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143/EEG houdende vaststelling van een mechanisme voor financiële bijstand op
middellange termijn
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* Beschikking van de Raad van 15 december 1980 tot vaststelling van het jaarverslag
over de economische situatie van de Gemeenschap ( 1980) en van de richtsnoeren
voor de economische politiek in 1981

17
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en onderlinge bijstand van de Lid-Staten op het gebied van het onderzoek naar de
oorzaken van luchtvaartongevallen
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* Richtlijn van de Raad van 16 december 1980 tot wijziging van Richtlijn 70/ 156/
EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten
betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
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(Vervolg z.o.z.)

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn
genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
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80/ 1268 / EEG :

* Richtlijn van de Raad van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het brandstofverbruik van motorvoertui
gen
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van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het motorvermogen van motorvoertuigen
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80/ 1270/ EEG :

* Besluit van de Raad van 22 december 1980 betreffende een aanvullende actie ter

bestrijding van de armoede
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* Richtlijn van de Raad van 22 december 1980 houdende aanpassing van Richtlijn
73/ 173/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuurs
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kenmerken van bepaalde gevaarlijke preparaten (oplosmiddelen) naar aanleiding
van de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen ...
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* Richtlijn van de Raad van 22 december 1980 houdende aanpassing, ingevolge de
toetreding van Griekenland, van Richtlijn 80/780/EEG inzake de onderlinge aan
passing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende achteruitkijkspiegels van
tweewielige motorvoertuigen, met of zonder zijspan, en de bevestiging ervan op
deze voertuigen
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* Richtlijn van de Raad van 22 december 1980 tot wijziging, in verband met de toe
treding van Griekenland, van Richtlijn 80/ 154/EEG inzake de onderlinge erken
ning van de diploma's certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens
houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening
van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten
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* Richtlijn van de Raad van 22 december 1980 tot aanpassing van Richtlijn 64/432/
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tabaksfabrikaten
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80/ 1276/ EEG :

* Richtlijn van de Raad van 22 december 1980 tot wijziging in verband met de toetre
ding van Griekenland van de Richtlijnen 76/893/EEG, 79/693/EEG en 80/777/
EEG voor wat het aantal stemmen betreft dat vereist is voor de meerderheid in het
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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

EERSTE RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 4 december 1980

betreffende de invoering van een Europees rijbewijs
(80/ 1263 / EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op arti
kel 75 , lid 1 , sub c),

Overwegende dat bij het nationale rijbewijs van
Europees model dient te worden uitgegaan van het
model dat is vastgelegd bij de Slotakte van het Ver
drag nopens het wegverkeer, opgesteld te Wenen in
november

1968

door

de

Conferentie

van

de

Verenigde Naties over het wegverkeer ;

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( ! ),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (2),

Overwegende dat het ter uitvoering van het gemeen
schappelijk vervoerbeleid wenselijk is een Europees
rijbewijs in te voeren om bij te dragen tot de verho
ging van de veiligheid van het wegverkeer en om het
verkeer te vergemakkelijken van personen die zich
vestigen in een andere Lid-Staat dan die waar zij
een rijexamen hebben afgelegd of die zich binnen
de Gemeenschap verplaatsen ;

Overwegende dat de invoering van een Europees rij
bewijs de harmonisatie van de bestaande nationale
stelsels voor rijexamens vooronderstelt, welk doel
slechts geleidelijk kan worden bereikt ; dat een eer

Overwegende dat enerzijds de onderlinge erkenning
van de door de verschillende Lid-Staten afgegeven
rijbewijzen en anderzijds het inwisselen van het rij
bewijs door de houder die zijn domicilie of zijn
plaats van arbeid overbrengt van de ene Lid-Staat
naar de andere van de Gemeenschap, slechts moge
lijk zijn bij wege van een eerste harmonisatie van de
normen inzake de afgifte en de geldigheid van rijbe
wijzen ;
Overwegende dat er, onverminderd de definitieve
bepalingen die door de Raad zullen worden aange
nomen voor de categorieën voertuigen, gemeen
schappelijke normen moeten worden opgesteld
betreffende de geldigheid van het rijbewijs voor het
besturen van de verschillende categorieën voertui
gen , zodat het rijbewijs van Europees model onder
vergelijkbare voorwaarden kan worden afgegeven ;

ste fase van deze harmonisatie kan worden bereikt

door de opstelling van een nationaal rijbewijs van
Europees model alsmede door de onderlinge erken
ning door de Lid-Staten van nationale rijbewijzen
en het inwisselen van rijbewijzen door houders die

Overwegende dat evenwel , in het kader van deze
eerste harmonisatie en in afwachting van de invoe

ring van de definitieve regeling, moet worden toege

hun domicilie of hun plaats van arbeid van een
Lid-Staat naar een andere overbrengen ;

staan dat de Lid-Staten de leeftijdsvoorwaarden en
de geldigheidsduur van de rijbewijzen kunnen vast
stellen, alsmede onder bepaalde voorwaarden kun
nen afwijken van de categorieën, snelheden en gel

(1)
(2 )

digheidsvoorwaarden die zijn neergelegd in deze
richtlijn en , in voorkomend geval , de aanvullende

PB nr. C 238 van 1 1 . 10. 1976, blz. 43 .
PB nr. C 197 van 23 . 8 . 1976, blz. 32 .
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voorwaarden voor de inwisseling van rijbewijzen
voor bepaalde categorieën voertuigen kunnen veri
fiëren ;

Overwegende dat het wenselijk is zo spoedig moge
lijk over te gaan tot een verdere harmonisatie van de
normen inzake de door de bestuurder te ondergane
tests en inzake <Je afgifte van rijbewijzen ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN '
VASTGESTELD :

Artikel 1

31 . 12 . 80

Categorie A : motorrijwielen, met of zonder zijspan
Categorie B : motorvoertuigen, met uitzondering
van die in categorie A, met een maxi
mum toegestaan gewicht van ten
hoogste 3 500 kg en met ten hoogste
acht zitplaatsen, buiten die van de
bestuurder

Categorie C : motorvoertuigen bestemd voor het
vervoer van goederen , met een maxi
mum toegestaan gewicht van meer
dan 3 500 kg
Categorie D : motorvoertuigen bestemd voor het
vervoer van passagiers, met meer dan
acht zitplaatsen , buiten die van de
bestuurder

De Lid-Staten richten het nationale rijbewijs in vol
gens het in artikel 2 bedoelde Europese model .
Onder voorbehoud van artikel 8 is het rijbewijs van
Europees model geldig voor het besturen , zowel in
het nationale als in het internationale verkeer, van
de categorieën voertuigen waarvoor dit rijbewijs gel
dig is verklaard .

Categorie E : samenstellen van voertuigen waarvan
het trekkende voertuig tot een catego
rie of categorieën behoort, waarvoor
de bestuurder een rijbewijs heeft (B
en /of C en /of D), maar die zelf niet
tot die categorie of categorieën beho
ren .

Het rijbewijs van Europees model wordt door de
Lid-Staten conform deze richtlijn afgegeven .

Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde rijbewijs is conform aan
het in bijlage I opgenomen model .

2.

a) mag
aan
de
motorvoertuigen
van
bovengenoemde categorie B een aanhangwagen
worden gekoppeld, met een maximum toege
staan gewicht van 750 kg ; een aanhangwagen
met een maximum toegestaan gewicht van ten
minste 750 kg mag worden aangekoppeld mits
aan de twee onderstaande voorwaarden is vol
daan :

In het ovaal op bladzijde 1 van het model moet het
onderscheidingsteken voorkomen van de Lid-Staat

— het maximum toegestaan gewicht van de
aanhangwagen mag niet groter zijn dan het
ledig gewicht van het motorvoertuig,

waarin het rijbewijs is afgegeven .

Na raadpleging van de Commissie kunnen de Lid
Staten in het in bijlage I vervatte model de wijzigin
gen aanbrengen die nodig zijn voor :
— de computerbewerking van het rijbewijs,

— de vermelding op het bewijs van de categorieën
voertuigen die met toepassing van artikel 9 ver
schillen van de in artikel 3 genoemde catego

Voor de toepassing van lid 1 :

— het maximum toegestaan gewicht van het
samenstel mag niet groter zijn dan 3 500 kg ;
b) mag aan de voertuigen van de categorieën C en
D een aanhangwagen, waarvan het maximum
toegestaan gewicht ten hoogste 750 kg bedraagt,
worden gekoppeld .

rieën .

3.

Voor de toepassing van dit artikel wordt ver

De Lid-Staten nemen alle dienstige maatregelen ten
einde het risico van vervalsing van rijbewijzen te

staan onder :

voorkomen .

— „motorrijwiel ", elk voertuig op 2 of 3 wielen
waarvan de door de constructie bepaalde maxi
mumsnelheid meer bedraagt dan 50 km /h of,
indien dit voertuig met een thermische aandrijf
motor is uitgerust, de cilinderinhoud meer

Artikel 3

1.

Onverminderd de ' door de Raad aan te nemen

definitieve bepalingen betreffende de categorieën
voertuigen , mogen met het in artikel 1 bedoelde rij
bewijs op de openbare weg de volgende categorieën
voertuigen worden bestuurd :

bedraagt dan 50 cm3 . Bij een voertuig op drie
wielen mag het ledig gewicht bovendien niet
meer bedragen dan 400 kg ;
— „voertuig met eigen beweegkracht", elk niet aan
spoorstaven gebonden voertuig dat voorzien is
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van een aandnjfmotor en zich met eigen midde
len over de weg voortbeweegt ;
— „motorvoertuig", elk voertuig met eigen
beweegkracht, motorrijwielen uitgezonderd, dat
normaal , voor personen - of goederenvervoer
over de weg of voor het trekken van voertuigen
voor personen - of goederenvervoer over de weg
wordt gebruikt. Hieronder vallen ook trolley
bussen, dat wil zeggen niet aan spoorstaven
gebonden voertuigen met elektrische bovenlei
ding. Hieronder vallen niet de landbouw- en
bosbouwtrekkers ;

— „landbouw- en bosbouwtrekker", elk voertuig
met eigen beweegkracht op wielen of rupsban
den , met ten minste twee assen , voornamelijk
bestemd voor tractiedoeleinden en in het bij
zonder ontworpen voor het trekken, duwen, dra
gen of in beweging brengen van bepaalde werk
tuigen , machines of aanhangwagens die voor
gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, en
die slechts bijkomstig voor personen- of goede
renvervoer over de weg of voor het trekken van
voertuigen voor personen- of goederenvervoer
over de weg worden gebruikt.

2.

Nr. L 375/3

De Lid-Staten kunnen weigeren , de geldigheid

op hun grondgebied'van ieder rijbewijs waarvan de
houder nog geen 18 jaar oud is, te erkennen .

Artikel 6

1.

De afgifte van het rijbewijs is ook afhankelijk

van :

a)

het slagen voor een praktisch en theoretisch exa
men en het voldoen aan medische normen

waarvan de minimumeisen niet wezenlijk min
der streng mogen zijn dan die genoemd in de
bijlagen II en III ;
b) het bestaan van een normale woonplaats op het
grondgebied van de Lid-Staat die het rijbewijs
afgeeft, wanneer zulks is voorgeschreven bij de
wettelijke bepalingen van de betrokken Lid
Staat .

