Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 372
39e jaargang
9 december 1996

in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

Nummer

Inhoud

Uitgave

I

Bladzijde

Mededelingen

Raad

96/C 372/01

Gemeenschappelijk standpunt ( EG ) nr . 61 /96 van 25 oktober 1996 , vastgesteld door
de Raad, volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap , met het oog op de aanneming van een verordening van
de Raad tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1107/70 betreffende de steunmaat
regelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de
binnenwateren

96/C 372/02

Gemeenschappelijk standpunt ( EG ) nr . 62/96 van 11 november 19 96 , vastgesteld
door de Raad , volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een
beschikking van de Raad betreffende de telematicanetwerken tussen administraties
voor de statistieken van het goederenverkeer tussen Lid-Staten ( Edicom )

NL
1

1

6

9 . 12 . 96

1 NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
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I

(Mededelingen)

RAAD

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT ( EG ) Nr. 61 /96

door de Raad vastgesteld op 25 oktober 1996
met het oog op de aanneming van Verordening ( EG ) nr. . . ./96 van de Raad van ... tot
wijziging van Verordening ( EEG ) nr. 1107/70 betreffende de steunmaatregelen op het gebied
van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren
( 96/C 372/01 )

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE ,

kosten van een intracommunautaire gecombineerde
vervoersdienst via het grondgebied van derde lan

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 75 en 94 ,

den;

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té (-),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Ver
drag (•'),

( 2 ) Overwegende dat, gezien de steeds grotere mobili
teitsbehoeften en de eisen en belastingen die daaruit
voortspruiten voor mens en milieu en gezien de
buitengewoon onevenwichtige wijze waarop op dit
moment de kosten worden toegerekend en tussen
de verkeersmiddelen worden verdeeld, de mogelijk
heid moet worden geschapen voor milieuvriende
lijke middelen van vervoer, steun toe te kennen ;

( 3 ) Overwegende dat het huidige vervoersbeleid nog
( 1 ) Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 1107/70
van de Raad van 4 juni 1970 betreffende de
steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per
spoor, over de weg en over de binnenwateren ( 4 ) de
Lid-Staten de mogelijkheid geeft het gecombineerd
vervoer te bevorderen door middel van steunmaat

regelen ten behoeve van infrastructuurinvesteringen ,
investeringen in het voor overslag noodzakelijke
vaste en mobiele materieel en in specifiek aan het
gecombineerd vervoer aangepast materieel dat uit
sluitend in het gecombineerd vervoer gebruikt
wordt of door steunverlening voor de exploitatie
(") PB nr . C 253 van 29 . 9 . 1995 , blz . 22 .
( 2 ) PB nr . C 39 van 12 . 2 . 1996 , blz . 102 .
( ; ) Advies van het Europees Parlement van 29 februari 1996 ( PB
nr . C 78 van 18 . 3 . 1996 , blz . 25 ), gemeenschappelijk

standpunt van de Raad van 25 oktober 1996 ( nog niet
verschenen in het Publikatieblad ) en besluit van het Europees
Parlement van . . . ( nog niet verschenen in het Publikatie
blad ).
( 4 ) PB nr . L 130 van 15 . 6 . 1970 , blz . 1 . Verordening laatstelijk

gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3578/92 ( PB nr . L 364
van 12 . 12 . 1992 , blz . 11 ).

niet de voorwaarden heeft kunnen realiseren voor

een gezonde concurrentie tussen de verschillende
takken van vervoer en dat het financieel evenwicht

