid is helemaal niet denkbeeldig als wordt
gekeken naar de voorwaarden die het IMF de Egyptische
Regering momenteel nog voor zijn interventie oplegt:
verhoging van de bankintrest die momenteel rond 20 % ligt (bij
een inflatie van 25 % ) ; devaluatie van de munt met 25 %,
aanpassing van de wisselkoersen; verhoging van de prijzen van
aardolieproduktert.

3.3.2.
Dit onderwerp is uitvoerig aan de orde gekomen
in het advies van het Comité van 1989 en in het daarbij
behorende rapport van de Afdeling voor externe betrekkingen. Bepaalde hoofdlijnen worden hier nog eens herhaald,
en de Commissie wordt gevraagd deze, uitgaande van de in
haar document opgenomen principeverklaringen, die het
Comité overigens volledig deelt, over te nemen.
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3.3.3.
De kwaliteit van de investeringen, het niveau van
de technologie, het feit dat nauwkeurig kan worden
vastgesteld welke rol zij in de ontwikkelingsprogramma's
spelen, hoe zij zich tot het aanwezige plaatselijke potentieel
en de marktomstandigheden verhouden en of zij in het
bestreken grondgebied en het bestaande produktienetwerk
zijn geïntegreerd: bij de keuze van de te bevorderen
particuliere investeringen dient men zich door al deze
elementen te laten leiden.
3.3.4.
Bij rechtstreekse Europese investeringen dient
voorrang te worden gegeven aan joint ventures.
3.3.5.
Het klimaat voor rechtstreekse investeringen is in
de mediterrane derde landen weliswaar verbeterd, maar er
dient op wettelijk, bestuursrechtelijk en financieel gebied
nog veel werk te worden verzet; zo zouden ondernemingen
het recht moeten krijgen hun winsten terug te halen.
3.3.6.
In grote lijnen gaat het Comité akkoord met de
vorm van steun die tot nu toe door de Gemeenschap werd
gegeven: EIB-leningen, bijdragen tot de vorming van
risicokapitaal (waarvoor het Comité de totstandbrenging
van een rotatiefonds had bepleit in plaats van gebruikmaking van EIB-leningen) en de zogenaamde „Cheyssonfaciliteiten". Het zou nuttig zijn als de Commissie een
globale kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het
gebruik van deze middelen in het kader van de financiële
protocollen EEG/mediterrane derde landen (in het bijzonder met betrekking tot joint ventures) zou verrichten.
3.3.7.
Bij Gemeenschapssteun voor investeringen door
onderdanen uit derde landen in de mediterrane regio (incl.
joint ventures) dient een rentesubsidie te worden toegekend
overeenkomstig de in de Vierde Overeenkomst EEG-ACS
vermelde voorwaarden.
3.3.8.
Bij rechtstreekse investeringen staan garanties
centraal. De wetgevingen van de Lid-Staten vertonen te
dien aanzien discrepanties en laten op sommige punten
lacunes zien. Het Comité vraagt de Commissie voorstellen
uit te werken met betrekking tot een communautair
garantiesysteem en het coördineren en harmoniseren van
de nationale systemen.
3.4.

Opvoering van de bilaterale en de
financiering

communautaire

3.4.1.
Het Comité is van mening dat de sterkere
verstoring van het Noord-Zuid evenwicht evenals de
nieuwe politieke situatie in Centraal- en Oost-Europa van
de landen van de Gemeenschap een financiële verplichting
als nooit tevoren vereisen die het samenwerkingsbeleid ten
goede moet komen. Het Comité stemt daarom in met het
onlangs op beleidsniveau naar voren gekomen voorstel, om
deze verplichting (van de Lid-Staten en van de Gemeenschap) van het huidige niveau van 0,4 % van het
communautaire BBP — waarvan 35 % bestemd is voor de
landen in het Middellandse-Zeegebied — op 1 % van het
BBP te brengen, waarvan 25 % naar bedoelde landen zou
gaan.
3.4.2.
Het Comité betreurt dan ook dat de Raad
ECOFIN op 13 maart 1990, terwijl de budgettaire
mogelijkheden voor de Centraal- en Oosteuropese landen
werden uitgebreid, voor de samenwerking in andere regio's
van de wereld, het Middellandse-Zeegebied incluis, niet
meer geld heeft uitgetrokken, ondanks het overigens
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bescheiden voorstel van de Commissie in die richting. Deze
houding geeft voedsel aan de bezorgdheid dat de financiële
inspanningen die de Gemeenschap voor Oost-Europa aan
het organiseren is, ten koste gaan van de solidariteit met
andere regio's.
3.4.3.
Het Comité is het eens met de noodzaak van
„financiering van investeringen op grotere schaal en op een
wijze die nauwer verband houdt met de economische en
financiële vraagstukken die zich in de regio voordoen"
(blz. 9). Voor de fundamentele aspecten van deze kwestie
wordt naar het advies en het rapport verwezen die al eerder
werden vermeld. Het wil hier nog eens de noodzaak
onderstrepen dat deze investeringsprogramma's in de door
het Comité voorgestelde ontwikkelingsovereenkomsten
worden ingepast.
3.4.4.
Het Comité stemt in met de door de Commissie
gemaakte keuze van prioritaire sectoren: zelfvoorziening
op het gebied van voedsel, midden- en kleinbedrijf (MKB),
milieu, projecten voor regionale integratie (verbindingen).
Wel moeten deze worden geïntegreerd in de plaatselijke
structuur voor de be- en verwerking van aardolie,
mineralen en landbouwprodukten, alsook in de onderzoeken ontwikkelingsprogramma's.
Het behoeft nauwelijks betoog dat deze investeringsprogramma's des te beter bij de algemene doelstellingen
van een beleid van gezamenlijke ontwikkeling aansluiten
als zij vergezeld gaan van aanvullende en geïntegreerde
maatregelen, die door de Gemeenschap en wel vooral door
haar eigen mediterrane regio's dienen te worden uitgevoerd.
3.4.5.
Bij de vraag welk financieel instrument op een
dergelijke omvangrijke taak is berekend, verklaart het
Comité zich akkoord met de op politiek niveau voorgestelde oprichting van een ontwikkelingsbank voor het
Middellandse-Zeegebied.
Deze bank mag overigens niet gekopieerd worden op het
model van de Wereldbank. De programma's overeenkomstig de door het Comité voorgestelde ontwikkelingsovereenkomsten mogen voorts niet volgens de Wereldbankmethode van projectgebonden financiering worden
gefinancierd. De ontwikkelingsbank dient voor evaluatie
en technische begeleiding van de projecten te zorgen,
terwijl het financieringsbesluit een zaak is van de politiekbestuurlijke instanties.
3.5.