2 . De Lid-Staten kunnen op de afgifte van het rij
bewijs de desbetreffende nationale voorschriften
toepassen die andere voorwaarden behelzen dan die
welke zijn bedoeld in lid 1 .

Artikel 4

Artikel 7

1 . De geldigheid van het in artikel 1 bedoelde rij
bewijs is als volgt geregeld :

Onverminderd de bepalingen die de Raad ter zake

a) het rijbewijs voor de categorieën C en D is ook
geldig voor het besturen van voertuigen van
categorie B ;

zal vaststellen , behoudt elke Lid-Staat het recht, de

geldigheidsduur van de door hem afgegeven of
overeenkomstig artikel 8 ingewisselde rijbewijzen
van Europees model vast te stellen volgens
nationale criteria .

b) het rijbewijs voor categorie E is geldig voor het
besturen van een samenstel , onverminderd het
bepaalde onder c);

c)

het rijbewijs voor categorie E mag slechts wor
den afgegeven aan bestuurders die reeds rijbe
voegdheid voor een van de categorieën B, C of
D bezitten .

2 . Op het rijbewijs dat aan gehandicapten wordt
afgegeven , wordt een speciale vermelding aange
bracht, waarin wordt bepaald onder welke voor
waarden deze een voertuig mogen besturen .

Artikel 5

1 . Onverminderd hei bepaalde in artikel 5 van Ver
ordening ( EEG) nr. 543 /69 van de Raad van
25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde voor
schriften van sociale aard voor het wegvervoer ( ! ),
stelt elke Lid-Staat de minimumleeftijd voor de
afgifte van het rijbewijs vast.
(')

PB nr. L 77 van 29 . 3 . 1969, blz. 49 .

Artikel 8

1 . De Lid-Staten bepalen dat, indien de houder
van een geldig nationaal rijbewijs of rijbewijs van
Europees model dat is afgegeven door een Lid
Staat, een normale woonplaats verwerft in een
andere Lid-Staat, zijn rijbewijs in deze laatste Lid
Staat maximaal geldig blijft gedurende het jaar vol
gend op de verwerving van de woonplaats. Op aan
vraag van de betrokkene geeft de Lid-Staat waarin
hij zijn normale woonplaats heeft verworven hem
binnen voornoemde termijn , tegen inlevering van
zijn rijbewijs, een rijbewijs ( Europees model) af
voor de overeenkomstige categorie(ën), zonder dat
hem de in artikel 6 bedóelde voorwaarden worden

opgelegd. Deze Lid-Staat kan evenwel de inwisse
ling van het rijbewijs weigeren in gevallen waarin
zijn nationale voorschriften, de medische normen
daaronder begrepen, de afgifte van het rijbewijs in
de weg staan .

Hieraan voorafgaand moet door de aanvrager een
verklaring worden overgelegd dat zijn rijbewijs nog
geldig is. De Lid-Staat waar de inwisseling plaats
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vindt, gaat in voorkomend geval zelf na, of deze ver
klaring juist is. Deze Lid-Staat zendt het oude rijbe
wijs terug naar de autoriteiten van de Lid-Staat die
het heeft afgegeven .
2.

31 . 12 . 80

Bovendien stellen de Lid-Staten met toepassing van
de procedure van artikel 12 de gelijkwaardigheid der
categorieën vast, voor zover hun nationale catego
rieën van elkaar afwijken .

De Lid-Staten die de in artikel 3 , lid 1 , omschre

ven categorieën C, D en E krachtens artikel 9 niet

Artikel 10

aanhouden , kunnen :

— of wel rijbewijzen voor voertuigen van de cate
gorieën C, D en E inwisselen overeenkomstig
lid 1 van dit artikel ,

— of wel van de aanvrager eisen dat hij zijn rijer
varing aantoont en hem dan een rijbewijs afge
ven dat hem toestaat voertuigen van de
nationale categorie waarvoor hij heeft aange
toond over voldoende rijervaring te beschikken ,
of voertuigen van een lagere categorie te bestu

De Raad gaat zo spoedig mogelijk op voorstel van
de Commissie over tot verdere harmonisatie van de

normen inzake de door de bestuurders te ondergane

tests en de afgifte van rijbewijzen, met het oog op
onder meer een latere verbetering van de veiligheid
van het wegverkeer in de gehele Gemeenschap.

Artikel 1 1

ren .

De Lid-Staten stellen de wijze vast waarop de door
In ieder geval geven deze Staten aan de aanvrager
minstens een rijbewijs af voor de laagste nationale
categorie die overeenstemt met de categorieën C, D
en E, als omschreven in artikel 3, lid 1 .

Gedurende het jaar vólgend op de verwerving van
de woonplaats door een bestuurder die geen aan
vraag tot inwisseling van zijn rijbewijs heeft inge
diend, kennen deze Staten aan diens rijbewijs een
geldigheid toe die minstens gelijk is aan die van de
laagste corresponderende nationale categorie.
3.

Wanneer een Lid-Staat in ruil voor een door een

derde land afgegeven rijbewijs een rijbewijs van
Europees model afgeeft, moet van deze inwisseling
melding worden gemaakt op dit rijbewijs en op
iedere latere verlenging of vervanging van dit rijbe
wijs . Bij latere inwisseling van genoemd rijbewijs
behoeven de Lid-Staten lid 1 niet toe te passen . In
ieder geval kan pas een rijbewijs van Europees
model worden afgegeven , indien het door een derde
land afgegeven rijbewijs is ingeleverd bij de
bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat die het rijbe
wijs afgeeft .
Artikel 9

De Lid-Staten kunnen na overleg met de Commis
sie, totdat de definitieve regeling wordt ingesteld en

hen afgegeven nog geldende nationale rijbewijzen *
worden vervangen door rijbewijzen ( Europees
model ) voor de corresponderende categorie(ën).
Deze vervanging geschiedt zonder de tests van arti
kel 6 op vertoon en onder inwisseling van de oude
rijbewijzen .

Artikel 12

1 . De Lid-Staten stellen , na raadpleging van de
Commissie, tijdig doch uiterlijk op 30 juni 1982 de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast die
nodig zijn voor de uitvoering van deze richtlijn met
ingang van 1 januari 1983 .
2 . Onverminderd de toepassing van de andere
bepalingen van deze richtlijn kan een Lid-Staat ech
ter besluiten, pas vanaf een latere datum tot afgifte
van het rijbewijs van Europees model over te gaan ;
deze datum mag echter niet later zijn dan 1 januari
1986 .

3 . De Lid-Staten staan elkaar bij in de uitvoering
van deze richtlijn .

Artikel 13

op voorwaarde dat zij dit op het rijbewijs vermel
den, afwijken van :

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

— de categorieën van artikel 3, lid 1 ;
— de snelheden genoemd in artikel 3 , lid 3, eerste
streepje, mits lagere snelheden worden vastge
steld ;

— de voorwaarden voor de geldigheid genoemd in
artikel 4.

Gedaan te Brussel, 4 december 1980.

Voor de Raad
De Voorzitter
3 . BARTHEL
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Nr. L 375 /5

BIJLAGE I

EUROPEES MODEL VAN HET RIJBEWIJS (>)

LID-STAAT

.

RIJBEWIJS
Kørekort
Führerschein

"Αδεια όδηγήσεως
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúnas Tiomána

Patente di guida
Model van de
EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN
Categorie voertuigen waarvoor het

1 . Naam

rijbewijs geldig is

2 . Voornaam

3. Geboortedatum en -plaats

A

Motorrijwielen op 2 of 3 wielen ,
■> 50 km / uur, met of zonder zijspan

B

van die in categorie A , met een
maximum toegestaan gewicht van
ten hoogste 3,5 ton en met ten
hoogste acht zitplaatsen , buiten die

Stem

pel

Aanvullende gegevens

I

Motorvoertuigen , met uitzondering

4 . Woonplaats

5 . Afgegeven door

van de bestuurder

6 . Te
op

c

7 . Geldig tot

Motorvoertuigen bestemd voor het
vervoer van goederen , met een

maximum toegestaan gewicht van
meer dan 3,5 ton

( foto)
8 . Nr .

D

Motorvoertuigen bestemd voor het
vervoer van passagiers, met meer
dan acht zitplaatsen , buiten die van
de bestuurder

( Handtekening
enz.)
Handtekening
van de houder

(»)

E

Samenstellen van voertuigen waar
van het trekkende voertuig tot cate
gorieën ) B en / of C en /of D behoort,
maar die zelf niet tot die catego
rieën) behoren

De toelichting op het Europese model van het rijbewijs staat op bladzijde 2 van deze bijlage.

Een voorbeeld van een rijbewijs volgens Europees model ( Belgisch rijbewijs) staat op bladzijde 3 van deze bijlage.
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Toelichting op het op bladzijde 1 van deze bijlage staande model van het rijbewijs
1.

De kleur van het Europese rijbewijs is rose.

2.

Op het voorblad :

— is de vermelding van de naam van de Lid-Staat die het rijbewijs afgeeft facultatief,
— moet in het ovaal het onderscheidingsteken staan van de Lid-Staat die het rijbewijs
afgeeft,

— moet de vermelding „rijbewijs" in hoofdletters worden aangebracht in de taal /talen van
de Lid-Staat die het rijbewijs afgeeft. Na een passende tussenruimte wordt deze vermel

ding in kleine letters in de overige talen van de Europese Gemeenschappen aange
bracht,

— moet de vermelding „model van de Europese Gemeenschappen " worden aangebracht
in de taal /talen van de Lid-Staat die het rijbewijs afgeeft.
3.

De gedrukte teksten op de andere bladzijden worden gesteld in de taal of de talen van de
Lid-Staat die het rijbewijs afgeeft.

4.

Op de bladzijde „Aanvullende gegevens" kunnen in voorkomend geval aantekeningen wor
den aangebracht waarbij de definitie van de omstandigheden waarvoor het rijbewijs geldig
is, wordt beperkt of verruimd. Deze bladzijde kan ook worden gebruikt om er de geldig
heidsduur van het rijbewijs op te vermelden, indien de geldigheidsduur varieert.

f

Aanvullende gegevens
Geldig tot :

Verlengd tot :

afgegeven op :

op :

5.

Andere opmerkingen kunnen op de blanco gelaten bladzijden worden geschreven . Een Lid
Staat kan er in voorkomend geval categorieën voertuigen op vermelden die niet in deze
richtlijn zijn genoemd of de categorieën A, B, C, D en E onderverdelen op de overeenkom
stige bladzijde .

6.

De Lid-Staten hebben de mogelijkheid om :
—

de foto te laten vervallen ,

—

de woonplaats door het postadres te vervangen ,

—

de datum van afgifte te schrappen en in plaats daarvan de aanvangsdatum van de gel
digheid van het rijbewijs te vermelden .
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VOORBEELD VAN EEN RIJBEWIJS VOLGENS HET EUROPESE MODEL : BI LCilSC H RIJBEWIJS
( BIJ WIJZE VAN INDICATIE ).