bij de spoorwegmaatschappijen nog niet is bereikt;
( 4 ) Overwegende dat uit de evolutie van het gecombi
neerd vervoer blijkt dat de aanloopfase voor het
gebruik van deze techniek nog niet in alle regio 's
van de Gemeenschap is afgesloten; dat de steunre
geling dientengevolge verlengd moet worden;
( 5 ) Overwegende dat het derhalve wenselijk is de hui
dige steunregeling tot en met 31 december 1997 te
continueren; dat de Raad , op de door het Verdrag
bepaalde voorwaarden , moet beslissen over de in
een later stadium te hanteren regeling dan wel , in
voorkomend geval , over de omstandigheden waarin
deze steunverlening zal worden beëindigd ;
( 6 ) Overwegende dat de mogelijkheid van steunverle
ning voor de exploitatiekosten van gecombineerd
transitovervoer over het grondgebied van derde
landen slechts voor Zwitserland en het voormalige
Joegoslavië moet worden gehandhaafd ;
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( 7 ) Overwegende dat Beschikking 75/327/EEG ( ),
waarnaar in artikel 4 van Verordening ( EEG )
nr. 1107/70 wordt verwezen , bij artikel 13 van
Richtlijn 91 /440/EEG van 29 juli 1991 betreffende
de ontwikkeling van de communautaire spoorwe
gen ( 2 ), is ingetrokken ; dat derhalve dit artikel 4
dient te worden geschrapt;
( 8 ) Overwegende dat reeds gebleken is dat de toegela
ten steunvormen ten behoeve van het gecombineerd
vervoer bevredigend functioneren en dat derhalve
de controle hierop kan worden vereenvoudigd door
deze vrij te stellen van de procedure van artikel 93 ,
lid 3 , van het Verdrag;
( 9 ) Overwegende dat de vaststelling van voorschriften
betreffende door de Lid-Staten verleende steun op
vervoersgebied uitsluitend tot de bevoegdheid van
de Gemeenschap behoort en in de vorm van een
verordening dient te geschieden;
( 10 ) Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 1107/70
dienovereenkomstig dient te worden gewijzigd ,
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— in de eerste en de derde alinea wordt de datum

„ 31 december 199 5 " vervangen door „ 31 decem
ber 1997";

— in de eerste alinea , derde streepje, wordt de ver
wijzing naar Oostenrijk geschrapt;

2 . artikel 4 wordt geschrapt;

3 . artikel 5 , lid 2, wordt vervangen door :
„2.
De in artikel 3 , punt 1 , onder e ), bedoelde
steunmaatregelen zijn vrijgesteld van de procedure
van artikel 93 , lid 3 , van het Verdrag; aan het begin
van elk jaar worden zij aan de Commissie in een
raming meegedeeld ; naderhand , na het einde van het
begrotingsjaar, wordt haar hierover verslag uitge
bracht .".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op
die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen .
Deze verordening is van toepassing met ingang van
1 januari 1996 .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr . 1107/70 wordt als volgt gewij
zigd :
1 . artikel 3 , punt 1 , onder e ), wordt als volgt gewij
zigd :

(') Beschikking 75/327/ EEG van de Raad van 20 mei 1975
betreffende de sanering van de toestand bij de spoorwegon
dernemingen en de harmonisatie van de voorschriften voor

de financiële betrekkingen tussen deze ondernemingen en de
Staten ( PB nr . L 152 van 12 . 6 . 1975 , blz . 3 ).
( : ) PB nr . L 237 van 24 . 8 . 1991 , blz . 25 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en
is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .
Gedaan te . . .
Voor de Raad
De Voorzitter
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MOTIVERING VAN DE RAAD

I.

INLEIDING

Op 19 juli 1995 heeft de Commissie de Raad een op de artikelen 74 en 75 van het
EG-Verdrag gebaseerd voorstel voor een verordening doen toekomen tot wijziging van
Verordening ( EEG ) nr . 1107/70 betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het
vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren ( 1 ).
Het Europees Parlement heeft op 29 februari 1996 advies uitgebracht over dit voorstel ( 2 ) en
op 23 november 1995 heeft het Economisch en Sociaal Comité dat gedaan ( ? ).
In het licht van het advies van het Europees Parlement heeft de Commissie op 17 juli 1996
een gewijzigd voorstel toegezonden ( 4 ).

Op 25 oktober 1996 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld overeen
komstig artikel 189 C van het EG-Verdrag.
II .

DOEL VAN HET VOORSTEL

Hoofddoel van dit gewijzigde voorstel , waarin twee van de zes door het Europees Parlement
voorgestelde amendementen zijn verwerkt, is een verlenging met twee jaar ( 1996 en 1997 )
van de huidige, tot en met 31 december 1995 geldende regeling van tijdelijke steunmaatre
gelen voor het gecombineerd vervoer, zoals vastgelegd in Verordening ( EEG ) nr . 3578/92
van de Raad van 7 december 1992 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr. 1107/70
betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en
over de binnenwateren ( 5 ). Bovendien bevat het voorstel drie wijzigingen van Verordening
( EEG ) nr. 1107/70 .