Handhaving c.q. verbetering van de toegang tot de
Gemeenschap smarkt

3.5.1.
In het in 1989 uitgebrachte advies (zie par. 2) en
het daarbij behorende rapport (zie par. 9) is uitvoerig
aangetoond dat een betere toegang van de produkten van
de mediterrane derde landen tot de Gemeenschap niet
mogelijk is zonder een andere ontwikkeling van de
zuidflank van de Gemeenschap en zonder een beleid van
gezamenlijke ontwikkeling waarmee vanuit de huidige
situatie van concurrentie naar complementariteit en een
zich wederzijds versterkende ontwikkeling kan worden
toegewerkt.
3.5.2.
Dat geldt vooral voor landbouwprodukten, waar
de situatie zowel voor de derde landen als de Gemeenschapsregio's in het Middellandse-Zeegebied onbevredigend is. Doordat in de traditionele exportstromen geen
veranderingen optraden, waarin de aanvullende protocol-
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len van 1987-1989 ook niet voorzien, kwamen de bestaande
onevenwichtige situaties vast te zitten en werd elke vorm
van evolutie voor de mediterrane derde landen onmogelijk
gemaakt (zie rapport 1989, par. 5). Aan de andere kant
dienen deze landen, zoals al is betoogd, hun export, met
name van landbouwprodukten, dringend op te voeren.
Deze contradictie kan uitsluitend worden opgelost door
middel van een tussen de Gemeenschap en de mediterrane
derde landen te coördineren programma dat moet zorgen
voor heroriëntering van de agrarische en agro-industriële
produktie van het hele Middellandse-Zeegebied volgens de
criteria die door het Comité in zijn reeds vermelde advies
werden aangegeven (par. 6.7/10).
3.5.3.
Het Comité kan zich vinden in het door de
Commissie aangegeven doel, de vrije toegang van industrieprodukten (incl. textiel en kleding) van de mediterrane
derde landen tot de Gemeenschapsmarkt te verbeteren. Het
Comité heeft al eerder betoogd dat van de zelfbeperkingsovereenkomsten moet worden afgestapt, op voorwaarde
dat de Gemeenschap (in afwachting of bij ontbreken van
een geschikte GATT-regeling) met de derde landen rond de
Middellandse Zee tot een akkoord komt dat de met een
vrije toegang samenhangende rechten en plichten vastlegt
met betrekking tot dumping, exportkredieten, namaak van
produkten, „sociale dumping" en dergelijke (zie advies van
1989, par. 9.13).
3.5.4.
De inmiddels dringende behoefte van de mediterrane derde landen om via export naar de Gemeenschap en
de andere industrielanden deviezen te verdienen, zou
kunnen afnemen ingeval er sub-regionale gemeenschappelijke markten tot stand zouden komen. De Gemeenschap
zou verdere exportconcessies aan de mediterrane derde
landen aan dit doel ondergeschikt kunnen maken.
3.5.5.
Ook het Comité vindt dat „de technische steun
voor de verbetering van de exportstructuren van de
mediterrane derde landen moet worden versterkt" (blz. 9).
Het herhaalt in dit verband het voorstel om een gezamenlijk door de Gemeenschap en de mediterrane derde landen
te beheren organisme op te richten dat de handel in
Middellandse-Zeeprodukten moeten bevorderen.
3.5.6.
Van groot belang zou het ook zijn als de
Gemeenschap bij de EVA-landen zou bereiken dat deze hun
markten in grotere mate voor produkten uit de derde
landen in de mediterrane regio open zouden stellen.
Eveneens zou moeten worden onderzocht of trilaterale
handelsakkoorden tussen de Gemeenschap, de mediterrane
derde landen en de landen van Centraal- en Oost-Europa
kunnen worden afgesloten, zodat deze landengroepen
elkaar in sterkere mate kunnen aanvullen.
3.6.

Nauwere betrokkenheid van de mediterrane derde
landen bij de evolutie van de Gemeenschap

3.6.1.
Het stemt het Comité tot voldoening dat de
Commissie het in zijn advies van 1989 opgenomen voorstel
(par. 9.17) inzake het verschaffen van informatie aan de
mediterrane derde landen over de verwezenlijking van de
interne markt heeft overgenomen. Het herinnert er evenwel
aan dat dit voorstel naast voorlichting ook betrekking had
op technische bijstand bij de aanpassingen die de
mediterrane derde landen op enkele belangrijke gebieden
(normalisatie van produkten, octrooien, goederenverkeer,
vervoer, bankwezen, verzekeringen, enz.) dienen door te
voeren.
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3.6.2.
Een dergelijk programma inzake voorlichting en
technische bijstand vereist een geschikte structuur; hierbij
zou kunnen worden gedacht aan het door het Comité
voorgestelde instituut voor technische assistentie ten
behoeve van de in de ontwikkelingsovereenkomsten
opgenomen projecten en voor overdracht van technologie.
3.6.3.
Dit programma dient behalve voor de overheidsinstanties, ook voor de ondernemingen en de sociaaleconomische organisaties bestemd te zijn. De Commissie
zou, in het bijzonder wat de voorlichting betreft, het
Economisch en Sociaal Comité met specifieke taken
kunnen belasten.
3.6.4.
Het Comité wijst erop dat tot dusverre geen
enkele wetenschappelijke evaluatie van de gevolgen van de
verwezenlijking van de interne markt voor mediterrane
derde landen en in het algemeen voor de mediterrane
economie heeft plaatsgevonden. Het verzoekt de Commissie daarom, aan de hand van een door een onderzoeksgroep
met ook deskundigen uit mediterrane derde landen te
verrichten studie over dit onderwerp een rapport uit te
werken.
3.6.5.
Het Comité acht het voorstel van de Commissie
over een programma van deelneming door mediterrane
derde landen aan bepaalde programma's of communautaire vormen van beleid van het grootste belang.
3.6.6.
De eerste beleidssector waarbij de mediterrane
derde landen dienen te worden betrokken, moet zeker het
regionaal beleid zijn, met name de maatregelen die voor de
Middellandse-Zeegebieden van de Gemeenschap van
belang zijn, en wel in de eerste plaats de maatregelen van de
structuurfondsen. In deze context dienen nieuwe multiregionale programma's te worden uitgewerkt die ook de
mediterrane derde landen omvatten. Deze programma's
zullen juist door hun multiregionale karakter evenals door
de gelijktijdigheid van de elkaar versterkende en met elkaar
samenhangende maatregelen in de diverse regio's van de
Middellandse Zee hun optimale doeltreffendheid bereiken.
Zij moeten op de middellange of de lange termijn worden
gericht en structurele maatregelen genereren die vooral
betrekking hebben op sectoren die bij de totstandkoming
van de interne markt het meest te winnen of te verliezen
hebben. Met deze programma's dient een „kritische massa"
aan maatregelen te worden bereikt die significante en
blijvende resultaten opleveren. Zij dienen het ontstaan van
nieuwe vormen van regionale samenwerking binnen de
Middellandse-Zeeregio aan te moedigen en de uitbouw van
de handel, de diversificatie van produkten en de vermindering van de afhankelijkheid ten opzichte van de meer
ontwikkelde regio's te bevorderen.
Centraal in deze programma's moet de samenwerking
tussen lokale en regionale overheden, onderzoekcentra,
universiteiten, beroepsonderwijs, ondernemingen en de
sociaal-economische organisaties staan. Deze uit te werken
uniforme programma's dienen, voor zover zij gerealiseerd
moeten worden in de Middellandse-Zeegebieden van de
Gemeenschap, van de Gemeenschap uit te gaan; de in de
mediterrane derde landen uit te voeren programmaonderdelen dienen evenwel in de door het Comité
voorgestelde ontwikkelingsovereenkomsten te worden
opgenomen.
De programma's moeten in hun geheel door de Commissie
worden uitgewerkt en hierbij dienen de overheden van de
Middellandse-Zeegebieden van de Gemeenschap, de
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Regeringen, de mediterrane derde landen en de sociaaleconomische organisaties maximaal te worden ingeschakeld.

van Libanon, het conflict tussen de Turks- en de Griekscyprioten en het conflict tussen Marokko en de
Westelijke Sahara.

Voor de financiering van dergelijke programma's, als
aanvulling op de structuurfondsen en de financiële
protocollen met de mediterrane derde landen, dienen een of
meer specifieke posten op de Gemeenschapsbegroting te
worden opgenomen.

3.7.3.
De culturele dimensie van de dialoog tussen
Gemeenschap en de derde landen in de MiddellandseZeeregio is van groot belang. Naast de programma's die
gericht zijn op ontwikkeling van wederzijdse kennis en
culturele uitwisseling, hecht het Comité buitengewoon
belang aan de oprichting van een Europees-Arabische
universiteit in Granada.

Het Comité stelt voor, deze voorziening onmiddellijk, zelfs
met beperkte middelen, te treffen om modelprojecten te
kunnen financieren op duidelijk afgepaalde gebieden, waar
ook vormen van coördinatie en overleg tussen de sociaaleconomische organisaties moeten worden uitgetest.
3.6.7.
In overeenstemming met de voorstellen van de
Commissie hecht het Comité groot belang aan de toegang
van de mediterrane derde landen tot alle communautaire
programma's en beleidssectoren die de interne markt mee
moeten helpen verwezenlijken, en wel in het bijzonder:
onderzoek en innovatie (zie advies van 1989, par. 9.5 en
9.6), MKB (zie advies 1989, par. 9.17), culturele uitwisseling, milieu, toerisme, arbeidsmarkt en creatie van
werkgelegenheid. Bijzondere aandacht verdient het beheer
van human resources, in het bijzonder de opleiding en de
sociaal-economische vormgeving van de samenleving (zie
advies 1989, par. 9.2/6). Naast deelneming aan bestaande
Gemeenschapsprogramma's dient op dit gebied een samen
met de mediterrane derde landen te beheren instrument te
worden uitgedacht dat vergelijkbaar is met het instrument
dat onlangs door de Commissie voor de landen van
Centraal- en Oost-Europa werd voorgesteld.
3.7.