KONINKRIJK BELGIE

RIJBEWIJS

ROYAUME DE BELGIQUE

PERMIS
DE CONDUIRE

Kørekort

Kørekort

Führerschein

Führerschein

"Άδεια όδηγήσεως

"Άδεια όδηγήσεως
Driving Licence

Driving Licence
Permis de Conduire
Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida
Rijbewijs

Model van de

Modèle des

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
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BIJLAGE II

MINIMUMEISEN VOOR RIJEXAMENS
THEORETISCH EXAMEN

Vorm

1.

Voor het examen wordt een zodanige vorm gekozen dat kan worden vastgesteld dat de
kandidaat het vereiste inzicht heeft met betrekking tot de in de paragrafen 2 en 3 van deze
bijlage genoemde punten .

Inhoud

2.

Inzicht in de voorschriften en meer in het bijzonder de bepalingen die van toepassing zijn
op het gebruik van de voertuigen van de categorie waarvoor het rijbewijs wordt aange
vraagd :

2.1 .

Inzicht in de voorschriften voor het wegverkeer, de verkeerstekens en de verkeersborden
en de betekenis daarvan ;

2.2 .

Enig inzicht in de technische voorschriften voor de veiligheid van de gangbare voertuigen ;

2.3 .

Inzicht in de voorschriften die van toepassing zijn op de bestuurder, voor zover deze
betrekking hebben op de verkeersveiligheid waaronder ook, doch uitsluitend voor de
bestuurders van voertuigen van de categorieën C en D, de voorschriften inzake rijtijden en
rustperiodes ;

2.4.

Inzicht in de voorschriften inzake de handelwijze van de bestuurder bij ongevallen .

3.

Inzicht op andere terreinen :

3.1 .

Voldoende inzicht in het belang van verkeersvéiligheidsvraagstukken en in het bijzonder
van onderstaande risicofactoren :

3.1.1 . Verkeersrisico's zoals bij inhaalmanoeuvres, verkeerde snelheidsschatting (gfevolgen voor
remafstand en veilige afstand), invloed van weersomstandigheden (sneeuw, regen , mist,
zijwind, aquaplaning), het gedrag van de medeweggebruikers en inzonderheid van bejaar
den en kinderen ;

3.1.2 . Factoren die de waakzaamheid en de lichamelijke en geestelijke conditie van de bestuur
der kunnen verminderen , zoals vermoeidheid , ziekte, alcohol en andere drugs, enz .;
3.1.3 . Veiligheidsfactoren in verband met het beladen van het voertuig en met de personen die
worden vervoerd ;

3.2 .

Uitsluitend voor voertuigen van de categorieën A en B :
basiskennis van de voornaamste onderdelen van het voertuig in verband met de bescher
ming van de inzittenden en de verkeersveiligheid, zoals remmen, luchtbanden, oliepeil,
veiligheidsriemen , enz.;

Uitsluitend voor voertuigen van de categorieën C, D en E :
kennis van de werking en het elementaire onderhoud van genoemde onderdelen en van
alle andere inrichtingen en- onderdelen die voor de veiligheid van bijzonder belang zijn ;
3.3 .

Kennis van de maatregelen die eventueel getroffen moeten worden om slachtoffers van
verkeersongevallen hulp te bieden .
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PRAKTISCH EXAMEN

Het voertuig en de uitrusting

4.

Indien de kandidaat zijn examen aflegt in een voertuig met automatische koppeling, dient
dit in het op grond van een dergelijk examen afgegeven rijbewijs te worden vermeld ;

— Voertuigen van categorie C : het maximum toegestaan gewicht mag niet minder
bedragen dan 7 000 kg ;

— Voertuigen van categorie D : het aantal zitplaatsen mag niet minder bedragen dan 28 ;
de lengte van het voertuig mag niet minder bedragen dan 7 meter ;
— Voertuigen van categorie E : wanneer het trekkende voertuig tot categorie C behoort
en het geen oplegger betreft, moet de aanhangwagen ten minste twee assen hebben
met een asafstand van meer dan 1 meter.

Inhoud

5.

Bediening van het voertuig

De kandidaat moet onderstaande manoeuvres uitvoeren om te bewijzen dat hij het voer
tuig beheerst :
5.1 .

Hellingproef;

5.2 .

Uitsluitend voor voertuigen van de categorieën B, C , D en E :

achteruitrijden en achteruitdraaien ;

5.3 .

Remmen en stoppen bij verschillende snelheden, waaronder ook stoppen in noodgevallen,
voor zover wegconditie en verkeersomstandigheden zulks toelaten ;

5.4.

Uitsluitend voor voertuigen van de categorieën B, C, D en E :
achteruitparkeren, parkeren op een dalende of stijgende helling ;

5.5 .

Halve draai binnen een beperkte ruimte ;

5.6.

Uitsluitend voor voertuigen van categorie A :
rijden met geringe snelheid.

6.

Rijgedrag
Er moet vooral op worden toegezien dat de kandidaat

6. 1 .

Op het juiste weggedeelte blijft rijden ;

6.2.

Op de juiste wijze de bocht naar links en rechts neemt ;

6.3 .

Op de juiste wijze van rijstrook verandert en van richting verandert bij kruisingen ;

6.4.

Op het vèrkeer let ;

6.5.

Zich correct gedraagt op kruisingen en daarbij naar behoren rekening houdt met alle
bewegingen van de medeweggebruikers en meer in het bijzonder met de voorrangsregels ;

6.6.

Zijn snelheid aan de omstandigheden aanpast ;

6.7.

De achteruitkijkspiegels gebruikt ;

6.8.

De manoeuvres die hij wil gaan uitvoeren, correct van tevoren aangeeft ;

6.9.

De verlichtings-, waarschuwings- en andere hulpapparatuur van het voertuig correct kan
bedienen ;

6.10. Met de gewenste voorzichtigheid rijdt, rekening houdende met voetgangers en andere
weggebruikers ;

6.1 1 . Zich op passende wijze gedraagt ten aanzien van voertuigen van openbaar vervoer ;
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6.12. De verkeerslichten en aanwijzingen van de bevoegde verkeersagenten in acht neemt ;
6.13 . Juist reageert op de voorgeschreven signalen van de medeweggebruikers ;
6.14. De verkeerslichten, verkeersborden en oversteekplaatsen voor voetgangers respecteert ;
6.15 . Voldoende afstand bewaart tussen zijn voertuig en het voertuig voor hem of tussen zijn
voertuig en de naast hem rijdende voertuigen ;
6.16 .

De inhaalmanoeuvres correct uitvoert ;

6. 1 7 . De veiligheidsriem correct gebruikt wanneer het voertuig daarmee moet zijn uitgerust.
Volgorde van de examenonderdelen

7.

Het in paragraaf 5 beschreven examenonderdeel moet zoveel mógelijk vóór dat van para
graaf 6 worden afgenomen .

Duur van het examen

8.

De duur van het examen en de af te leggen afstand moeten voldoende zijn om de in de
paragrafen 5 én 6 genoemde punten te kunnen toetsen . Het in paragraaf 6 beschreven exa
menonderdeel duurt zo mogelijk meer dan 30 maar nooit minder dan 20 minuten .

Plaats van het examen

9.

Het in paragraaf 5 beschreven examenonderdeel kan op een speciaal examenterrein wor
den afgenomen ; in dat geval moeten er nauwkeurige criteria worden vastgesteld om de
vaardigheid van de kandidaat in het manoeuvreren met het voertuig objectief te toetsen .
Het in paragraaf 6 bedoelde examenonderdeel wordt zo mogelijk afgenomen op buiten de
agglomeraties gelegen wegen , op autowegen en in het stadsverkeer.
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BIJLAGE III

MINIMUMNORMEN VOOR DE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID
DEFINITIES

1.

Ten behoeve van deze bijlage worden de bestuurders in twee groepen ingedeeld :

1.1 .

Groep 1 : Bestuurders van voertuigen van de categorieën A en B.

1 .2.

Groep 2 : Bestuurders van voertuigen van de categorieën C, D en E.

2.

Naar analogie hiervan worden de aanvragers van een rijbewijs of verlenging daarvan inge
deeld in de groep waartoe zij behoren nadat het rijbewijs is afgegeven of verlengd.

MEDISCHE ONDERZOEKEN

3.

Groep I : De aanvragers dienen medisch te worden onderzocht, indien bij de vervulling
van de vereiste formaliteiten of tijdens het examen dat zij moeten afleggen voor het ver
krijgen van een rijbewijs, blijkt, dat zij een of meer van de lichamelijke of geestelijke
gebreken vertonen die voor deze groep in deze bijlage worden vermeld.

4.

Groep 2: De aanvragers dienen medisch te worden onderzocht voor de eerste afgifte van
een rijbewijs en vervolgens dienen de bestuurders de periodieke onderzoeken te onder
gaan die de nationale wetgeving eventueel voorschrijft.

Gezichtsvermogen

5.

Alle aanvragers van een rijbewijs dienen een onderzoek te ondergaan dat wordt uitge
voerd door naar behoren opgeleid personeel. In twijfelgevallen dient de aanvrager te wor
den onderzocht door een bevoegde medische autoriteit. Bij het onderzoek van het
gezichtsvermogen dient de aandacht uit te gaan naar de gezichtsscherpte, het gezichtsveld,
het gezichtsvermogen in het donker, progressieve oogziekten, enz. Wanneer het dragen
van corrigerende glazen bij het rijden door de afgevende instantie noodzakelijk wordt
geacht, dient dit op het rijbewijs te worden vermeld.

6.

Groep 1 : Bestuurders van deze groep zouden hun gezichtsvermogen uiterlijk wanneer zij
70 zijn , en bij voorkeur eerder moeten , laten onderzoeken , en daarna met passende tussen
pozen . Indien aanvragers of bestuurders van 40 jaar en ouder na correctie een sub-nor
maal gezichtsvermogen hebben, maar wel voldoen aan de minimumeisen van de punten
6.1 en 6.2, dient de oorzaak van het verminderd gezichtsvermogen te worden nagegaan
voordat een rijbewijs wordt afgegeven of verlengd. Indien er een oogziekte wordt ontdekt

of het vermoeden daarvan bestaat, zouden de periodieke onderzoeken veelvuldig moeten
plaatsvinden .
6. 1 .

Aanvragers van een rijbewijs of verlenging hiervan dienen, zo nodig met corrigerende gla

zen, een gezichtsscherpte te hebben van minimaal 0,4 en bij voorkeur meer met het beste
oog, of van minimaal 0,5 met beide ogen samen en, vastgesteld bij medisch onderzoek,
van minimaal 0,2 met het slechtste oog. Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of ver

lengd, indien bij medisch onderzoek blijkt dat het gezichtsvermogen van de aanvrager of
bestuurder met meer dan 20 graden is verminderd in het temporale deel van zijn gezichts
veld, of indien de aanvrager of bestuurder dubbel ziet öf bij het kijken rryet beide ogen
gebrekkig ziet.

6.2.

Aanvragers of bestuurders die slechts met één oog zien, kunnen een rijbewijs verkrijgen of
laten verlengen, indien een bevoegde medische instantie verklaart dat deze toestand al zo
lang bestaat dat de betrokkene zich daaraan heeft aangepast en de gezichtsscherpte, zo
nodig met corrigerende glazen, minimaal 0,8 bedraagt. Deze personen mogen voor dit oog
geen beperkt gezichtsveld hebben .
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Groep 2: Aanvragers of bestuurders uit deze groep dienen hun gezichtsvermogen te laten
onderzoeken bij het aanvragen van een rijbewijs en bij voorkeur periodiek ook daarna.
Indien aanvragers of bestuurders van 40 jaar en ouder na correctie een sub-normaal
gezichtsvermogen hebben, maar wel voldoen aan de minimumeisen van punt 7.1 , dient de
oorzaak van het verminderde gezichtsvermogen te worden nagegaan voordat een rijbewijs
wordt afgegeven of verlengd.