Voor een eerlijke concurrentie met het modaal vervoer acht de Commissie het namelijk
noodzakelijk om ook in de toekomst steun voor het gecombineerd vervoer toe te staan,
aangezien de infrastructuurkosten ongelijk verdeeld zijn over de vervoerswijzen en de
externe kosten onvoldoende in aanmerking worden genomen , waardoor het vervoer per
spoor en over de binnenwateren, en dus het gecombineerd vervoer, benadeeld wordt.
III . ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Het door de Raad vastgestelde gemeenschappelijk standpunt komt overeen met het voorstel
van de Commissie .

1 . Continuering van de huidige regeling
( artikel 1 , lid 1 , eerste streepje )

Volgens het gemeenschappelijk standpunt van de Raad wordt de huidige regeling van
Verordening ( EEG ) nr . 3578/92 tot en met 31 december 1997 gecontinueerd .

De Lid-Staten kunnen zodoende blijven bijdragen aan de ontwikkeling van het gecombi
neerd vervoer door steun toe te kennen voor :

— investeringen in de infrastructuur,
— investeringen in het voor overslag noodzakelijke vaste en mobiele materieel ,

— investeringen in specifiek aan gecombineerd vervoer aangepast en uitsluitend daar
voor gebruikt vervoermaterieel ,
— de exploitatiekosten van gecombineerd-vervoerdiensten via het grondgebied van
bepaalde derde landen .
')
-)
')
4)
')

PB
PB
PB
PB
PB

nr .
nr .
nr .
nr .
nr .

C
C
C
C
L

253 van 29 . 9 . 1995 , blz . 22 .
78 van 18 . 3 . 1996 , blz . 25 .
39 van 12 . 2 . 1996 , blz . 100 .
273 van 19 . 9 . 1996 , blz . 9 .
364 van 12 . 12 . 1992 , blz . 11 .
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2 . Gecombineerd-vervoerdiensten via Oostenrijk

( artikel 1 , lid 1 , tweede streepje )

Aangezien Oostenrijk sinds 1 januari 1995 geen derde transitoland meer is maar een
Lid-Staat van de Europese Unie , wordt volgens het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad het toepassingsgebied van de steunmaatregelen voor de exploitatiekosten van
gecombineerd-vervoerroutes via het grondgebied van derde landen beperkt tot de
diensten via Zwitserland ( met inachtneming van de transito-overeenkomst tussen de
Gemeenschap en dit land waarin in het kader van begeleidende maatregelen de
mogelijkheid van dergelijke steunmaatregelen wordt geboden ) en via de Staten van het
voormalige Joegoslavië ( waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere ligging van
Griekenland ).

3 . Schrapping van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1107/70
( artikel 1 , lid 2 )

Bij artikel 13 van Richtlijn 91 /440/EEG (') wordt Beschikking 75/327/EEG ( 2 ) per
1 januari 1993 ingetrokken . Aangezien in artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 1107/70
wordt verwezen naar de ingetrokken beschikking, voorziet het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad in schrapping van artikel 4 .
4 . Toezicht op de steunmaatregelen
( artikel 1 , lid 3 )

Het gemeenschappelijk standpunt voorziet in een vereenvoudiging van het toezicht op de
categorieën steunmaatregelen van artikel 3 , lid 1 , onder e ), van Verordening ( EEG )
nr . 1107/70 middels een vrijstelling van de procedure van artikel 93 , lid 3 , van het
Verdrag.

Deze steunmaatregelen worden aan het begin van elk jaar in een raming aan de
Commissie meegedeeld, na het begrotingsjaar wordt haar hierover verslag uitgebracht .
IV . AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1 . Door de Commissie goedgekeurde en door de Raad overgenomen amendementen van
het Europees Parlement

De Raad heeft zich bij het Commissievoorstel aangesloten en zo niet de formulering dan
toch de teneur van de volgende amendementen van het Europees Parlement overgeno
men :