Uitbreiding van de politieke, culturele, economische
en sociale dialoog

3.7.1.
Het Comité stemt in met hetgeen de Commissie in
dit verband voor ogen staat, en brengt daarnaast nog een
aantal voorstellen naar voren.
3.7.2.
Gegeven de onderlinge samenhang tussen democratie, vrede en ontwikkeling moeten met de uitbreiding
van de politieke dialoog de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
— versterking van de democratie in de mediterrane derde
landen, dat wil zeggen niet alleen politieke, maar ook
sociale democratie, zodat de sociale organisaties beter
bij het reilen en zeilen van deze landen worden
betrokken;
— beëindiging van de schending van mensenrechten, welke
schending al vaker door het Europese Parlement en de
internationale organisaties aan de kaak zijn gesteld;
— het leveren van een bijdrage tot de vrede in het
Middellandse-Zeegebied. In dit verband dient de
Gemeenschap een beslissende rol te spelen, die veel
belangrijker is dan wat zij nu doet, om een vreedzame
oplossing te vinden voor de talrijke conflicten in de
mediterrane regio: in de eerste plaats het conflict tussen
Israël en de Palestijnen (waarbij echt niet met het
innemen van overigens juiste standpunten kan worden
volstaan, zoals het aantekenen van bezwaar tegen
nieuwe nederzettingen in de bezette gebieden of het op
zich lofwaardige besluit om de hulp aan het Palestijnse
volk te verdubbelen), het conflict tussen de verschillende
binnen- en buitenlandse krachten op het grondgebied

3.7.4.
Vanzelfsprekend gaat de belangstelling van het
Comité het meest uit naar de economische en sociale
dialoog. Het steunt de voorstellen van de Commissie met
betrekking tot de ontwikkeling van een dergelijke dialoog
rond sectorgebonden thema's als landbouw en energie en
rond horizontale onderwerpen als milieu en migratie.
Zoals reeds in het advies van 1989 werd gesteld, zijn voor
een sectordialoog geschikte instrumenten en instanties
(Middellandse-Zeeforum, gemeenschappelijke Instellingen, enz.) nodig. De dialoog zou in elk geval gemeenschappelijke richtsnoeren voor het sector- en het horizontaal
beleid moeten opleveren die het draagvlak moeten vormen
voor later te sluiten algemene sectorovereenkomsten tussen
de Gemeenschap en alle mediterrane derde landen.
3.7.5.
Het Comité is het met de Commissie eens dat de
economische en sociale dialoog op regionaal niveau van
start zou kunnen gaan (UMA, CCA).
3.7.6.
Het Comité meent dat een zeer belangrijk deel van
de economische en sociale dialoog tussen de sociaaleconomische organisaties van de Gemeenschap en de
mediterrane derde landen kan worden gevoerd. Zoals reeds
in het advies van 1989 (par. 7) werd betoogd, zal een nieuw
Middellandse-Zeebeleid slechts positieve resultaten hebben indien deze organisaties worden ingeschakeld en hun
volledige verantwoordelijkheid wordt gegeven, indien zij in
staat zijn te onderhandelen en samen te werken in
nationaal, regionaal en Europees-mediterraan verband en
indien zij hun oordeel over de inhoud en de uitvoering van
het Middellandse-Zeebeleid kunnen geven en voorstellen
hierover kunnen formuleren.
3.7.7.
De Commissie dient daarom naar geschiktere
methoden te zoeken voor een rechtstreekse dialoog met de
sociaal-economische organisaties van de belanghebbende
landen, zodat zij bij het verwezenlijken van de doelstellingen van het Middellandse-Zeebeleid kunnen worden
betrokken. Met name dient het advies van de sociaaleconomische organisaties van de Gemeenschap en de
mediterrane derde landen te worden ingewonnen voordat
besluiten met betrekking tot de verschillende componenten
van het nieuwe Middellandse-Zeebeleid worden genomen :
ontwikkelingsovereenkomsten, structurele aanpassingsprogramma's en steunprogramma's ten behoeve van
hervormingen in mediterrane derde landen, investeringsprogramma's en projecten en programma's om deze regio
bij het beleid van de Gemeenschap te betrekken.
3.7.8.
De Gemeenschap dient eveneens de ontwikkeling
van de relaties tussen organisaties van werknemers en
bedrijven uit de Gemeenschap en de mediterrane derde
landen te bevorderen — ook wat de supranationale
dimensies hiervan betreft — om de democratische
vertegenwoordiging van de sociaal-economische organisaties van de mediterrane derde landen te helpen opbouwen
en versterken.

Nr. C 168/32

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

3.7.9.
Eveneens dienen gemengde initiatieven van de
sociaal-economische organisaties uit de Gemeenschap en
de mediterrane derde landen te worden gestimuleerd,
waarbij dieper wordt ingegaan op aangelegenheden van het
Middellandse-Zeebeleid waarbij deze organisaties een
belangrijke rol kunnen spelen.
3.7.10.
Ook zou de Commissie kunnen pogen een
Europees-mediterrane sociale dialoog op gang te brengen
naar het model dat in de Gemeenschap reeds bekend is.
3.7.11.
Bij het op gang brengen van de economische en
sociale dialoog en bij het bevorderen van de deelneming van
de sociaal-economische organisaties uit de mediterrane
derde landen zou het Economisch en Sociaal Comité een
uitermate belangrijke taak toekomen. Het Comité zou
meer dan een adviestaak kunnen gaan vervullen, een
belangrijke functie, die ten aanzien van de mediterrane
derde landen nog aanzienlijk dient te worden uitgebouwd,
en zo een actieve gesprekpartner van de Raad en de
Commissie te worden in de economische en sociaal dialoog
tussen de Gemeenschap en de mediterrane derde landen.
3.7.12.
In dit verband dient nog eens te worden gewezen
op de taak van het Comité (met de steun van de Raad) om
een permanente contactgroep op te richten tussen het
Comité en de sociaal-economische raden — voor zover
aanwezig — ofwel de sociale en beroepsorganisaties van de
mediterrane derde landen en om een jaarlijkse ontmoeting
tussen de sociaal-economische organisaties uit de Gemeenschap en uit het Middellandse-Zeegebied te organiseren.
Met behulp van deze initiatieven zou het MiddellandseZeebeleid in al zijn aspecten moeten worden geanalyseerd;
daarbij zou vooral moeten worden gelet op de aspecten die
betrekking hebben op rechtstreekse initiatieven van de
sociaal-economische organisaties.

4.
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Conclusies

4.1.
Het Comité is ingenomen met het feit dat de
Commissie het Middellandse-Zeebeleid in een nieuwe jas
heeft gestoken en kan zich vinden in de door de Commissie
voorgestelde zes onderdelen (actiedomeinen). Wel vindt het
dat de Commissie blijk zou moeten geven van meer durf en
van een meer consequente aanpak door deze beleidsmaatregelen in een algemeen beleid voor gezamenlijke ontwikkeling in te passen. Dit beleid dient evenwel nog te worden
vastgelegd.
4.2.
Aan de andere kant moet het Comité de aandacht
helaas vestigen op het feit dat de discussie tussen de
Regeringen van de Gemeenschap, zoals tijdens de Ministerraad van 5 februari 1990 is gebleken, zich nog helemaal in
de beginfase bevindt en zich beweegt tussen het standpunt
dat de problematiek met een grotere toegang voor uitvoer
uit mediterrane derde landen kan worden opgelost, en de
opvatting dat alles met opvoering van de financiële hulp zal
worden geregeld. Blijkbaar wordt de strategische draagwijdte van de Middellandse-Zeeproblematiek en de
noodzaak van een algemene dimensie voor een Gemeenschapsbeleid dat deze problematiek moet aanpakken, nog
niet onderkend.
Gedaan te Brussel, 26 april 1990.