7.1 .

Aanvragers van een rijbewijs of verlenging hiervan dienen, zo nodig met corrigerende gla
zen, een binoculair gezichtsvermogen met een gezichtsscherpte van minimaal 0,75 met het

beste oog en van minimaal 0,5 met het slechtste oog te hebben. Indien corrigerende glazen
worden gebruikt, dient het ongecorrigeerde gezichtsvermogen niet minder te bedragen dan
0,1 en moet de correctie goed worden verdragen . Rijbewijzen mogen niet worden afgege
ven of verlengd, indien de aanvrager of bestuurder een verminderd gezichtsveld heeft,
dubbel ziet of bij het kijken met beide ogen gebrekkig ziet.
7.2.

Het gebruik van contactlenzen door bestuurders uit deze groep kan worden toegestaan na
gunstig advies van een bevoegde medische instantie.

Gehoor

8.

Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd, indien het gehoor van een aanvra
ger of bestuurder van groep 2 zo slecht is dat het hem stoort bij een juiste vervulling van
zijn taken .

Algemene toestand en lichamelijke gebreken

9.

Groep 1 : Rijbewijzen zonder beperkingen mogen niet worden afgegeven of verlengd,
indien de aanvragers of bestuurders lichamelijke gebreken vertonen, tenzij een rijproef
heeft aangetoond dat zij in staat zijn voertuigen met standaardbediening te besturen.

9. 1 .

Beperkte rijbewijzen mogen worden afgegeven of verlengd, indien de aanvragers of
bestuurders met lichamelijke gebreken voertuigen besturen die zijn aangepast aan de eisen
die hun gebrek stelt. Beperkingen op het rijbewijs dienen melding te maken van de
vereiste aanpassing van het voertuig.

9.2 .

In twijfelgevallen dient na de medische evaluatie door een bevoegde instantie een prakti
sche rijproef te worden afgelegd, waarna in voorkomend geval een rijbewijs met een
beperkte geldigheidsduur mag worden afgegeven, zodat er toezicht blijft op dergelijke

gevallen. De beoordeling van lichamelijke gebreken dient in de eerste plaats te worden
gebaseerd op mechanische overwegingen, zodat kan worden nagegaan of het gebrek lan
gere tijd een belemmering zal vormen voor het doeltreffend en snel manoeuvreren en het
bedienen van het mechanisme onder alle omstandigheden, vooral in noodsituaties.

10.

Groep 2: Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven aan of verlengd voor aanvragers of
bestuurders met een gebrek dat een bedreiging vormt voor de juiste en veilige besturing
van een voertuig.

10.1 .

Het medisch onderzoek van aanvragers of bestuurders moet alle lichaamsbewegingen
omvatten — spierkracht, beheersing en coördinatie — in het bijzonder die van de boven
ste en onderste ledematen .

10.2.

Wanneer na de afgifte van een rijbewijs een gebrek optreedt dat een gevaar vormt voor de
juiste en veilige besturing van een voertuig, dient de bestuurder zijn activiteiten te staken
en een onderzoek door een bevoegde medische instantie te ondergaan.

Hart- en vaatziekten

1 1.

Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven aan of verlengd voor aanvragers of bestuurders
met hart- en vaatziekten, tenzij hun aanvraag wordt gesteund door een bevoegd medisch
advies .

12.

Wat aanvragers of bestuurders van groep 2 betreft, moet de bevoegde medische instantie
naar behoren rekening houden met de extra risico's of gevaren die verbonden zijn aan het
besturen van de voertuigen die onder de definitie van deze groep vallen.
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Endocrine aandoeningen

13 .

Voor gevallen van andere ernstige endocrine aandoeningen dan suikerziekte, dient de
nationale wetgeving passende bepalingen te bevatten inzake het afgeven of verlengen van
rijbewijzen .

14.

Groep 1 : Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd, indien de aanvragers of
bestuurders lijden aan suikerziekte die gepaard gaat met complicaties voor ogen, zenuw
stelsel, hart en bloedvaten, of met een niet-gecompenseerde acidose.

14.1 . Voor een beperkt tijdvak mogen rijbewijzen worden afgegeven aan of verlengd voor aan
vragers of bestuurders die lijden aan suikerziekte, doch niet aan een van de in punt 14
genoemde complicaties, mits zij onder medisch toezicht blijven staan.
1 5.

Groep 2: Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd, indien de aanvragers of
bestuurders aan suikerziekte lijden en een insulinebehandeling behoeven .

Ziekten van het zenuwstelsel

16.

Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd, indien de aanvragers of bestuur
ders lijden aan
a)

encefalitis, multiple sclerose, ernstige myasthenia of erfelijke ziekten van het zenuw
stelsel die gepaard gaan met een progressieve spieratrofie en aangeboren myotonische
aandoeningen ;

b)

ziekten van het perifere zenuwstelsel ; of

c)

letsels van het centrale of perifere zenuwstelsel ,

tenzij de aanvraag wordt gesteund door een bevoegd medisch advies en de betrokkenen in
staat zijn om het mechanisme van een voertuig veilig te bedienen en de verkeersregels op
te volgen . Deze gevallen moeten op gezette tijden opnieuw worden bezien.

17 .

Groep /. rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd indien de aanvragers of
bestuurders aan epilepsie lijden . In de nationale wetgeving kan worden bepaald dat
behoudens een bevoegd medisch advies rijbewijzen kunnen worden afgegeven aan perso
nen die in het verleden aan epilepsie hebben geleden, doch al geruime tijd (bij voorbeeld
2 jaar) vrij zijn van aanvallen .

17.1 .

Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd, indien aanvragers of bestuurders
lijden aan ziekten van de hersenvaten , tenzij hun verzoek wordt gesteund door een
bevoegd medisch advies en mits de bediening van het voertuig dat zij besturen adequaat is
aangepast of gewijzigd, dan wel een passend speciaal type voertuig wordt gebruikt. De
geldigheidsduur van de aldus afgegeven of verlengde rijbewijzen moet worden beperkt
overeenkomstig het bevoegde medische advies.

17.2.

Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd, indien de aanvragers of bestuur
ders letsel hebben opgelopen aan het ruggemerg en daardoor aan paraplegie lijden, tenzij
het voertuig dat zij besturen is uitgerust met een speciaal aangepaste bediening.

1 8.

Groep 2: Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd, indien de aanvragers of
bestuurders lijden aan of in het verleden hebben geleden aan epilepsie, aandoeningen van
de hersenvaten of een letsel aan het ruggemerg en hieruit voortkomende paraplegie.

Psychische aandoeningen

19.

Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd indien de aanvragers of bestuur
ders lijden aan :
a)

psychische stoornissen die te wijten zijn aan ziekten, letsels van of operaties aan het
centrale zenuwstelsel ;

b)

ernstige geestelijke subnormaliteit ;
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c) psychosen, die met name hebben geleid tot algemene verlamming ; of
d) psychoneurosen of stoornissen in de persoonlijkheidsstructuur,
tenzij hun aanvraag wordt gesteund door een bevoegd medisch advies.
20.

Wat aanvragers of bestuurders van groep 2 betreft, moet de bevoegde medische instantie
naar behoren rekening houden met de extra risico's en gevaren die verbonden zijn aan het
besturen van de voertuigen die onder de definitie van deze groep vallen .

Alcohol

21 .

Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd, indien aanvragers of bestuurders
aan chronisch alcoholisme lijden . Indien het verzoek wordt gesteund door een bevoegd
medisch advies, mogen rijbewijzen voor een beperkt tijdvak worden afgegeven aan of ver
lengd voor aanvragers of bestuurders die in het verleden aan chronisch alcoholisme heb
ben geleden . Deze gevallen moeten op gezette tijden opnieuw worden bezien .

22 .

Wat aanvragers of bestuurders van groep 2 betreft, moet de bevoegde medische instantie
naar behoren rekening houden met de extra risico's en gevaren die verbonden zijn aan het
besturen van de voertuigen die onder de definitie van deze groep vallen .

Verdovende middelen en geneesmiddelen

23 .

Misbruik van verdovende middelen : rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd
indien de aanvragers of bestuurders afhankelijk zijn van psychotrope stoffen.

24.

Regelmatig gebruik van verdovende middelen of geneesmiddelen : rijbewijzen mogen niet
worden afgegeven of verlengd indien de aanvragers of bestuurders regelmatig verdovende
middelen of geneesmiddelen gebruiken welke hun vermogen om veilig te rijden kunnen
aantasten, tenzij hun aanvraag wordt gesteund door een bevoegd medisch advies.

24.1 .

Wat aanvragers of bestuurders van groep 2 betreft, moet de bevoegde medische instantie
naar behoren rekening houden met de extra risico's en gevaren die verbonden zijn aan het
besturen van de voertuigen die onder de definitife van deze groep vallen.

Bloedziekten

25 .

Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd, indien de aanvragers of bestuur
ders aan ernstige bloedziekten lijden, tenzij de aanvraag wordt gesteund door een bevoegd
medisch advies .

Ziekten van het urogenitale stelsel

26.

Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd, indien de aanvragers of bestuur
ders aan een ernstige nierdeficiëntie lijden.

INTREKKING VAN HET RIJBEWIJS

27 .

In de nationale wetgeving moeten bepalingen voorkomen die ertoe strekken dat het rijbe
wijs behoudens een bevoegd medisch advies wordt ingetrokken, wanneer bij de bevoegde
instanties bekend wordt dat de gezondheidstoestand van de houder van dat rijbewijs
zodanig is dat afwijzend zou zijn beschikt op een aanvraag om afgifte of verlenging van
dat rijbewijs.
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ANDERE BEPALINGEN

ï)

Het bepaalde in deze bijlage belet een Lid-Staat niet te bepalen dat een bestuurder die
vóór 1 januari 1983 een rijbewijs heeft verkregen onder minder strenge voorwaarden dan
die van deze bijlage, dat rijbewijs periodiek kan laten verlengen op de voorwaarden
waarop hij dat rijbewijs heeft verkregen .

ii)

De Lid-Staten kunnen afwijken van de bepalingen van deze bijlage, wanneer afwijkingen
op grond van de ontwikkeling van de medische wetenschap volkomen verenigbaar zijn
met de in deze bijlage vastgelegde normen . Deze afwijkingen gelden slechts voor aanvra

gers die een medisch onderzoek hebben ondergaan en wier aanvraag wordt gesteund door
een bevoegd medisch advies.
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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 15 december 1980

tot wijziging van Beschikking 71 /143/EEG houdende vaststelling van een mechanisme
voor financiële bijstand op middellange termijn
(80/ 1264/ EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

1.

Artikel 1 , lid 2, wordt vervangen door de vol
gendetekst :

„2 . Deze verplichting geldt tot en met 21 decem
ber 1982, tenzij de inwerkingtreding van ,de defi
nitieve fase van het Europees Monetair Stelsel
vóór die datum plaatsvindt.".