— de tweede overweging wordt gewijzigd overeenkomstig amendement 1 waarin wordt
voorgesteld een nieuwe overweging toe te voegen teneinde te benadrukken dat voor
milieuvriendelijke middelen van vervoer steun moet worden toegekend ,
— de derde overweging wordt gewijzigd overeenkomstig amendement 2 waarin wordt
voorgesteld in de verordening een nieuwe overweging op te nemen ter rechtvaardi
ging van de handhaving van de huidige regeling, zulks aangezien de voorwaarden
voor een gezonde concurrentie tussen de verschillende takken van vervoer nog niet
zijn gerealiseerd in het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid en er nog geen
financieel evenwicht is bereikt bij de spoorwegmaatschappijen .
2 . Niet door de Commissie goedgekeurde noch door de Raad overgenomen amendementen
van het Europees Parlement
De Raad heeft de volgende amendementen niet overgenomen :
— amendement 3 waarin ' wordt voorgesteld in de verordening een overweging op te
nemen die voorziet in de mogelijkheid niet alleen aan bepaalde derde landen maar
(') Richtlijn van de Raad van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de
Gemeenschap ( PB nr . L 237 van 24 . 8 . 1991 , hlz . 25 ).
( 2 ) Beschikking van de Raad van 20 mei 1975 betreffende de sanering van de toestand bij de spoorwegon
dernemingen en de harmonisatie van de voorschriften voor de financiële betrekkingen tussen deze
ondernemingen en de Lid-Staten ( PB nr . L 152 van 12 . 6 . 1975 , blz . 3 ).
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ook aan de Lid-Staten steun te verlenen voor de exploitatie van gecombineerd
vervoerdiensten en waarin derhalve wordt onderstreept dat er een nieuw concept
moet worden ontwikkeld voor gecombineerd vervoer in de berggebieden in de
Gemeenschap; en

— amendement 4 waarin wordt voorgesteld in de verordening een overweging op te
nemen waarin wordt aangegeven dat er bijzondere aandacht moet worden geschon
ken aan steun die voor het gecombineerd vervoer moet worden verleend aan de
nieuwe Lid-Staten van de Gemeenschap, te weten Oostenrijk, Finland en Zweden .
Nu de Commissie bezig blijkt te zijn met een nieuwe versie van Verordening ( EEG )
nr. 1107/70, geeft de Raad te kennen dat de in de amendementen 3 en 4 genoemde
maatregelen eerder thuishoren in de algemene herziening van de verordening dan in deze
wijziging, die meer betrekking heeft op de feiten . De Raad verklaart zich derhalve bereid
ieder voorstel van de Commissie op dit gebied te bestuderen .
De Raad heeft evenmin de amendementen 5 en 6 overgenomen waarin wordt voorge
steld in de verordening een overweging en een bepaling op te nemen om artikel 4 van
Verordening ( EEG ) nr . 1107/70 te handhaven, terwijl volgens artikel 1 , lid 2 , van het
gemeenschappelijk standpunt, overeenkomstig het Commissievoorstel , dit artikel nu juist
geschrapt moet worden .
Zoals hierboven in punt III . 3 is aangegeven , is het artikel 4 in kwestie sinds 1 januari
1993 niet meer van kracht .

Mocht de Commissie in het kader van bovengenoemde herziening van Verordening
( EEG ) nr. 1107/70 de in het ingetrokken artikel 4 bedoelde maatregelen weer in
overweging willen nemen, verklaart de Raad zich bereid eventuele voorstellen op dat
gebied te bestuderen .

Nr . C 372/5

Nr . C 372/6

NL
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GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT ( EG ) Nr. 62/96

door de Raad vastgesteld op 11 november 1996
met het oog op de aanneming van Beschikking 96/. . ./EG van de Raad van . . . betreffende de
telematicanetwerken tussen administraties voor de statistieken van het goederenverkeer tussen
Lid-Staten ( Edicom )
( 96/C 372/02 )

en elektronische doorgifte van de informatie, teneinde de
taak van de informatieplichtigen te vereenvoudigen;

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 129 D , derde
alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Overwegende dat de door het bedrijfsleven in te dienen
aangiften moeten worden vergemakkelijkt en dat de
doorstroming van statistische informatie moet worden
verbeterd met het oog op de totstandkoming van een
Europese informatiemarkt;