De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE

Advies over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de invoer van bepaalde
bontsoorten (*)
(90/C 168/15)
De Raad heeft op 18 mei 1989 besloten overeenkomstig de bepalingen van artikel 198 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap het Economisch en Sociaal
Comité om advies te vragen over het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor milieu, volksgezondheid en consumentenvraagstukken, die met de voorbereiding
van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 3 april 1990 goedgekeurd.
Rapporteur was mevrouw Flather.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 26 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, dat met 70 stemmen vóór, 14 stemmen tegen, bij 35 onthoudingen,
is goedgekeurd.

1. Algemene opmerkingen
1.1.
Het Comité is onder voorbehoud van de volgende
kanttekeningen ingenomen met het voorstel van de
Commissie, dat naar zijn mening al veel eerder ingediend
had moeten worden. Het vindt het een goede zaak dat de
Europese Gemeenschap zich sterk maakt voor een
humanere behandeling van dieren. Het gebruik van
wildklemmen is in Groenland reeds in 1938 gedeeltelijk en
(!) PB nr. C 134 van 31. 5. 1989, blz. 5.

in 1989 geheel verboden. Deze vangmethode stuit in steeds
meer landen op weerstand. Wij leven in een wereld met snel
veranderende attitudes ten aanzien van dieren; wat enkele
jaren geleden nog acceptabel was, is dat nu niet meer.

Zoals reeds aangegeven in de toelichting op het voorstel
van de Commissie, is de wildklem in meer dan zestig landen
verboden en is het gebruik hiervan in een aantal andere
landen aan strikte voorwaarden gebonden.
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1.2.
Het Comité betwijfelt of het wel terecht geweest is,
als rechtsgrondslag van het Commissievoorstel artikel 113
van het Verdrag te nemen. Het doel is immers niet de
harmonisatie van het EG-handelsbeleid in de bontsector,
maar het welzijn van dieren. Het zou echter niet de eerste
keer zijn dat deze aanpak is gekozen om een prijzenswaardig doel na te streven.
1.3.
Er gaan stemmen op om het gebruik van wildklemmen in alle gevallen te verbieden. Dit is ook het standpunt
van het Europese Parlement (x).
1.4.
Het zou uiteraard inconsequent zijn, het gebruik
van wildklemmen in de Lid-Staten te verbieden en
tegelijkertijd nog wel toe te staan dat bont van aldus
gevangen wild geïmporteerd wordt. Het Comité beseft dat
er ook op andere terreinen die de Lid-Staten aangaan,
inconsequent gehandeld wordt. Niettemin moet ernaar
gestreefd worden, in alle zaken die met welzijn (van mens of
dier) verband houden, een zo consistent mogelijke aanpak
te hanteren. Daarom wordt voorgesteld, het verbod op de
vervaardiging, de verkoop en het gebruik van wildklemmen
als een nieuw artikel in de ontwerp-verordening op te
nemen (zie bijzondere opmerkingen, par. 2.4).
1.5.
Als een — wild of tam — dier wordt gedood, dient
dit zo humaan mogelijk te gebeuren. Met een wildklem is
dit niet het geval en kan dat ook niet. Klemmen dienen door
een internationale overeenkomst te worden verboden.
1.6.
De bezwaren tegen wildklemmen kunnen als volgt
worden samengevat:
1.6.1.
Met een wildklem gevangen dieren kunnen een
aanzienlijke tijd pijn lijden en in nood verkeren; inspectie
van een klem met tussenpozen van 24 uur geldt als
„correct". In Crown Land in de Canadese provincie British
Columbia mogen wildklemmen echter met een tussentijd
van 72 uur geïnspecteerd worden. Dit gebied maakt 90 %
van deze provincie uit. In Alberta is deze tijd tot 48 uur
teruggebracht (was 72), in Manitoba wordt nog steeds 72
uur aangehouden. De tijd die tussen het vangen van het dier
— waarbij de poten kunnen breken — en de dood hiervan
verstrijkt, bedraagt dus eerder uren dan minuten of
seconden.
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Aantal en soort van onbedoeld gevangen dieren lopen fors
uiteen. Uit een overzicht van het Ministerie van Milieu van
British Columbia blijkt dat 9,3 % van alle dieren die met
een wildklem gevangen worden, niet eens pelsdieren zijn.
Een andere tabel wijst uit dat 11,5 % van alle gevangen
dieren niet tot de gezochte soorten behoort. In de Verenigde
Staten worden per jaar in totaal zo'n 16 miljoen pelsdieren
gevangen, in Canada waarschijnlijk drie tot zes miljoen. De
geschatte cijfers voor de Sowjetunie liggen tussen 16 en
17 miljoen. Als 5 % hiervan onbedoeld gevangen dieren
betreft, betekent dit dat jaarlijks op zijn minst een miljoen
dieren „per ongeluk" wordt gedood, waaronder ook
beschermde diersoorten kunnen zijn. Het niet-selectieve
karakter van wildklemmen of andere typen vallen maakt ze
ongeschikt voor het beheersen van de wildstand, alhoewel
het totale aantal in het wild levende dieren door het gebruik
van vallen daalt en de strijd om voedsel en territorium dus
minder fel wordt. Zonder ingrijpen van de mens handhaaft
de natuur echter haar eigen ecologisch evenwicht.

1.6.4.
Suggesties om wildklemmen te blijven gebruiken,
maar hiervoor een soort gedragscode in te voeren of te
controleren waar en in welk seizoen ze geplaatst worden,
zijn onaanvaardbaar. Het uitzetten van vallen is een „privéaangelegenheid", die meestal individueel en op afgelegen
plaatsen gebeurt. Zelfs al wordt over het gebruik van
klemmen onder bepaalde voorwaarden overeenstemming
bereikt, dan zijn er toch heel weinig mogelijkheden om
hierop toezicht uit te oefenen.

1.7.
Er blijkt enige bezorgdheid te bestaan over het
inkomensverlies dat pelsjagers zouden lijden als de
wildklem en andere onmenselijke vangmethoden werden
verboden, en over het mogelijke effect van het Commissievoorstel op de traditionele leefwijze van de inheemse
bevolking in de betrokken gebieden. Wildkemmen, in het
bijzonder het type met stalen tanden, kunnen moeilijk
„traditionele" vangmethoden worden genoemd, ook al
worden zij al honderd jaar gebruikt.

1.6.3.
Er kunnen ook dieren in de wildklem raken
waarvoor deze niet bedoeld is, en zo gewond worden of
sterven.

1.7.1.
Gegevens over het aantal pelsjagers dat er is, hun
etnische afkomst en de omvang van hun jaarlijks inkomen
dat zij uit de pelsjagerij halen, lopen zeer uiteen, afhankelijk
van de informatiebron en misschien ook het gezichtspunt
dat de infdrmant naar voren wil brengen. Het lijkt echter
een ruime schatting, 10 a 20 % van het gemiddelde
jaarlijkse inkomen en minder dan 1 000 dollar aan de jacht
op pelzen toe te schrijven. In het begin van de jaren tachtig
schijnen 105 000 pelsjagers in Canada per jaar samen
tussen de 45 en 85 miljoen dollar aan de verkoop van ruwe
huiden te hebben verdiend, dat wil zeggen 428 tot 809
dollar per jager, de onkosten niet meegerekend. In de
Verenigde Staten zou het gemiddelde inkomen van een
jager wel eens aanzienlijk hoger kunnen liggen.

(!) Zie de in 1988 door mevrouw Castle en de heer Seligman
ingediende schriftelijke verklaring (artikel 65 van het Reglement van het Europees Parlement), die vervolgens in een advies
werd omgezet [PB nr. C 69 van 20. 3. 1989, blz. 198, en
COM(89) 198 def.].