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de
artikelen 103 en 108 ,

Gelet op de Toetredingsakte van 1979,

2.
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Beschikking 71 / 143 / EEG ('),
laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 78/ 1041 /
EEG (2 ), de Raad een mechanisme voor financiële
bijstand op middellange termijn heeft ingesteld, dat
geldt voor een aanvangsperiode van vier jaar te
rekenen vanaf 1 januari 1972 en dat later is verlengd
tot en met 31 december 1980 ;

Overwegende dat het past dat de verplichtingen
van de Lid-Staten geldig blijven tot de overgang
naar de definitieve fase van het Europees Monetair
Stelsel ;

De bijlage wordt vervangen door de volgende
tekst :
BIJLAGE

België
Denemarken
Duitsland
Griekenland

Frankrijk
Ierland
Italië

Luxemburg
Nederland

Verenigd Koninkrijk

Overwegende dat de in artikel 1 , lid 1 , van Beschik
king 71 / 143 / EEG bedoelde maxima der verbinte
nissen gewijzigd worden door de Toetredingsakte
van 1979 ; dat het derhalve dienstig is de tekst van
de bijlage in bijlage I , hoofdstuk VII , punt 2, van de
Toetredingsakte van 1979 in deze beschikking op te

Totaal

Miljoen Ecu

Percentage

1 000
465
3 105
270
3 105
180
2 070
35
1 035
3 105

6,96
3,24
21,61
1,88
21,61
1,25
14,40
0,24
7,20
21,61

14 370

100,00".

Artikel 2

nemen ,

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING
VASTGESTELD :

Gedaan te Brussel , 15 december 1980.

Artikel 1

Voor de Raad
De Voorzitter

Beschikking 71 / 143 / EEG wordt als volgt gewijzigd :

(')
(2 )

PB nr. L 73 van 27 . 3 . 1971 , blz. 15.
PB nr. L 379 van 30. 12 . 1978, blz. 3 .

J. SANTER

f
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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 15 december 1980

tot vaststelling van het jaarverslag over de economische situatie van de
Gemeenschap ( 1980) en van de richtsnoeren voor de economische politiek in 1981
(80/ 1265 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 74/ 120/ EEG van de Raad
van 18 februari 1974 betreffende de verwezenlijking
van een hoge mate van convergentie van de econo
mische politiek van de Lid-Staten der Europese
Economische Gemeenschap ('), zoals gewijzigd bij
Beschikking 75 /787 / EEG (2 ), inzonderheid op arti

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De Raad stelt het jaarverslag over de economische
situatie van de Gemeenschap ( 1980), zoals opgeno
men in afdeling I van de bijlage, alsmede de richt
snoeren die iedere Lid-Staat bij zijn economische
politiek voor 1981 dient te volgen , zoals omschreven

in de afdelingen II , III en IV van de bijlage, vast.
Artikel 2

kel 4,

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gedaan te Brussel , 15 december 1980.

Gezien het advies van het Europese Parlement (3 ),
Voor de Raad

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (4),

(0
(2 )
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L63 van 5.3 .
L 330 van 24.
C 327 van 15 .
C 348 van 3 1 .

1974, blz. 16.
12 . 1975 , blz. 52 .
2. 1980, blz. 42.
1 2. 1 980, blz. 30.

De Voorzitter
J. SANTER
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BIJLAGE

JAARVERSLAG OVER DE ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE GEMEENSCHAP
( 1980) EN RICHTSNOEREN VOOR DE ECONOMISCHE POLITIEK IN 1981

I.

1.

DE ECONOMIE VAN DE GEMEENSCHAP NA
DE TWEEDE EXPLOSIE VAN DE
OLIEPRIJZEN

De externe prijsschok en de wereldeconomie

De olieprijsverhogingen tussen eind 1978 en medio
1980 hebben een omvang bereikt welke in reële ter
men vergelijkbaar is met die van 1973 / 1974. De
olie-invoerrekening van de Gemeenschap is dien
tengevolge opgelopen van 2,4 % van het bruto bin
nenlands produkt ( BBP) in 1978 tot ongeveer 3,7 %
in 1980 ( ! ). De mechanische invloed daarvan op het
consumptieprijspeil zou ongeveer 3,5 % bedragen ,
afgezien van verhogingen vari andere energieprijzen .
De geringere stijging van andere grondstoffenprij
zen en de vastere koersen van de Europese valuta's
hadden echter tot gevolg dat per saldo het ruilvoet
verlies voor de Gemeenschap in 1979/ 1980 minder
dan half zo groot was als in 1973 / 1974.
Niettemin is de depressieve invloed van de externe
sector in totaal krachtig. De groei van de wereldhan
del , die voor 1979 wordt geschat op 6,5 %, is waar
schijnlijk afgenomen tot 2,5% in 1980 en zal naar
verwachting in 1981 2 % bedragen . De conjunctuur
ontwikkelingen in het OESO-gebied hielden in 1980
meer gelijke tred : zowel in de Verenigde Staten als

in de Gemeenschap daalde de produktie in het
tweede kwartaal en voor beide wordt verwacht dat

de produktie tot het einde van dit jaar zal dalen of
stagneren .

Als gevolg van de explosie van de olieprijzen en van
conjuncturele factoren is de lopende rekening van
de betalingsbalans van de Gemeenschap omgesla
gen van een aanzienlijk overschot in 1978 tot een
zeer omvangrijk tekort in 1980. De waarde van de
olie-invoer alleen al nam tijdens deze afgelopen
twee jaren met 60 miljard dollar toe. Gedeeltelijk
moet zulks worden aanvaard als een onvermijdelijke

(')

De aangenomen vermeerdering van de waarde van de
olie-invoer van de Gemeenschap wegens de stijging
van de olieprijzen in dollars tussen eind 1978 en eind
1980, in de veronderstelling dat de olie-invoer in
volume constant blijft, komt overeen met 3,4% van
het BBP van de Gemeenschap in 1978, of met 3,0%
indien rekening wordt gehouden met de waardever
meerdering van de Ecu ten opzichte van de dollar. De
daling van de olie-invoer in volume en de stijging van
het nominale BBP van de Gemeenschap tussen 1978
en 1980 leiden tot een feitelijke stijging van de waarde
van de ingevoerde olie met 1,6% van het BBP in het
lopende jaar.

verandering die nog enige tijd zal aanhouden, De

economie van de Gemeenschap heeft echter tegelij
kertijd terrein verloren op de wereldmarkten, met als
gevolg dat haar aandeel in het tekort op de lopende
rekening van de OESO is toegenomen van ongeveer
V) in 1979 tot ongeveer de helft van de voor 1980 en
1981 verwachte veel grotere totale tekorten . De

Gemeenschap draagt aldus een groter deel van het
OPEC-overschot dan de Verenigde Staten en Japan .

2. De economie van de Gemeenschap : recente ont
wikkelingen en vooruitzichten

De opgaande conjunctuurfase waaraan in het begin
van 1980 een einde kwam, duurde ongeveer 2Vi

jaar, waarin de gemiddelde jaarlijkse groei van het
BBP 3,5 % bedroeg. Deze groei was net voldoende
om de totale officieel geregistreerde werkloosheid te
stabiliseren op ongeveer 5,5 % van de beroepsbevol

king. In dit cijfer komt evenwel niet tot uiting dat in
bepaalde belangrijke gebieden en beroepen in deze
periode de tekorten op de arbeidsmarkt toenamen,
hetgeen wijst op een trendmatige toeneming van de
structurele werkloosheid .

Terwijl de ramingen van de Commissie voor de

jaren 1980 en 1981 (zie tabel 1 ) wijzen op een
geringe verdere groei van respectievelijk 1,3% en
0,6 %, laat een meer nauwkeurige analyse van de
conjunctuurontwikkeling in deze jaren een diepte
punt van de bedrijvigheid zien in de tweede helft

van 1980 en een geleidelijke hervatting van een
langzame groei in de loop van 1981 . De totale werk
loosheid zal in beide jaren naar verwachting gemid
deld toenemen, tot 6,8 % voor 1981 als geheel .
De groei van het rëel beschikbaar inkomen kwam

tot stilstand in het begin van 1980, toen de verho
ging van de olieprijzen en andere inflatoire factoren
doorwerkten tot op het niveau van de consumptie

prijzen, terwijl de versnelling in de looninkomens
minder scherp verliep. Tot het tweede kwartaal 1980
bleef de particuliere consumptie toenemen als
gevolg van de daling van de spaarquota maar

daarna trok deze laatste weer aan en de consumptie
liep iets in volume terug in het tweede en derde

kwartaal van het jaar. Aldus vormde de teruggang
van de particuliere consumptie omstreeks het mid
den van 1980 de belangrijkste factor die de econo

mische activiteit deed dalen . De binnenlandse vraag
als geheel vertraagde meer (van 4,6% in 1979 tot
1,1 % in 1980) dan de uitvoer en de produktie.
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Deze ontwikkeling van de gezinsbestedingen in
1980 werd spoedig gevolgd door een zwakkere ten
dens bij de voorraadvorming. Daarentegen bleven
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lijk expansief (stijging 2,1 % in 1980) terwijl ook de
overheidsconsumptie een reële groei bleef vertonen,
zij het dat het tempo daarvan (2,0 %) lager was dan

de particuliere investeringen tot dusverre betrekke

in het voorafgaande jaar.

TABEL 1

De economie van de Gemeenschap 1960 tot 1981

BBP reële

Produktivi

stijging

teitsgroei

( in %) ( 2 )

( in %) (3 )

Stijging

Loonsom

consump

per werk

tieprijzen

nemer

( in %) ( 2 )

( in %) (2 )

Financie

Lopende

Groei li

Werklozen

in procent
ringstekort Spaarquota
li van
de be
gezinshuis

massa
gehele
houdingen
be

overheid
( M2/M3 )
king

rekening
betalings
balans

( in % BBP)

( in % BBP)

1960-1972

4,8

4,6

4,0

9,3

0,5

- 0,3

1973

5,9

4,8

8,2

14,3

0,1

- 0,7

1974

1,7

1,6

12,7

16,9

- 1,0

1975

- 1,4

- 0,1

12,5

16,5

1976

5,0

5,2

10,3

1977

2,3

2,0

1978

3,0

1979

( in %)

( in %) (2 )

( in %)

11,3

2,2

18,1

17,5

2,5

— 1,7

18,6

12,4

2,9

0,0

- 5,6

19,4

13,2

4,3

12,4

- 0,5

- 3,8

18,0

12,7

4,9

9,8

10,1

0,2

- 3,3

16,8

12,7

5,3

2,6

7,3 '

9,7

0,8

- 4,0

16,8

13,5

5,5

3,4

2,6

8,6

10,6

- 0,5

- 3,6

17,1

12,2

5,6

1980

1,3

1,2

12,0

13,1

- 1,5

- 3,5

16,6

10,6

6,0

1981 (>)

0,6

0,9

9,7

10,3

- 1,2

- 3,9

16,9

9,0

6,8

(') Ramingen van de diensten van de Commissie op grond van het huidige of voorgenomen beleid.
(2) Procentuele verandering ten opzichte van voorafgaande periode.
(3) Per werkende, gehele economie.