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té ( 2 ),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's ( ? ),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Ver
drag (4 ),
Overwegende dat voor de goede werking van de interne
markt de fysieke grenzen tussen de Lid-Staten moeten
worden geslecht; dat voor een voldoende mate van infor
matie over het goederenverkeer tussen Lid-Staten der
halve middelen nodig zijn die geen controles, ook geen
indirecte , aan de binnengrenzen met zich meebrengen;
Overwegende dat de voor de statistieken van het goede
renverkeer tussen Lid-Staten noodzakelijke informatie
daarom direct bij de afzenders en de geadresseerden moet
worden verzameld met behulp van methoden en technie
ken waarmee de volledigheid, betrouwbaarheid en actua
liteit van de informatie kan worden gegarandeerd, zonder
voor de belanghebbenden — in het bijzonder het midden
en kleinbedrijf — een belasting te vormen die niet in
verhouding staat tot de resultaten die de gebruikers van
deze statistieken ervan mogen verwachten;
Overwegende dat het in Verordening ( EEG ) nr. 3330/91
van de Raad van 7 november 1991

betreffende de

statistieken van het goederenverkeer tussen Lid-Staten ( 5 )
noodzakelijk wordt geacht de voorwaarden te scheppen
voor een ruimere toepassing van automatische verwerking
(') Doe . COM(96 ) 319 der. ( nog niet verschenen in het Publika
tieblad ).
( 2 ) PB nr . C 295 van 7 . 10 . 1996 , blz . 46 .
(') Advies uitgebracht op 18 september 1996 ( nog niet versche
nen in het Publikatieblad ).

( 4 ) Advies van het Europees Parlement van 20 september 1996
( nog niet verschenen in het Publikatieblad ), gemeenschappe
lijk standpunt van de Raad van 11 november 1996 ( nog niet
verschenen in het Publikatieblad ) en besluit van het Europees
Parlement van . . . ( nog niet verschenen in het Publikatie
blad ).

( 5 ) PB nr . L 316 van 16 . 11 . 1991 , blz . 1 . Verordening gewijzigd
bij Verordening ( EEG ) nr . 3046/92 ( PB nr . L 307 van 23 . 10 .
1992 , blz . 27 ).

Overwegende dat geharmoniseerde statistieken moeten
worden opgesteld die met name een brug vormen tussen
de handelsstatistieken en de overige economische statistie
ken, teneinde een bijdrage te leveren aan de doorzichtig
heid van de markt en de beoordeling van het concurren
tievermogen van het bedrijfsleven ;
Overwegende dat een verder doorgedreven gebruik van
op Europees niveau geharmoniseerde normen en begrip
pen uiteindelijk zal leiden tot het verdwijnen van dubbel
werk en tot schaalvoordelen, waarbij nieuwe diensten op
het gebied van de statistische telematica kunnen ont
staan ;

Overwegende dat de normalisatiewerkzaamheden die op
internationaal niveau inzake elektronische gegevensuitwis
seling ( EDI ) worden uitgevoerd, bijdragen tot het verge
makkelijken van de internationale handel en het vereen
voudigen van de betrekkingen tussen bedrijfsleven en
overheid;

Overwegende dat de opstelling van gemeenschappelijke
statistische normen aan de hand waarvan geharmoni
seerde informatie kan worden geproduceerd, een maatre
gel is die slechts op communautair niveau , in samenwer
king met de Lid-Staten , doeltreffend kan worden verwe
zenlijkt; dat die normen in elke Lid-Staat, onder auspiciën
van de voor de opstelling en verspreiding van officiële
statistieken bevoegde lichamen en instellingen, zullen
worden toegepast;
Overwegende dat de maatregelen ter waarborging van de
interoperabiliteit van de telematicanetwerken tussen
administraties tot de prioriteiten behoren die zijn gekozen
voor de richtsnoeren betreffende de transeuropese tele
communicatienetwerken;

Overwegende dat in deze beschikking voor de gehele
looptijd van de betrokken maatregelen een financieel
referentiebedrag wordt opgenomen in de zin van punt 2
van de verklaring van het Europees Parlement, de Raad
en de Commissie van 6 maart 1995 , waarbij de in het
Verdrag vastgelegde bevoegdheden van de begrotingsau
toriteit onverlet worden gelaten ;
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Overwegende dat het Hof van Justitie, bij zijn uitspraak
van 26 maart 1996 , Beschikking 94/445/EG van de Raad
van 11 juli 1994 betreffende de telematicanetwerken
tussen administraties voor de statistieken van het goede
renverkeer tussen Lid-Staten ( Edicom )(') nietig heeft ver
klaard in verband met een onjuiste rechtsgrondslag; dat
het derhalve noodzakelijk is een nieuwe beschikking vast
te stellen op basis van de juiste rechtsgrondslag, teneinde
de Edicom-maatregelen te kunnen voortzetten,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Nr . C 372/7