1.7.2.
Er is alle reden voor pelsjagers van uiteenlopende
origine, maar met name uit de oorspronkelijke bevolking,
te helpen om aan humane vallen te komen en hen hiermee te
leren omgaan. Het is niet in het belang van de inheemse
bevolking, met haar toekomstige behoeften op ontwikke-

1.6.2.
In nog ongunstiger gevallen kan het dier wel
dagenlang gevangen zitten, totdat het sterft van de kou, de
honger of een aanval van een roofdier. Dit is onaanvaardbaar.
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lingsgebied, autochtonen uit te sluiten van de verantwoordelijkheid om zich aan internationale normen voor
het welzijn van dieren te conformeren.
1.7.3.
De autochtone bevolking, wier leefwijze door het
voorstel wordt beïnvloed, moet inderdaad kunnen leven
zoals zij dat wenst, maar het kan geen oplossing zijn,
inhumane methoden voor het vangen en doden van dieren
te blijven accepteren. Wanneer men dit inziet, hoeven er
geen veranderingen in maatschappij en milieu te worden
teruggedraaid die zich in vele generaties voltrokken hebben
en ook nu nog voortgaan.
1.7.4.
In ieder geval zal het voorstel van de Commissie
de pelsjagerij niet tegengaan, mits hierbij humane methoden worden gebruikt; als het grote publiek ervan overtuigd
zou zijn dat bont op een humane manier wordt geproduceerd, zou dit produkt aan populariteit kunnen winnen,
hetgeen alleen maar gunstig is voor de bonthandel.
1.8.
Er bestaan momenteel nog geen internationale
normen voor het op humane wijze zetten van vallen. Er zijn
hierover wel discussies aan de gang, maar de Gemeenschap
heeft hier geen directe stem in. Wil er echter een
verordening worden goedgekeurd waarmee humane
vangmethoden (of, nog liever, methoden voor het vangen
en afmaken van wild) worden vastgesteld, dan dient de
Gemeenschap bij het opstellen van deze humane normen
een stem in het kapittel te hebben. Daarom moet de
Gemeenschap zich, als zelfstandige organisatie of via haar
Lid-Staten, in het ISO (^-comité voor humane vangmethoden laten afvaardigen.
1.8.1.
Eind 1987 had West-Duitsland zitting in het
technische ISO-comité TC 191 over humane wildvallen;
Italië, België en Spanje hadden hierin de status van
waarnemer. (De andere deelnemende leden waren Canada,
de Verenigde Staten, Zweden, Finland, Australië en
Argentinië; Hongarije, India, Kenia, Zwitserland, Turkije
en de Sowjetunie namen als waarnemers deel.)
1.8.2.
Wildklemmen zijn in vijf Lid-Staten verboden en
in andere landen slechts beperkt toegestaan. Het lijkt dan
ook zinvol het voorstel tot harmonisering van de wetgeving
inhoudende een totaal verbod in de Gemeenschap op
produktie, verkoop en gebruik van wildklemmen in de
ontwerp-verordening op te nemen, zodat wordt vermeden
dat dubbele normen worden gehanteerd.

in de Lid-Staten krachtens de nog vast te stellen richtlijn
over habitats zullen worden verboden. Naar de mening van
het Comité dient dit verbod in deze ontwerp-verordening te
worden opgenomen, ongeacht de vraag of dit uiteindelijk
nog via de „habitat-richtlijn" zou worden uitgevaardigd.

2.2.

2.1.

Bijzondere opmerkingen

Eerste overweging

In deze overweging wordt ervan uitgegaan dat de
vervaardiging, de verkoop en het gebruik van wildklemmen

(!) Internationale Organisatie voor Normalisatie te Genève.

Artikel 1

In dit artikel dienen ook huiden en pelzen te worden
vermeld:
„Deze verordening heeft betrekking op de invoer van
bont, huiden of pelzen van de in bijlage I genoemde
diersoorten en van goederen waarin bont, huiden of
pelzen van deze diersoorten zijn verwerkt.".
De vacht van pelsdieren wordt in de bonthandel namelijk
aangeduid als „pels" en in de GATT-nomenclatuur als
„furskin" („huid"). De voorgestelde wijziging brengt meer
duidelijkheid in de diverse termen.

2.3.

Artikel 2

In de tweede regel, onder de definitie van „omschreven
goederen" „bont" te vervangen door „bont, huiden of
pelzen", om dezelfde reden als in het commentaar op
artikel 1.
2.4.
Tussen de artikelen 2 en 3 het volgende nieuwe
artikel inlassen
„De Lid-Staten verbieden de vervaardiging, de verkoop
en het gebruik van wildklemmen.".
Dit sluit aan bij de eerdere opmerking over de eerste
overweging.

2.5.

2.
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Artikel 3, lid 1

Het Comité stelt vast dat er al bijna vijftig jaar onderzoek
naar humane vangmethoden wordt gedaan; een vroegere
datum voor tenuitvoerlegging van de verordening zal de
ontwikkeling van humane vallen waarschijnlijk eerder
versnellen dan vertragen. Het is in dit verband misschien
belangwekkend erop te wijzen dat de koninklijke vereniging voor dierenbescherming in het Verenigd Koninkrijk reeds in 1948 een prijs van 1 000 pond voor een
alternatief uitloofde. In 1985 werd in een rapport over de
bescherming van de bonthandel de aanbeveling gedaan, de
wildklem met stalen tanden af te schaffen. Gesteld werd dat
Canada de afschaffing van stalen vallen misschien nog zou
kunnen uitstellen. Die tijd is „om". Er is geen reden hiermee
nog langer te wachten.
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2.6.

Bijlage 1

De voorgestelde lijst van acht diersoorten (van een 22-tal in
het wild gevangen soorten) is onvolledig. Hierop ontbreken
heel wat soorten die juist met wildklemmen worden
gevangen. Zo worden alleen al in Canada per jaar
1,6 miljoen muskusratten gevangen; daarnaast 1 miljoen
minks (Verenigde Staten en Canada), 80 000 vossen
(Canada) en 250 000 eekhoorns (Canada).
Het is heel goed mogelijk, van pelsfarms afkomstige pelzen
door een erkende officiële methode te laten merken en aldus
te laten onderscheiden van pelzen van dezelfde in het wild
gevangen soorten.
De lijst van soorten in bijlage I is onvolledig en dient ten
minste de volgende soorten te omvatten:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

beverrat: Myocastor coypus
muskusrat: Ondatra zibethicus
opossum: Didelphis virginiana
Canadese marter: Martes pennanti
marter: Martes americana
rode vos: Vulpes vulpes
grijze vos: Vrocynon littoralis
mink: Mustela vison
eekhoorn: familie van de Scivridae.
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Schapevellen, runderhuiden en soortgelijke nevenprodukten van de voedingsindustrie vallen uiteraard buiten de
regeling. Zo worden problemen met betrekking tot de
identificatie van bepaalde dier- of bontsoorten vermeden,
waardoor de verordening gemakkelijker kan worden
toegepast.
De lijst dient wellicht van tijd tot tijd te worden aangevuld.
Wel zou de Raad moeten nagaan wat de wettelijke gevolgen
van deze lijst zijn op het stuk van de praktische uitvoering.
2.7.

Bijlage U

Toe te voegen: „Artikelen die gefabriceerd zijn vóór het
verbod van kracht wordt, zijn niet aan restricties
gebonden.". De bewijslast moet bij de importeur liggen.
Het is niet redelijk, zich te bemoeien met de handel in
tweedehandskleding of andere artikelen die bont of huiden
van niet-getemde dieren bevatten. Volgens de huidige
formulering zouden mensen dan geen bontkleding meer
kunnen invoeren die al jarenlang in hun bezit is.
Gedaan te Brussel, 25 april 1990.

Met de voorgestelde wijziging worden alle soorten wilde
dieren — al of geen pelsdieren — beschermd in die zin dat
zij niet met behulp van onmenselijke methoden mogen
worden gevangen.