De verwachting dat de groei in 1981 hervat zal wor

den is gebaseerd op de veronderstelling dat de reëel
beschikbare inkomens in de eerste helft van het vol

gende jaar weer langzaam zullen beginnen te stijgen
bij een slechts kleine verdere toeneming van de
spaarquota ; dit beeld is wel in tegenstelling tot de
snelle toeneming van de besparingen in 1975, die de
voornaamste oorzaak vormde van de scherpe reces
sie na de eerste olieprijsstijgingen. De afzwakking
van voorraadvorming en investeringen in 1981 zal
waarschijnlijk eveneens betrekkelijk matig zijn, het
geen beantwoordt aan de veel geringere erosie van
winstcapaciteit en liquiditeit van de ondernemingen
in de huidige conjunctuurcyclus, vergeleken met

1975 . De BBP-deflator en de arbeidskosten per een
heid, die als indicatoren van het onderliggende
inflatietempo betrouwbaarder zijn, lieten echter in
1980 een geringere versnelling zien . Voor 1981 wordt
verwacht dat de consumptieprijzen duidelijk langza
mer zullen stijgen (tot 9,7 %) dan de andere maatsta
ven . Dienovereenkomstig waren ook de disparitei
ten van de inflatiecijfers ten aanzien van het con
sumptieprijsniveau groter dan ten aanzien van de
BBP-prijzen en de arbeidskosten : het verschil tussen

het hoogste en het laagste stijgingspercentage voor
de consumptieprijzen zal naar verwachting dalen
van 15 procentpunten in 1980 tot ongeveer 10 pun
ten in 1981 .

1973-1975 . De netto buitenlandse vraag zal even
eens in de loop van 1981 kunnen toenemen . De fou
tenmarge voor deze ramingen is waarschijnlijk gro

II .

BELEIDSPROBLEMEN VOOR DE
GEMEENSCHAP

ter naar beneden (geringere economische activiteit)
dan naar boven .

1.

De versnelling van de consumptieprijsinflatie met
een verhoging van ongeveer 12% in 1980, vergele
ken met een laagste cijfer van ongeveer 7,5 % in
1978, was gemiddeld bijna even sterk als in 1974/

De beleidsbeginselen

De grondgedachte van het beleid op middellange
termijn dient gericht te zijn op het verbeteren van de
werkgelegenheid onder condities van meer prijssta
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biliteit en versterking van de concurrentiepositie. In
termen die nauwer aangepast zijn aan de economi

enerzijds de elementen van een gemeenschap
pelijke beleidslijn worden aangegeven en ander
zijds, in geval tussen de Lid-Staten divergenties
bestaan, wordt aangegeven in welke opzichten

sche situatie van het moment, zoals deze zich voor
doet in het najaar 1980, diént het beleid van de

Gemeenschap in het algemeen te zijn gericht op :
a)

Het bereiken van een duurzame en krachtige
verlaging van de inflatiecijfers en een hervatting
van de convergentie tussen de Lid-Staten :
gemiddeld kan thans een zekere vertraging van
het inflatietempo worden waargenomen en
bepaalde recente ontwikkelingen van prijzen en
kosten wijzen in de goede richting, maar deze
positieve aspecten van de situatie dienen op
korte termijn te worden geconsolideerd en uit
gebreid.

b) Voorkomen dat de huidige dalende conjunc
tuurfase overgaat in een cumulatieve recessie en
verzekeren dat het te verwachten herstel van de

groei in 1981 een Weg inslaat die kan worden
voortgezet.

c) Handhaving van de controle over de monetaire
ontwikkelingen in Europa en bijdragen tot de
aanpassing van de communautaire en de inter
nationale monetaire regelingen aan nieuwe
behoeften .

d) Het geven van prioriteit in het begrotingsbeleid
aan de afstemming van de overheidsuitgaven en
de belastingen op hetgeen nodig is voor het her
stel van het produktiepotentieel :

31 . 12 . 80

convergentie naar een communautaire norm
wenselijk is .

b) Gecoördineerde inzet van haar eigen financiële,
monetaire en sectorale beleidsinstrumenten ten

einde deze doelstellingen te bereiken .
Het onderling afgestemde antwoord op de huidige
algemene economische situatie dient gebaseerd te
zijn op een strategisch juiste combinatie van vraag
beleid en aanbodbeleid en met name op het juiste
evenwicht in de toepassing ervan ten aanzien van
problemen op korte en middellange termijn . Aan
passingen op korte termijn dienen gematigder te zijn
dan in de afgelopen tien jaar soms het geval was en
meer gewicht moet worden toegekend aan de terug
dringing van
inflatoire
verwachtingen
op
middellange termijn en aan de verbetering van de
aanbodvoorwaarden in de economie .
Dit

betekent

weer

een

vaster

beheer

van

de

monetaire aggregaten , wisselkoersen en begrotings
saldi dan in vroegere conjunctuurcycli het geval was
en het duidelijk op versterking van het economisch
potentieel afstellen van de vele beleidsinstrumenten
binnen de algemene structuur van overheidsuitga
ven, belastingen en regulering.
De diversiteit in de economische structuren van de

e) Snelle vooruitgang van investeringen in energie
besparing en - produktie .

0

Verbetering van het concurrentievermogen van
de Gemeenschap, uitbreiding van de investerin
gen , bevorderen van het verplaatsen van pro
duktiemiddelen naar nieuwe industrieën en

bedrijfstakken die een blijvend groeipotentieel
bezitten , en verscherping van de doeltreffend
heid van de marktmechanismen ter bevordering
van produktieve investeringen en werkgelegen
heid .

g) Bestrijding van de werkloosheid met een combi
natie van acties om de schepping van econo
misch levensvatbare werkgelegenheid te bevor

deren , het arbeidspotentieel aan de nieuwe
behoeften aan te passen en de lasten van het tij
delijk onvermijdelijke niveau van werkloosheid
te verlichten .

Hoewel de meeste

instrumenten

van economisch

beleid tot verwezenlijking van deze doelstellingen in
handen zijn van de Lid-Staten , heeft ook de
Gemeenschap een belangrijke taak en eigen verant
woordelijkheden en wel in tweeërlei opzicht :

a) Vaststelling van een onderling afgestemd raam
werk voor acties van de Lid-Staten, waarbij

Lid-Staten is in vele opzichten natuurlijk en wense
lijk — vooral in het streven naar een maximum aan
comparatieve voordelen en in de aanpassing aan
plaatselijke voorkeuren en omstandigheden —
waarbij de Gemeenschap overigens wel streeft naar
convergentie in het niveau van economische ont
wikkeling. Bovendien is convergenti tussen Lid-Sta
ten ten aanzien van inflatie en kosten, van de winst

capaciteit van de bedrijven en van het financieel
beleid dat het concurrentievermogen bepaalt, van
vitaal belang voor de Gemeenschap als geheel .
In dit opzicht is er in de gehele Gemeenschap in
toenemende mate overeenstemming dat deze con
vergentie dient samen te gaan met een verbetering
van de gemiddelde inflatievoet, van de gemiddelde
mate van internationaal economisch concurrentie

vermogen en de gemiddelde investeringsquota in de
Gemeenschap ; succes op al deze terreinen zou
onderling versterkend werken .
De eigen beleidsinstrumenten van de Gemeenschap,
zowel de beschikbare als de potentiële, kunnen bij
dragen tot een constructief antwoord op de huidige
problemen, onder andere door een samenhangend
beheer en ontwikkeling van haar eigen beleidsin
strumenten op het gebied van handel, landbouw,
industrie, concurrentie, werkgelegenheid en de
regio. In de huidige situatie zijn twee beleidsgebie
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den op het niveau van de Gemeenschap van bijzon
der belang : geld- en wisselkoerspolitiek en energie
beleid. Het Europees Monetair Stelsel is een essen

tieel element in het geheel van compatibele
nationale monetaire beleidsmaatregelen die op sta
biliteit en convergentie gericht zijn. Het vormt
tevens in verschillende opzichten een bruggehoofd
voor de Gemeenschap in haar economische betrek
kingen met de rest van de wereld : de wisselkoersen
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de hquiditeitenmassa het herstel van de groei niet
belemmeren. Indien de inflatietendens in belangrijke
mate wordt afgezwakt, zullen, naast onmiddellijke
resultaten op het gebied van prijzen en kosten , de
vooruitzichten voor een verdere belangrijke verla
ging van het rentepeil gunstiger worden ; dit laatste
hangt evenwel mede af van de rente-ontwikkeling
op de internationale markten .

tussen Ecu, dollar en yen zijn van essentieel belang
voor de samenhang van het handelsbeleid van de

Gemeenschap in de wereld ; de Ecu kan een belang
rijke rol spelen in de verandering van de structuur
van de internationale reserveactiva. Een gemeen
schappelijke actie op het gebied van het energiebe
leid vergt verdere inspanningen op het gebied van
investeringen en onderzoek, (deels ondersteund
door de eigen financiële instrumenten van de
Gemeenschap, zoals leningen van de EIB en
gebruik van het nieuwe instrument van de Gemeen

schap) alsmede een verder doorgevoerd overleg over
nationale energiemaatregelen op het gebied van
prijsvorming, belastingen en overige wettelijke rege
lingen .

b)

Inkomens

Een duidelijke vertraging van het inflatietempo is
een belangrijke voorwaarde voor een verbetering
van de investeringsneiging en een vergroting van het
vertrouwen der gezinshuishoudingen, welke laatste
weer vereist is om een op voorzorg berustende stij
ging van de spaarquota en daling van de consump
tie te voorkomen . Vakverenigingen en ondernemin
gen dragen hunnerzijds een grote verantwoordelijk
heid voor het terugdringen van de inflatie. In de
loononderhandelingen moet rekening worden gehou
den met de beperkingen die het op stabilisatie
gerichte beleid stelt en met de noodzaak van een
concurrerende kostenstructuur tussen bedrijfstakken
en landen . Aldus kunnen de vooruitzichten voor de

2.

Maatregelen tot stabilisering en herstel

a)

Monetair beleid

Het prioritaire doel van monetaire stabiliteit, dat
zowel een doel op zichzelf is als voorwaarde voor
hervatting van de groei , vereist een standvastig
beleid tot beheersing van de monetaire aggregaten .
Dit beleid was in het recente verleden doeltreffender

dan bij voorbeeld in 1973-1975 . Hoewel zich soms
problemen bij de controle van de geldhoeveelheid
op korte termijn hebben voorgedaan , is de toene
ming van de totale liquiditeitenmassa in de
Gemeenschap verminderd van 13,5% in 1978 tot
ongeveer 10% in 1980, terwijl in 1973 de toeneming
17,5 % bedroeg. In het komende jaar dient de groei
van de geldhoeveelheid gemiddeld nog iets af te
nemen , waarbij voor de Lid-Staten waar de resulta
ten onder de doelzone liggen, enige verruiming van
het monetair beleid en voor de overige Lid-Staten
een aanzienlijk langzamere toeneming van de liqui

werkgelegenheid beter worden , tegelijk met een ver
mindering van de inflatie. Als aan deze vereisten
voorbij wordt gegaan , kunnen de kosten van de
prijsstabilisatie in termen van werkgelegenheid aan
zienlijk hoger zijn .
In aanmerking genomen dat een toenemend deel
van het BBP naar investeringen moet gaan en dat
het
exportvolume
ten
opzichte
van
het
invoervolume moet worden uitgebreid ten einde het
tekort op de lopende rekening te verminderen, kan
het reële loon in 1981 hoogstens in enkele Lid-Sta
ten en dan nog slechts in zeer bescheiden mate stij
gen . In andere Lid-Staten, waar de winstcapaciteit
van het bedrijfsleven duidelijk onvoldoende is, waar
de inflatie duidelijk het hoogst is, waar de werkloos
heid snel toeneemt, en waar de grootste betalingsba
lansaanpassingen nodig zijn, dient het reële loon
enigszins te dalen . In de Gemeenschap als geheel
mogen de reële lonen dus in de komende jaren niet
in hetzelfde tempo stijgen als de produktiviteit.

diteitenmassa aanvaard kan worden .