— het ontwerpen, ontwikkelen en propageren van pro
grammatuur voor de verzameling, de controle en de
doorgifte van statistische informatie, alsmede het ver
lenen van steun aan de Lid-Staten voor het beschik

baar stellen van dergelijke programmatuur aan de
ondernemingen;
— het ontwerpen , ontwikkelen en propageren van pro
grammatuur voor de ontvangst, validering, verwer
king en verspreiding van de gegevens en, in voorko
mend geval, het verbeteren van de apparatuur alsmede
het verlenen van steun en het beschikbaar stellen van

dergelijke apparatuur aan de regionale, nationale en
communautaire lichamen die de statistische informatie

Artikel 1

Er wordt een geheel van maatregelen opgezet, hierna te
noemen „ Edicom" ( Electronic Data Interchange on Com
merce ), om de overheveling te vergemakkelijken van
regionale, nationale en communautaire systemen naar
onderling verenigbare systemen op Europees niveau , in
een eerste fase , voor het verzamelen van aangiften met
gegevens over het goederenverkeer tussen Lid-Staten bij
ondernemingen , de controle en de voorverwerking van
deze gegevens en de verspreiding van de daaruit voort
vloeiende statistieken .

Deze systemen worden opgezet rond systemen voor ver
spreiding van informatie op regionaal , nationaal en com
munautair niveau en waarvan de onderlinge verenigbaar
heid gegarandeerd wordt door de ontwikkeling en het
gebruik van geharmoniseerde normen, standaarden en
procedures voor communicatie .

De systemen stoelen met name op het gebruik van
technieken van elektronische gegevensuitwisseling ( EDI )
voor de doorgifte van statistische aangiften . Geautomati
seerde procedures kunnen aan de bevoegde nationale en
communautaire instanties en , met toestemming van de
nationale bevoegde autoriteiten , aan de informatieplichti
gen beschikbaar worden gesteld .
Bij de ontwikkeling van de systemen wordt rekening
gehouden met de behoeften in verband met de opstelling
van statistieken over het interne handelsverkeer .

Artikel 2

Edicom wordt uitgevoerd voor een periode van drie jaar
vanaf . . . (*).
Artikel 3

Maatregelen worden alleen genomen wanneer overeen
komstig het subsidiariteitsbeginsel en het in artikel 8 ,
lid 3 , genoemde beginsel duidelijk is aangetoond dat een
communautair optreden vereist is . Edicom kan in over
eenstemming met de bevoegde instanties van de Lid
Staten en rekening houdend met voorrang voor het

gebruik van bestaande technologie of produkten met
name omvatten :

verzamelen ;

— het ontwerpen , ontwikkelen , propageren en beschik
baar stellen van gegevensuitwisselingsformaten die op
Europese en internationale normen gebaseerd zijn ;
— het ontwerpen, documenteren en propageren van
methoden, procedures en afspraken die bij de gege
vensuitwisseling zullen worden gebruikt;
— het bewust maken van de leveranciers van program
matuur en van diensten voor de behoeften van de
nationale en communautaire statistieken .

Artikel 4

Bij de uitvoering van de maatregelen wordt rekening
gehouden met de volgende richtsnoeren :

— het vergemakkelijken van de invoering en het gebruik
van de betrokken systemen door promotie en bewust
making, met name bij het bedrijfsleven en de gebrui
kers, door de bevoegde communautaire instanties in
overleg met de nationale en regionale instanties;
— het nemen van bijzondere maatregelen ten behoeve
van minder ontwikkelde regionale en nationale licha
men , zodat zij ook van die systemen gebruik kunnen
maken;

— enerzijds, het bevorderen van het gebruik van telema
ticatechnieken en -instrumenten die het meest geschikt
zijn om te voorzien in de behoeften van de statistiek
en , anderzijds, de integratie daarvan in de informatica
van de betrokken overheidsinstellingen stimuleren .