De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE

BIJLAGE 1
De volgende wijzigingsvoorstellen, waarop ten minste één kwart van de stemmen vóór werd uitgebracht,
werden tijdens de beraadslagingen verworpen.
Paragraaf 2.2 (artikel 1)
Deze paragraaf te schrappen, dat wil zeggen de tekst van het voorstel voor een verordening van de Commissie
handhaven.
Uitslag van de stemming
Vóór: 48;
tegen: 56;
onthoudingen: 19.
Paragraaf 2.7, bijlage I (is in deze tekst paragraaf 2.6 geworden)
Bijlage I (de lijst van diersoorten) van het verordeningsvoorstel van de Commissie dient in de oorspronkelijke
vorm gehandhaafd te blijven.
Uitslag van de stemming
Vóór: 5 3 ;
tegen: 57;
onthoudingen: 9.
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BIJLAGE 2
De volgende aanwezige of vertegenwoordigde leden hebben vóór het advies gestemd:
ARENA, ARETS, BAGLIANO, BAZIANAS, BEALE, BELTRAMI, BERGER, BERNS, BLESER, BOISSEREE,
BREDIMA SAVOPOULOU, BREYIANNIS, BRIGANTI, BROICHER, CEYRAC, COYLE, van DAM, DE
TA VERNIER, DONCK, DOS SANTOS, EULEN, FORGAS, GARCiA MORALES, GERMOZZI,
GEUENICH, G1ACOMELLI, GOMEZ MARTINEZ, GREEN, HAGEN, HANCOCK, JESÜS SEQUEIRA,
KAARIS, KAZAZIS, KELLY, KENNA, KIRCHFELD, KITSIOS, KROGER, LAPPAS, LAUR, LÖW,
LUSTENHOUWER, MA1NETTI, MAR VIER, MORALES, MUHR, MULLER, NIELSEN Bent., NIERHAUS, NOORDWAL, PARDON, PEARSON, PELLETIER Charles, PETERSEN, PROUMENS, ROBINSON, ROLAO GONCALVES, ROMOLI, ROSEINGRAVE, SHADE-POULSEN, SCHMITZ, SILVA,
SOLARI, TUKKER, VALLEJO CALDERON, VASSILARAS, VELASCO MANCEBO, VIDAL, WICK,
WITHWORTH
De volgende aanwezige of vertegenwoordigde leden hebben tegen het advies gestemd:
BERNASCONI, CAVAZZUTI, ALVES CONDE, CORELL AYORA, FREEMAN, LIVERANI, MACHADO
VON TSCHUSI, MERCIER, MURPHY, ORSI, STAEDELIN, STRAUSS, VERCELLINO, WILLIAMS
De volgende aanwezige of vertegenwoordigde leden hebben zich van stemming onthouden:
AMATO, ASPINALL, ATAÏDE FERREIRA, BORDES-PAGES, BOS, Vasco CAL, GALVET CHAMBON,
CHRISTIE, DELLA CROCE, DRAGO, DRILLEAUD, van EEKERT, ELSTNER, ETTY, FLATHER,
GREDAL, HILKENS, HOUTHUYS, HÖRSKEN, JENKINS, de KNEGT, LAKA MARTIN, MADDOCKS,
MARGOT, MORELAND, MOURGUES, NIEUWENHUIZE, de NORMANN, RAMAEKERS, ROUZIER,
SALMON, SCHOEPGES, SMITH L.J., STORIE-PUGH, TAMLIN.

Advies over het voorstel v o o r een richtlijn van de R a a d inzake de zuivering van stedelijk
afvalwater ( ] )
(90/C 168/16)
De R a a d heeft o p 23 n o v e m b e r 1989 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 130 S van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische G e m e e n s c h a p , het Economisch en Sociaal
C o m i t é te raadplegen over het b o v e n g e n o e m d e voorstel.
De Afdeling voor milieu, volksgezondheid en c o n s u m e n t e n v r a a g s t u k k e n , die met de voorbereiding
van de desbetreffende w e r k z a a m h e d e n was belast, heeft h a a r advies o p 3 april 1990 goedgekeurd.
R a p p o r t e u r was de heer Boisseree.
Het Economisch en Sociaal C o m i t é heeft tijdens zijn 276e zitting (vergadering van 25 april 1990)
het volgende advies uitgebracht, d a t met algemene s t e m m e n is goedgekeurd.

I.

Beknopte i n h o u d van het Commissievoorstel

— opstellen van eisen ten aanzien van o p v a n g en zuivering
van stedelijk afvalwater;

In aansluiting o p het besluit van de Europese R a a d in
H a n n o v e r verzocht de Milieuraad de Commissie o p 28 juni
1988 o m voorstellen voor maatregelen in verband met de
zuivering van afvalwater d a t in de rioolsystemen van
gemeenten w o r d t opgevangen en afgevoerd (stedelijk
afvalwater). Deze maatregel is erop gericht, in heel E u r o p a
de kwaliteit van het g r o n d - en o p p e r v l a k t e w a t e r — ten
behoeve van de d r i n k w a t e r v o o r z i e n i n g en het ecologisch
evenwicht — overeenkomstig de Europse n o r m e n te
waarborgen.

— controle o p de verwijdering van zuiveringsslib;

Aan deze doelstelling b e a n t w o o r d t het d o o r de Commissie
ingediende richtlijnvoorstel, w a a r i n de volgende c o m m u nautaire maatregelen w o r d e n g e n o e m d :

II.

(!) PB nr. C 1 van 4. 1. 1990, blz. 20.

— controle o p de lozing van vergelijkbaar
afvalwater;

industrieel

— stopzetting van de lozing van zuiveringsslib in zee;
— administratieve b e p a l i n g e n : oprichting van een regelgevend comité, tenuitvoerlegging van gezamenlijke overh e i d s p r o g r a m m a ' s , t o e g a n g van de bevolking tot
informatie, opleiding van gespecialiseerd personeel.

Algemene o p m e r k i n g e n over het Commissievoorstel

1.
H e t voorstel van de Commissie o m afvalwater uit
stedelijke opvangsystemen in heel E u r o p a a a n een technische behandeling te o n d e r w e r p e n , w o r d t o m milieuredenen
positief beoordeeld.
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Het richtlijnvoorstel ligt in de lijn van het vierde
milieuactieprogramma van de Commissie, waarin deze had
aangekondigd meer aandacht te willen besteden aan het
schoonhouden van binnen- en kustwateren. Het Comité
heeft indertijd zijn nadrukkelijke goedkeuring aan dit
programma verleend.
Zonder de nu voorgestelde maatregelen zou voor de
waterhuishouding in grote gebieden van de Gemeenschap,
ook in de kustwateren en de zeegebieden van de
Gemeenschap, voor een milieuramp en een instorting van
de drinkwatervoorziening moeten worden gevreesd.
Naast de maatregelen voor de zuivering van het afvalwater
dienen evenwel voldoende drinkwaterreserves te worden
veiliggesteld (bescherming van waterwingebieden, ontsluiten van nieuwe reserves en het verklaren hiervan tot
beschermde gebieden).
2.

Positief is vooral dat:

— afvalwater principieel door middel van een tweefasig
technisch procédé (inclusief biologische zuivering) dient
te worden gezuiverd en dat bovendien de verwijdering
van nutriënten (bij voorbeeld nitraten en fosfaten) zal
worden voorgeschreven;
— is vastgelegd (in overeenstemming met de artikelen 130 R en 130 T van het EEG-Verdrag) dat de LidStaten naar gelang van de bijzondere regionale of lokale
omstandigheden strengere bepalingen kunnen uitvaardigen ;
— in het Commissievoorstel niet alleen grenswaarden en
technische maatregelen zijn opgenomen, maar ook
voorschriften in verband met het beschikbaarstellen, de
opleiding en de bij- en nascholing van personeel van
zuiveringsinstallaties; zonder gekwalificeerd vakpersoneel is het functioneren van de zuiveringsinstallaties
immers niet gewaarborgd;
— het publiek toegang zal krijgen tot alle informatie over
de toestand van het water.
Alhoewel het Comité de doelstelling van het Commissievoorstel dus goedkeurt en de juistheid van de voorgestelde
technische en praktische maatregelen niet in twijfel trekt,
ziet het de volgende principiële problemen:
3.
De modernste techniek maakt meerfasige waterzuivering (inclusief de verwijdering van nutriënten) mogelijk.
Nieuwe installaties zouden derhalve alleen dan in gebruik
mogen worden genomen wanneer hierin mechanische,
biologische en fysisch-chemiche zuivering mogelijk is.
Voor de modernisering van oude installaties zouden
adequate overgangsperiodes moeten worden vastgelegd.
Aangezien er, zoals de ervaring leert, bij dergelijke oude
installaties vaak sprake is van storingen, dient ervoor te
worden gezorgd dat het uitvallen van installaties kan
worden overbrugd, zodat milieurampen kunnen worden
vermeden.
4.
De in de richtlijn voorgeschreven bouw en exploitatie
van waterzuiveringsinstallaties of de aanpassing van de
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bestaande installaties aan de modernste techniek binnen de
gestelde termijnen vergt in grote gebieden van de
Gemeenschap buitengewoon zware financiële inspanningen. Deze zouden niet alleen door de overheden in de
Lid-Staten moeten worden gedragen. Het Comité is veeleer
van oordeel dat ter verwezenlijking van het programma
waarop de richtlijn is gebaseerd, deelname van de Europese
Gemeenschap noodzakelijk is in gebieden die de nodige
financiële middelen niet of niet tijdig op eigen kracht
kunnen opbrengen dan wel in gevallen waarin ter
verwezenlijking van het programma onderzoek- of ontwikkelingswerkzaamheden moeten plaatsvinden.