Een standvastig beleid tot beheersing van de liquidi
teitsvoorziening in de komende periode is niet
onverenigbaar met ondersteuning van het conjunc
tuurherstel . Integendeel , een dusdanig beleid zou
verenigbaar zijn met een daling van de rentetarie
ven ; deze daling heeft trouwens reeds in
verschillende Lid-Staten ingezet. Het restrictieve
karakter van het monetaire beleid alsmede de wen

selijkheid van een in onderling overleg
doorgevoerde verlaging van de rentetarieven zijn
echter in belangrijke mate afhankelijk van een verla
ging van het inflatietempo . Als de inflatie vermin
dert zal de nagestreefde gemiddelde uitbreiding van

Daar vermindering van de inflatie een eerste
vereiste is en er geen of weinig ruimte bestaat voor
verhoging van het reële loonpeil moeten de
nominale loonsverhogingen in het komende jaar
gemiddeld lager zijn dan tevoren . In het afgelopen
jaar vond een versnelde loonmatiging plaats, zij het
in mindere mate dan in de overeenkomstige periode
na de eerste explosie van de olieprijzen . Over het
algemeen is de aanpassing aan de tweede explosie
van de olieprijzen verleden jaar dus in betere
omstandigheden geschied dan tijdens de eerste cri
sis . In sommige Lid-Staten werd het ruilvoetverlies
geabsorbeerd in de nominale loonregelingen. In
sommige Lid-Staten waar loonindexering gebruike
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lijk is werden stappen ondernomen om de indexe
ringsregelingen te wijzigen ( Denemarken) of de in
dexering tijdelijk op te schorten ( Nederland) ten
einde te voorkomen dat de olieprijsverhogingen tot
een secundaire kosteninflatie zouden leiden . De
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bedoeling ligt volledig deel te nemen zodra de

omstandigheden dit toelaten); grotere eenheid bij
het innemen van een gemeenschappelijk standpunt
inzake vraagstukken van internationale monetaire
samenwerking, met inbegrip van het zo snel moge

resultaten op dit gebied waren evenwel ongelijk. In
enkele andere landen is het indexeringsmechanisme
in onvoldoende mate aangepast of zijn de loonak
koorden te hoog uitgevallen en deze divergenties

lijk ontwikkelen van een gecoördineerd beleid ten
aanzien van de voornaamste internationale geldeen
heden, met name de dollar en de yen .

kunnen niet aanhouden zonder dat de economie

De Gemeenschap dient bij te dragen tot goed func
tionerende regelingen voor de terugsluizing van de
OPEC-overschotten . Niet alleen moet zij de pogin
gen van de internationale organisaties waarin alle
groepen landen verenigd zijn ondersteunen, doch
tevens moet zij ertoe overgaan haar eigen leningfaci
liteiten voor betalingsbalansdoeleinden aan de
nieuwe omstandigheden aan te passen .

daarvan ernstige reële schade ondervindt.
Over de 'effecten van de indexeringsregelingen als
zodanig kan niet zonder meer in het algemeen wor

den geoordeeld, aangezien zij min of meer volledig
kunnen zijn en zich in het uiterste geval nauwelijks
onderscheiden van
onderhandelingen .
wenselijk dat de
zover zij bestaan ,

het systeem van algemene loon
Het blijft niettemin ten zeerste
indexeringsmechanismen , voor
met voldoende flexibiliteit of
beperkingen worden toegepast, zodat wordt voorko
men dat de onvermijdelijke ruilvoetverliezen wor

den afgewenteld op de prijzen en de mogelijkheid
blijft bestaan om in de inkomensverdeling of de
belastingstructuur de noodzakelijke aanpassingen
aan te brengen zonder dat daardoor extra impulsen
aan de inflatie worden gegeven .

d)

Begrotingsbeleid

Gezien de beperkingen die thans in monetair en

financieel opzicht bestaan, is er slechts weinig
ruimte voor algemene begrotingsmaatregelen tot sti
mulering van de bedrijvigheid in de dalende con
junctuurfase. De belastinginkomsten zullen echter
waarschijnlijk door de werking van automatische
fiscale stabilisatiefactoren in de komende twaalf

c)

Internationalefinanciële politiek

De wisselkoersen zoals deze zijn bepaald in het
kader van het Europees Monetair Stelsel vormen het
fundament voor de tenuitvoerlegging van de richt
snoeren voor de economische politiek van de
Gemeenschap. De wisselkoersstabiliteit in de
Gemeenschap heeft in het afgelopen jaar de ver
schillen in inflatiepercentages beperkt en de onze
kerheden die door de tweede explosie van de olie
prijzen teweeg werden gebracht binnen zekere gren
zen gehouden . Het monetair beleid was in het
afgelopen jaar zowel intern als extern meer conver

gerend dan de ontwikkeling van de reële economie .
Deze laatste moet nu, op de eerder aangegeven
wijze, sneller worden aangepast.

maanden minder sterk toenemen en de begrotingste
korten zouden uitsluitend op het huidige niveau
gehandhaafd kunnen blijven door middel van extra
kortingen op de uitgaven , waardoor de activiteit nog
verder gedrukt zou worden . De Lid-Staten dienen

derhalve als groep bereid te zijn een zekere stijging
van het financieringstekort van de gehele overheid
in 1981 te aanvaarden . Desondanks zijn sommige
Lid-Staten toch genoopt tot een verlaging van hun
overheidstekorten wanneer zij uitzonderlijk groot
zijn geworden en een gevaar betekenen voor de
monetaire stabiliteit en een doelmatige allocatie van
produktiefactoren . De voornaamste wijzigingen in
het begrotingsbeleid van de Gemeenschap als
geheel moeten betrekking hebben op de structuur
van de overheidsuitgaven en belastingen . Daarbij
moet prioriteit worden gegeven aan het versterken
van de structurele basis van de economie en het

De maatregelen welke dienen te worden genomen
bij de overgang naar de tweede fase van het Euro
pees Monetair Stelsel, zoals bepaald door de Euro
pese Raden van Bremen en Brussel in 1978, dienen
de functionering verder te verbeteren en zijn rol als
stabiliserende factor voor de onderlinge wisselkoers
verhoudingen — die reeds aanzienlijk is — verder te
versterken . Van de doelstellingen die door de Euro
pese Raad waren vastgesteld mogen hier de
volgende in herinnering worden gebracht : ontwikke
ling van de rol van de Ecu zodat deze volledig kan
worden gebruikt als salderingsmiddel en reserve
middel ; consolidatie van de verschillende krediet
mechanismen van het systeem van het Europees
Monetair Fonds ; deelname door alle Lid-Staten (het

Verenigd Koninkrijk heeft laten weten dat het in de

bevorderen van de economische groei door aanpas
sing van de aanbodvoorwaarden . De regeringen die
nen voort te gaan met het streven, de expansie van
uitgaven voor overheidsconsumptie, subsidies en
overdrachten ter financiering van particuliere con
sumptie te beperken ten einde in de overheidsbegro
tingen ruimte te maken voor uitgaven die via inves
teringen de economische groei bevorderen .

Dit betekent een duidelijke wijziging van de tenden
sen van de afgelopen jaren . Terwijl in verhouding
tot het BBP de overheidsuitgaven in de Gemeen
schap tot een recordniveau zijn gestegen, werd een
toenemend deel hiervan bestemd voor de financie

ring van consumptieve uitgaven, hetzij . rechtstreeks
in de vorm van overheidsconsumptie, hetzij indirect

31 . 12 . 80

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

door overdrachten ter financiering van gezinscon
sumptie . Ook hebben omvangrijke subsidies of
kapitaaloverdrachten aan industrieën , die in moei
lijkheden verkeren , prioriteit gekregen als nood
maatregelen ter voorkoming van ontslagen of
bedrijfssluitingen , hoewel dit vaak inhield dat wei
nig produktieve ondernemingen werden onder
steund en de nodige structurele wijzigingen werden
tegengehouden .
De overheidsinvesteringen en andere categorieën
niet-verplichte uitgaven werden voorts streng
beperkt ten einde het totale begrotingstekort te hou
den binnen met monetaire en financiële stabiliteit

verenigbare grenzen . Ondanks de noodzaak van een
opleving van de investeringen eri een versterking
van het vertrouwen bij het bedrijfsleven leggen de
belastingstelsels over het algemeen nog een relatief
zware druk op het bedrijfsleven . Soortgelijke facto
ren vormen een verklaring voor het feit dat begro
tingsmaatregelen , hetzij in de vorm van fiscale ver
lichtingen ter bevordering van energiebesparende
investeringen en van onderzoek en ontwikkeling,
hetzij in de vorm van kapitaaloverdrachten en subsi
dies ter bevordering van de uitbreiding van
openbare nutsbedrijven en communicaties, vaak
zeer beprekt blijven .

De structuur van de overheidsuitgaven en de belastin

gen moet derhalve krachtig worden omgebogen en
worden afgestemd op vergroting van het produktie
potentieel , hetgeen de noodzaak inhoudt van een
afrempiing van de automatische groeitendensen van
de uitgaven op het gebied van sociale voorzieningen
en consumptie en een krachtige verlaging van subsi
dies welke niet langer beantwoorden aan prioritaire
economische behoeften . Eveneens moeten de tarie

ven van overheidsbedrijven de volledige economi
sche kosten weerspiegelen . De zuiver macro-econo
mische bijsturing van de vraagontwikkeling op korte
termijn moet meer worden beperkt. De doelstellin

gen van werkgelegenheid en groei moeten worden
nagestreefd in het kader van de gegeven begrotings
massa's door wijziging van de prioriteiten ten aan
zien van de specifieke uitgavenprogramma's en fis
cale maatregelen .
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duidelijk worden of de activiteit zich op voldoende
krachtige wijze zal herstellen . De grootste behoeften
aan openbare inversteringen doen zich nu vooral
voor op gebieden als milieuverbetering, stadsver
nieuwing en energiebesparing in woningen .
e)

Energiebeleid

De energievoorziening legt thans belangrijke beper
kingen op aan de economische groei . Dit was voor
de Raad op 13 mei 1980 aanleiding tot het vaststel
len van nieuwe doelstellingen voor 1990 voor het
energiebeleid :
i ) vermindering tot 0,7 van de verhouding tussen
de groei van het energieverbruik en de groei van
het BBP (vervolgens verlaagd tot 0,6 op de Wes
terse topconferentie van Venetië):

ii) vermindering van het a'ajideel van olie in het
totale energieverbruik tot 40 % ;

iii ) vergroting van het aandeel van kolen en kern
energie in de elektriciteitSproduktie tot 70-75 % ;
iv) versnelde inzet van nieuwe en vervangbare
energiebronnen ;

v ) afstemming van het energieprijsbeleid op de
verwezenlijking van deze doelstellingen .
De olie invoer in de Gemeenschap in 1980, die toch
circa 1 10 miljard dollar heeft gekost, is vermoedelijk
aanzienlijk achtergebleven bij het niveau van 1979
( 14% in de eerste negen maanden van 1980 ten
opzichte van dezelfde periode van 1979). Dit moet
evenwel in belangrijke mate worden toegeschreven
aan de langzame toeneming van de activiteit en aan
technische aanpassingen na de belangrijke voor
raadvorming in 1979, en is geen aanwijzing voor een
afdoend resultaat op het gebied van de energiebe
sparing. De Commissie gaat thans na of de
nationale energieprogramma's adequaat zijn en zal
daarover binnenkort een mededeling aan de Raad
doen toekomen . Extra inspanningen kunnen wel
degelijk nodig zijn om de energiedoelstellingen aan
het eind van dit decennium te bereiken .