Artikel 5

1.
De Commissie is verantwoordelijk voor de tenuit
voerlegging van Edicom . Zij wordt bijgestaan door :

a ) het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad ( 2 )
opgericht Comité statistisch programma van de Euro
pese Gemeenschappen bij de uitwerking, de becijfe
ring en de goedkeuring van het jaarlijkse werkpro
gramma , volgens de procedure van artikel 6 ;

(') PB nr . L 183 van 19 . 7 . 1994 , blz . 42 .

(*) Datum van aanneming van deze beschikking .

( : ) PB nr . L 181 van 23 . 6 . 1989 , blz . 47 .
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b ) het bij Verordening ( EEG ) nr . 3330/91 ingestelde
Comité voor de statistiek van het goederenverkeer
tussen de Lid-Staten,

— bij de goedkeuring van de aanbestedingen en de
beoordelingen van de projecten en maatregelen
met een totaal budget van meer dan 200 000 ecu ,
volgens de procedure van artikel 6 ;
— bij het treffen van andere toepassingsmaatregelen
dan hierboven bedoeld onder a ) en het eerste
streepje van dit punt, volgens de procedure van
artikel 7 .

2.
De Commissie houdt het in artikel 4 van Besluit 95 /
468 /EG van de Raad van 6 november 1995 betreffende

de communautaire bijdrage aan telematische gegevensuit
wisseling tussen overheidsdiensten in de Gemeenschap
( 1DA)C ) bedoelde comité regelmatig op de hoogte van
het verloop van deze maatregelen .
3.
De Commissie legt het in lid 1 , onder a ), bedoelde
Comité elk jaar een verslag voor, waarin een oordeel
wordt uitgesproken over de verhouding tussen de maatre
gelen die zijn uitgevoerd en de tot dan gebruikte financië
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comité brengt binnen een termijn die de voorzitter kan
vaststellen naar gelang van de urgentie van de betrokken
kwestie advies uit over dit ontwerp, zonodig door middel
van een stemming .

Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft
iedere Lid-Staat het recht te verzoeken dat zijn standpunt
in de notulen wordt opgenomen .
De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het
door het comité uitgebrachte advies . Zij brengt het comi
té op de hoogte van de wijze waarop zij met dit advies
rekening heeft gehouden .

Artikel 8

1.
Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering
van Edicom voor het tijdvak 1997, 1998 en 1999 beloopt
30 miljoen ecu . In de bijlage bij deze beschikking staat
een indicatieve verdeling van de financiële middelen .

2.
De jaarlijkse kredieten worden door de begrotings
autoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële

le middelen .

vooruitzichten .
Artikel 6

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité
een ontwerp voor van de te nemen maatregelen . Her
comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een
termijn die de Voorzitter kan vaststellen naar gelang van
de urgentie van de materie . Het comité spreekt zich uit

3 . De rendabiliteit van de aangewende financiële mid
delen moet gewaarborgd zijn en er moet op worden
toegezien dat de voordelen in verhouding staan tot de
aangewende financiële middelen .

met de meerderheid van stemmen die in artikel 148 , lid 2 ,

van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming
van besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie
dient te nemen. Bij de stemming in het comité worden de
stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten
gewogen overeenkomstig genoemd artikel . De Voorzitter
neemt niet aan de stemming deel .

Artikel 9

Aan het slot van Edicom dient de Commissie bij het
Europees Parlement en de Raad een verslag in over de
eindresultaten, zo nodig vergezeld van voorstellen voor
verdere maatregelen .

De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer
zij in overeenstemming zijn met het advies van het
comité .

Artikel 10

Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstem
ming zijn met het advies van het comité of indien geen
advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij

Deze beschikking treedt in werking op . . .(*).

de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatre

gelen . De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid

Artikel 1 1

van stemmen .

Indien de Raad drie maanden na de indiening van het
voorstel geen besluit heeft genomen , worden de voorge
stelde maatregelen door de Commissie vastgesteld .

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te . . .

Artikel 7

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité
een ontwerp van de te nemen maatregelen voor . Het

(') PB nr . L 269 van 11 . 11 . 1995 , blz . 23 .

Voor de Raad
De Voorzitter

(*) Datum van aanneming van deze beschikking .
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BIJLAGE

Indicatieve verdeling tussen de onderdelen van Edicom voor 1997, 1998 en 1999

(in miljoen ecu )

Verdeling
I.