4.1.
Derhalve zouden EG-middelen die specifiek zijn
bestemd voor dergelijke doeleinden (bij voorbeeld ENVIREG, programma voor communautaire milieuactiviteiten,
onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's) de komende
jaren prioritair moeten worden benut ten einde de
problemen in verband met het stedelijk afvalwater aan te
pakken. De verwezenlijking van de onderhavige richtlijn
binnen de gestelde termijnen vormt een argument te meer
voor het in het leven roepen van een Europees Milieufonds,
waarop wordt aangedrongen in het initiatiefadvies van het
Comité van 15 november 1989 ( ! ).

5.
De Commissie tracht, in haar ontwerp de grote —
met name financiële — problemen op te lossen door
installaties die voldoen aan de stand van de techniek alleen
voor binnenwateren, en volledige zuivering van afvalwater
alleen voor „kwetsbare gebieden" voor te schrijven. Er zijn
bezwaren tegen deze differentiëring.

5.1.
Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen binnenwateren (inclusief estuaria) en kustwateren lijkt problematisch zo dit ertoe leidt dat in kustgebieden in bepaalde
gevallen permanent zal worden afgezien van biologische
zuivering van het afvalwater (tweede fase). Grote delen van
de Europese kustwateren bevinden zich nu al in een
ecologisch bedenkelijke toestand die zeker vergelijkbaar is
met die van verontreinigde binnenwateren. Zelfs op open
zee kan door verdere verontreiniging schade optreden die
niet meer te herstellen is.

5.2.
De opvang van stedelijk afvalwater in rioolsystemen alleen vormt — met of zonder fysische zuiveringsfase
— geen bevredigende oplossing op het punt van ecologische bescherming van water en van het veiligstellen van
drinkwatervoorziening; dit kan alleen nog maar gedurende
een overgangsperiode getolereerd worden.

5.3.
Dit geldt ook in verband met de waterzuivering ter
verwijdering van nutriënten, die in het Commissievoorstel
slechts voor beperkte gebieden is vastgelegd; op den duur
kan van een dergelijke waterzuivering niet worden afgezien
(dit is slechts voor een overgangsperiode mogelijk), wil men

(!) Milieubeleid, basisvariabele van de economische en sociale
ontwikkeling (PB nr. C 56 van 7. 3. 1990).
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de steeds schaarser wordende drinkwaterreserves ook voor
komende generaties behouden.
5.4.
Het Comité is van oordeel dat de genoemde
problemen beter opgelost zouden kunnen worden door de
maatregelen naar prioriteit in een tijdschema in te delen.
5.5.
Ten einde de zeer grote problemen in verband met
de financiering van de tenuitvoerlegging van de richtlijn —
die ook door toewijzing van EG-middelen niet volledig uit
de weg kunnen worden geruimd — te verlichten, zouden de
termijnen voor de bouw van de zuiveringsinstallaties zo
kunnen worden ingedeeld dat de installaties in de nabijheid
van agglomeraties en grote industriegebieden (bij voorbeeld vanaf 500 000 i.e.) vroegtijdig (eventueel reeds vóór
eind 1996) dienen te worden gebouwd, terwijl voor de
andere gebieden langere termijnen (eventueel nog verder
onderverdeeld) worden voorgeschreven.
5.6.
Het is aan te nemen dat de grote gemeenten in alle
gebieden van de Gemeenschap voor het leeuwedeel van het
geproduceerde afvalwater verantwoordelijk zijn. Het feit
dat grote installaties het meest effectief en kostenbesparend
werken, maakt dat afvalwater hier het meest rendabel
volgens de modernste techniek kan worden gezuiverd.
Door spreiding van de termijnen zou de algemene
doelstelling — behandeling van het afvalwater in heel
Europa — niet worden opgegeven. Ook in plattelandsgebieden dient het afvalwater volgens de modernste
techniek te worden gezuiverd, te meer omdat de landbouwbedrijven in verband met de beperking van de nitraatbelasting aan strenge milieuvoorschriften onderworpen zullen
zijn.

5.7.
De spreiding van de termijnen voor de tenuitvoerlegging zou niet alleen mogen afhangen van de i.e.waarden, maar ook van de kwetsbaarheid van de
betrokken gebieden; hierbij zou ook rekening kunnen
worden gehouden met het verschil tussen binnenwateren,
sterk verontreinigde kustgebieden en andere ontvangende
wateren. Op den duur zal ook in de laatstgenoemde
gebieden het afvalwater moeten worden gezuiverd.
5.8.
Bij een dergelijke spreiding in de tijd zouden ook
technologische problemen (waar deze nog bestaan) en
problemen in verband met de opleiding van deskundig
personeel beter opgelost kunnen worden. De bestaande
waterzuiveringsinstallaties zouden voorts overeenkomstig
de termijnen geleidelijk kunnen worden uitgebouwd.
5.9.
Verder zou er aan kunnen worden gedacht
gemeenten die problemen in verband met het afvalwater op
eigen initiatief vroeger dan voorgeschreven oplossen, op
passende manier met een premie te belonen. Lid-Staten
zouden ook op grond van artikel 19 van het Commissievoorstel om bijzondere redenen kortere termijnen moeten
kunnen voorschrijven.
6.
Het Comité wijst erop dat de behandeling van
afvalwater technisch en economisch zou kunnen worden
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vergemakkelijkt wanneer de hoeveelheid afvalwater
gereduceerd kan worden. Een dergelijke reductie zou door
vermindering van de drinkwaterconsumptie kunnen
worden bereikt: veel problemen zouden hierdoor minder
grote vormen aannemen. De volgende maatregelen zijn —
ook op Europees vlak en naar gelang van de regionale en
structurele omstandigheden — ter ondersteuning en
aanvulling bedoeld (en niet als alternatief voor de
Commissievoorstellen):
6.1.
Het Comité is van mening dat een reductie van het
watergebruik door „economische instrumenten" van het
milieubeleid zou kunnen worden bereikt. Zo zou eraan
kunnen worden gedacht:
— de tarieven voor het waterverbruik zo te veranderen dat
het verbruik van drinkwater vanaf een bepaalde
minimumhoeveelheid niet — zoals tot nu toe vaak het
geval is — degressief wordt getarifeerd;
— „waterrecycling" te stimuleren (zuivering van gebruikt
water vóór lozing in het afvoersysteem en hergebruik
van reeds gebruikt water), evenals het winnen en het
gebruik van regenwater in opvangreservoirs; hier zou
kunnen worden gedacht aan stimulansen in de belastingsfeer.
6.2.
Dit doel zou ook gediend zijn met uitbreiding van de
Europese normen:
— op Europees niveau moeten normen worden opgesteld
voor apparaten (ook in particuliere huishoudens) die
veel water verbruiken (bij voorbeeld vaatwasmachines,
wasmachines, enz.). Door de technische vooruitgang op
dit gebied kan het gebruik van drinkwater aanzienlijk
gereduceerd worden;
— er dienen geharmoniseerde normen te worden opgesteld, die voor bepaalde sectoren bij nieuwe bouwprojecten de bouw van regenopvangreservoirs voorschrijven.
6.3.
Problemen in verband met de behandeling van
afvalwater ontstaan niet alleen door de kwantiteit van het
afvalwater, maar ook door de samenstelling hiervan (mate
van verontreiniging en schadelijkheid). De Commissie zou
derhalve als begeleidende maatregel bij het richtlijnvoorstel
regelingen in aanmerking moeten nemen waardoor de
tarieven voor het afvalwater gedifferentieerd worden naar
gelang de aard en de graad van de verontreiniging. Ook zou
eraan kunnen worden gedacht, naar het voorbeeld van
enkele Lid-Staten een heffing voor afvalwater in te stellen.
De extra inkomsten zouden voor de modernisering van
oude installaties moeten worden gebruikt.
7.
Het Comité gaat ervan uit dat de richtlijn inzake
zuivering van stedelijk afvalwater in de toekomst aan de
nieuwste ontwikkelingen op dit gebied in wetenschap en
techniek zal moeten worden aangepast — met name indien
het voorstel van het Comité voor een chronologische
spreiding van de termijnen wordt overgenomen. Het
Comité verzoekt de Raad derhalve te overwegen, de
onderhavige richtlijn volgens artikel 130 S, tweede alinea,
van het EEG-Verdrag goed te keuren, zodat wijzigingen in
de toekomst gemakkelijker, namelijk met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen, kunnen worden aangebracht.
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III. Opmerkingen over de afzonderlijke bepalingen van het
Commissievoorstel

Nr. C 168/39

effectiviteit van een zuiveringsinstallatie, voordat hij in
gebruik wordt genomen, aan onderzoek van deskundige
zijde wordt onderworpen.

Artikel 3
Opvang van stedelijk afvalwater in afvoersystemen zonder
voldoende behandeling vormt geen oplossing voor het
probleem, maar leidt zelfs tot meer gevaren voor de
ontvangende wateren. De verplichting om afvalwater op te
vangen, zou daarom vergezeld moeten gaan van de
verplichting om zuiveringsinstallaties te bouwen. De
termijnen zouden overeenkomstig de voorstellen in par. 3
van de algemene opmerkingen chronologisch gespreid
moeten worden.

Artikel 4, lid 1
De termijnen zouden naar gelang van de prioriteit van het
probleem chronologisch gespreid moeten worden (zie
par. 3 van de algemene opmerkingen). Op langere termijn
zouden alle gebieden van de Gemeenschap over waterzuiveringsinstallaties — inclusief voor kustwateren — moeten
beschikken.
Artikel 4, lid 3
Het Comité gaat ervan uit dat het bij de definitie van de
„maximale dagelijke belasting van de zuiveringsinstallatie"
om de maximale dagelijkse „vervuilingswaarde" gaat. De
maximale dagelijkse vervuilingswaarde zal aan de hand
van observaties gedurende één jaar worden vastgelegd.

Artikel 5
Bij de tijdsindeling van de prioriteiten zou de kwetsbaarheid van de gebieden waar verontreinigd afvalwater
geloosd wordt, een rol moeten spelen. De verdere
behandeling van het afvalwater ter verwijdering van
nutriënten moet op lange termijn overal worden toegepast.

Artikel 10, lid 3
In het derde lid moet worden vastgelegd dat de vergunning
ook aan nationale bepalingen en programma's moet
voldoen (zie ook artikel 19 van het voorstel).

Artikel 11
Er moet voor worden gezorgd dat zuiveringsslib niet in de
ontvangende wateren terechtkomt; dit zou immers zuivering van het afvalwater overbodig maken.

Artikel 12
In overeenstemming met bijlage I, punt 5, van de onderhavige richtlijn gaat het Comité ervan uit dat afvalwater
afkomstig uit hotels en ziekenhuizen onder artikel 12 valt
wanneer dit niet in de zuiveringsinstallaties terechtkomt.
Het Comité gaat er voorts van uit dat van de landbouw
afkomstig afvalwater principieel niet in stedelijke opvangsystemen wordt geloosd, aangezien dit de stedelijke
zuiveringsinstallaties veel te sterk zou belasten.
In verband met industrieel afvalwater, dat niet van dezelfde
aard is als stedelijk afvalwater, herinnert het Comité eraan
dat de grenswaarden van Richtlijn 76/464/EEG dringend
uitgebreid moeten worden. Voor tal van soorten van
industrieel afvalwater bestaan helemaal geen voorschriften
op Europees niveau.

Artikel 13
Artikel 6, leden 2 en 3
Minder kwetsbare gebieden zouden bij de genoemde
tijdsindeling voorlopig op het tweede plan moeten komen
te staan; na een bepaalde termijn zal evenwel ook in deze
gebieden waterzuivering plaats moeten vinden.

Artikel 7
Het Comité gaat ervan uit dat de „behoorlijke zuivering" in
deze bepaling ten minste primaire behandeling volgens
bijlage I, punt 10, inhoudt.

Het Comité acht de regeling principieel juist. Gezien de
stand van de techniek kan zuiveringsslib zonder problemen
voor het milieu worden verwijderd; in de eerste plaats zou
echter gestreefd moeten worden naar recycling van
zuiveringsslib. Het verbod van de lozing van zuiveringsslib
in zee is ook om ecologische redenen noodzakelijk; terecht
wijst de Commissie op de regeling in het kader van de
internationale ministerconferentie over de bescherming
van de Noordzee (blz. 5 van de toelichting). Voor andere
zeeën waaraan derde landen grenzen, zou de richtlijn met
desbetreffende internationale overeenkomsten effectief
kunnen worden aangevuld (bij voorbeeld Middellandse
Zee, Oostzee).

Artikel 9
Er zijn nog technische problemen in verband met het
waarborgen van de zuivering van het afvalwater, bij
voorbeeld bij de verwijdering van nutriënten onder alle
klimaatomstandigheden. Het Comité verwacht dat de
Commissie adequate onderzoek- en ontwikkelingsprojecten steunt. Het Comité zou voorts graag onderzocht willen
zien of in de richtlijn zou moeten worden vastgelegd dat de

Artikel 15, lid 1
In artikel 15, lid 1, van het richtlijnvoorstel zou bij de
gegevens voor het publiek ook het volgende moeten
worden opgenomen: „Storingen en ongelukken bij de
exploitatie van waterzuiveringsinstallaties".
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Artikel 16
Het is niet realistisch, vóór eind 1991 uitputtende
programma's voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn te
verwachten.
Artikel 17
Het Comité gaat ervan uit dat de Regeringen deskundige
leden naar het „Regelgevend Comité" zullen afvaardigen.
Daarvan afgezien zou het Regelgevend Comité evenwel
nauw met op dit gebied bijzonder deskundige kringen en
organisaties moeten samenwerken.
Artikel 20, lid 2
De Commissie zou het Comité verplichte maatregelen
moeten voorstellen ter bevordering van de opleiding van
het personeel en ter verbetering van de techniek op het
gebied van de zuivering van afvalwater.
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geval geen garantie voor bieden dat de door de Gemeenschapsrichtlijnen vereiste reinheidsgraad wordt bereikt.
Derhalve zou moeten worden onderzocht of de vermindering van de emissies (technische behandeling van
afvalwater) niet naar gelang van de „stand van de techniek"
dient te geschieden.
In punt 10 van de Duitse versie worden waarschijnlijk
„ungelöste" organische stoffen bedoeld.
Bijlage II B
De regeling in punt 3 is in strijd met artikel 19 van het
richtlijnvoorstel. De Lid-Staten zouden de mogelijkheid
moeten hebben strengere voorschriften op te stellen als
regionale bijzonderheden dit vereisen.
Bijlage lil
Bij de aanwijzing van de kwetsbare gebieden zou ook
rekening moeten worden gehouden met de toestand en het
peil van grondwater.

Bijlage 1
De definitie in punt 1 („behoorlijke zuivering") geeft
aanleiding tot principiële overwegingen: de in het ontwerp
voorgestelde regeling leidt tot moeilijkheden wanneer de
ontvangende wateren reeds door lozingen in de bovenloop
(ook waar deze niet in de invloedssfeer van de Europese
Gemeenschap ligt) sterk zijn vervuild; de behandeling van
het concrete stedelijke afvalwater kan er in een dergelijk

Gedaan te Brussel, 25 april 1990.
De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alberto MASPRONE