1997 , 1998 en 1999

Installatie van het telematicanetwerk

15,3

Openstelling van het telematicanetwerk voor informatieplichtigen

5,6

III .

Aanpassing van de nationale en communautaire systemen

2,8

IV .

Internationale normalisatiewerkzaamheden

1,9

Promotie , opleiding, ondersteuning, controle , coördinatie

4,4

II .

v.

Totaal

30
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MOTIVERING VAN DE RAAD

I.

INLEIDING

1 . In zijn arrest van 26 maart 1996 heeft het Hof van justitie Beschikking 94/445/EG van
de Raad betreffende de telematicanetwerken tussen administraties voor de statistieken

van het goederenverkeer tussen Lid-Staten ( Edicom ) nietig verklaard .

2 . Naar aanleiding van dit arrest heeft de Commissie besloten haar oorspronkelijk voorstel
( COM(93 ) 73 def.) te bevestigen , maar als rechtsgrondslag artikel 129 D , derde alinea ,
van het EG-Verdrag te nemen . Daarvan heeft zij de Raad met een brief van 18 april
1996 in kennis gesteld .

3 . De Raad heeft dit voorstel in zijn zitting van 27 juni 1996 behandeld en het Europees
Parlement is met een brief van 2 juli 19 96 ingelicht over de resultaten van deze
besprekingen .
4 . De Commissie heeft de Raad op 10 juli 1996 een gewijzigd voorstel voorgelegd .
5 . Het Europees Parlement heeft op 20 september 1996 in eerste lezing advies uitge
bracht .

Het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's hebben advies
uitgebracht op respectievelijk 10 juli en 18 september 1996 .
6 . Op 16 oktober 1996 heeft de Commissie ingevolge het advies van het Europees
Parlement een gewijzigd voorstel bij de Raad ingediend .
7 . Op 11 november 1996 heeft de Raad overeenkomstig artikel 189 C van het EG-Verdrag
zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld .

II .

DOEL

De bedoeling van dit voorstel , dat volgt op genoemd arrest van het Hof van Justitie , is dat
de Raad een nieuwe beschikking aanneemt .

Er zij aan herinnerd dat de geannuleerde beschikking tot doel had om , in het kader van de
werking van de interne markt, Verordening ( EG ) nr . 3330/91 van de Raad betreffende de
statistieken van het goederenverkeer tussen Lid-Staten ( Intrastat ) ten uitvoer te leggen door
een ruimere toepassing van automatische verwerking en elektronische doorgifte van
informatie .

III . ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

(de verwijzingen betreffen de tekst van bet gemeenschappelijk standpunt)
Over het algemeen was de Raad het eens met de tekst van het gewijzigd voorstel van de
Commissie . Verder heeft de Raad het enige amendement overgenomen dat het Europees
Parlement in eerste lezing had voorgesteld , aangezien hij evenals de Commissie van mening
is dat dit amendement ten doel heeft enerzijds te wijzen op het prioritaire belang van de
Edicom-maatregelen , waarvan de oorsprong teruggaat naar 1993 , en anderzijds te zorgen
voor de coördinatie met de andere acties inzake de transeuropese netwerken .
Bij de opstelling van zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad zich laten leiden door
het streven naar, ten eerste , maatregelen ter uitvoering van genoemd arrest van het Hof van
Justitie , en ten tweede , de snelle aanneming van een nieuwe beschikking, zodat de
ondernomen maatregelen kunnen worden voortgezet . Vooral om die laatste reden heeft de
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Raad willen afwijken van het gewijzigd voorstel van de Commissie voor wat betreft de
onderstaande bepalingen, die deel uitmaakten van het politiek akkoord dat bij de aanne
ming van Beschikking 94/445/EG was bereikt.
Artikel 2

De looptijd van de beschikking wordt vastgesteld op 3 jaar, om 1999 als einddatum van de
beschikking te kunnen handhaven , zoals bepaald in de geannuleerde beschikking.
Artikel 8

Dit artikel bevat een financiële verwijzing overeenkomstig de verklaring van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995 .
Artikel 9

Ten behoeve van de samenhang met de looptijd van drie jaar is in dit artikel alleen sprake
van een verslag van de Commissie over de uitvoering van de beschikking wanneer zij
verstrijkt ( eventueel vergezeld van voorstellen ).