De opstelling van programma's voor inversteringen
door de overheid en openbare nutsbedrijven vergt tijd
en de ervaring heeft aangetoond, althans in enkele
Lid-Staten , dat het ontbreken van uitgewerkte pro

Er bestaan ruime mogelijkheden voor investeringen
en werkgelegenheid op het gebied van energiebespa

jecten en de duur van de administratieve procedures
dikwijls een sterkere rem op de investeringsactiviteit
vormen dan het beschikbaar zijn van geldmiddelen .

ten op het gebied van de energiebesparing, zowel in
de sector van de gezinshuishoudingen als in het
bedrijfsleven , is zodanig dat daarvan een

ring en energieproductie. Vooral de reeks activitei

Lid-Staten die niet reeds over een zekere reserve aan

belangrijke invloed kan uitgaan op de ontwftckeling

projecten beschikken zouden derhalve reeds nu
stappen kunnen ondernemen om de planning van
inversteringsprogramma's te versnellen niet in de
laatste plaats met betrekking tot projecten die in
aanmerking zouden kunnen komen voor financie
ring met communautaire middelen of andere finan
ciële steun . In de loop van het komende halfjaar zal

van de totale investeringen en van de werkgelegen
heid . Hoewel investeringen in energiebesparing in
toenemende mate concurrerend zijn, gezien de
hoogte van de energieprijzen , werden tot dusver niet
alle aanwezige mogelijkheden ter zake benut. Een
verlaging van de olie-invoer door middel van inves
teringen ten behoeve van energiebesparing, de uit
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breiding van het binnenlandse aanbod van energie
en vermindering van het energieverbruik voor ver
warming en vervoer, zal een grotere stimulans voor
de economische activiteit betekenen dan de traditio

nele maatregelen tot bijsturing van de vraag waar
van het effect gewoonlijk aanzienlijk wordt ver
zwakt

door

de

invoer.

Veel

van

raat, welke ten doel heeft het energieverbruik te ver
minderen, aan milieubepalingen te voldoen, kosten

verlagingen tot stand te brengen, etc., althans tijde
lijk, een verhoging van de investeringsquota verei
sen zonder dat daaruit een versnelling van de pro
duktiegroei voortvloeit.

de

energiebesparende investeringen betreffen de bouw
nijverheid, welke thans in de meeste landen een
overcapaciteit heeft ; zowel wat betreft het aanbod
als de wijze van aanwending van beschikbare capa
citeiten en diensten ten behoeve van energiebespa
rende activiteiten doen zich echter knelpunten voor.
De voornaamste eisen waaraan het economisch

beleid moet voldoen om aanzienlijke inspanningen
ter verbetering van de energiebesparing en - produk
tie tot stand te brengen liggen op het gebied van het
prijs- en fiscaal beleid en de financiering van de
investeringen ; op beide punten heeft de Commissie
dit jaar mededelingen aan de Raad doen toekomen .
In het algemeen hebben de Lid-Staten terecht een
scherper prijsbeleid gevoerd dan na de eerste explo
sie van de olieprijzen : prijsverhogingen werden
sneller op de consumenten afgewenteld en in ver
scheidene Lid-Staten vond het afgelopen jaar een
belangrijke belastingverhoging plaats . De prijzen
voor energieverbruik variëren aanzienlijk van Lid
Staat tot Lid-Staat . De nationale energiebeleidsmaat
regelen , met name op het gebied van prijzen en
belastingen , moeten meer op elkaar worden afge
stemd .

Met betrekking tot de financiering van investeringen
op het gebied van de energie moet in overheidsbegro
tingen passende prioriteit worden gegeven aan het
bevorderen van energiebesparing en van onderzoek
en ontwikkelingsprogramma's . Afgezien van de pro

duktie van aardolie en aardgas zijn omvangrijke
leningen nodig voor ambitieuze investeringspro
gramma 's in bij voorbeeld kernenergie en kolenwin
ning ; in deze gevallen kunnen de financiële instru
menten van de Gemeenschap een bepaalde rol spe
len .

0
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Industrie- en investeringsbeleid

Sinds 1974 zijn de investeringen in vaste activa aan
zienlijk achtergebleven bij die in de jaren zestig : het
aandeel van de bruto investeringen in vaste activa in
het BBP is gedaald van ongeveer 25 % in de periode
tot 1974 tot ongeveer 20 % in 1980. Voor een deel als
gevolg van deze teruggang is de potentiële produk
tiegroei afgenomen van ongeveer 4,5 % in de
periode 1960/ 1973 tot ongeveer 2,5% na de olie
prijsverhogingen van 1973 . Een geleidelijke terug
keer tot hogere economische groeipercentages is
onmogelijk zonder een verhoging van het deel van

het BBP dat wordt besteed aan bruto investeringen
in vaste activa. Bovendien zal de noodzakelijke ver
nieuwing van onderdelen van het produktieappa

Het economisch herstel dient gebaseerd te zijn op de
expansie van de industrieën met groeimogelijkheden
en op hogere investeringen om de hiermee gepaard
gaande wijziging in de economische structuren tot

stand te brengen . Het is niet eenvoudig op
passende wijze de maatregelen samen te vatten , die
door de Gemeenschap als geheel moeten worden
genomen om deze doelstellingen te bereiken . Niet
temin kunnen enkele voorbeelden worden aangege
ven en tevens kunnen enkele ruime beleidsterreinen

worden vermeld, ter zake waarvan bijzondere aan
dacht vereist is .

Industrieën met groeipotentieel zijn ten dele nieuwe
industrieën , bij voorbeeld micro-elektronica, ten aan
zien waarvan de Gemeenschap snel haar relatieve
positie in de industriële wereld moet versterken . De
sector energiebesparing, die reeds werd genoemd, is
een sector met een omvangrijke latente vraag waar
aan kan worden voldaan door in de bestaande struc

tuur van de bouwnijverheid en de huishoudelijke
diensten nieuwe technieken en produkten in te voe
ren .

De Gemeenschap heeft een eigen taak op het gebied
van de ondersteuning van de ontwikkeling van
nieuwe industrieën en produkten . De Commissie is
voornemens, met name op het gebied van de regule
ring van de interne markt, eerder te bevorderen dat
technische normen voor nieuwe produkten vooraf
op communautair niveau worden vastgesteld dan
erop te rekenen dat de nationale praktijken achteraf
zullen worden geharmoniseerd .

Steeds meer wordt erkend dat kleine en middelgrote
ondernemingen grote mogelijkheden bieden voor het
scheppen van werkgelegenheid en flexibel kunnen
reageren op veranderende marktomstandigheden .
De Commissie zal binnenkort een mededeling bij de
Raad indienen om op Gemeenschapsniveau het
debat te openen over de wijze waarop de ontwikke
ling van deze ondernemingen het best kan worden
gesteund .

De investeringsneiging en de kapitaalvoorziening
van het bedrijfsleven worden ten dele bepaald door
de ontwikkeling van de vraag en van de economi
sche activiteit, maar verschillende elementen van het
belasting- en financieringsstelsel, zoals winst- en divi
dendbelasting, afschrijvingsbepalingen , voorkeursfi
nanciering, rechtstreekse subsidies, enz., kunnen

eveneens een krachtige invloed uitoefenen op het
investeringsklimaat. Het bestaande beleid vertoont
in dit opzicht grote verschillen van Lid-Staat tot
Lid-Staat en is buitengewoon ingewikkeld. Verschil
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lende Lid-Staten hebben in de afgelopen tijd de
subsidies en de fiscale bepalingen inzake investerin
gen aangepast ; een diepergaand onderzoek op

de tarieven van de werkloosheidsuitkeringen, is ech
ter een voorbeeld van de verandering, die terzake
van de structuur der overheidsuitgaven moet wor

Gemeenschapsniveau om de meest doeltreffende
methoden ter zake vast te stellen lijkt gewenst . In
enkele Lid-Staten is het tevens gewenst de premies
af te schaffen op besparingen welke worden belegd
in risicoloze overheidsobligaties en andere vormen
van passieve investeringen , die tot een vermindering
van de relatieve winstcapaciteit van risicodragend
kapitaal leiden .

den nagestreefd. Slechts een klein deel van de leef
tijdsgroep tussen 15 en 25 jaar neemt deel aan
beroepsopleidingsprogramma's. In een periode van
snellere structurele verandering zal eveneens een
versnelde toeneming van de vraag naar opleidings
en omscholingsfaciliteiten bestaan . De Gemeen
schap heeft aan de opleidingsstelsels en de bevorde
ring van de werkgelegenheid bijgedragen via het
Europees Sociaal Fonds dat in 1979 300 miljoen

g)

Werkgelegenheidsbeleid

In de naaste toekomst moet met een zekere verho

ging van de werkloosheid worden gerekend en wel
op grond van de volgende factoren . Enerzijds zal op
grond van demografische factoren het arbeidspoten
tieel in het begin van de jaren tachtig toenemen met
een maximum van 2,5 tot 3 miljoen jongeren die
jaarlijks tot de beroepsbevolking toetreden . Ander
zijds heeft de nieuwe explosie van de olieprijzen
.geleid tot een belangrijk verlies aan economisch
potentieel , dat slechts na verloop van tijd door mid
del van investeringen , omscholing en reorganisatie
kan worden opgevangen . Daar deze nieuwe fase van
aanpassing gepaard gaat met de noodzaak de infla
tie terug te dringen , doet zich een combinatie van
factoren voor die een scherp stijgende tendens van
de totale werkloosheid teweeg kan brengen . Hier
door worden de jongeren, die nu tot een zwakke
arbeidsmarkt toetreden , bijzonder zwaar getroffen .

Deze omstandigheden maken het noodzakelijk door
vaststelling van bijzondere prioriteiten richting te
geven aan de ontwikkeling van het werkgelegen
heidsbeleid. Dit beleid moet gericht zijn op :
i ) De specifieke problemen van de toegenomen
jeugdwerkloosheid ;

ii ) de aanpassing van de beroepsbekwaamheid aan
de nieuwe vraagverhoudingen ;
iii ) het bereiken van een beter evenwicht tussen
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zodanig
dat daardoor het concurrentievermogen van de
industrie niet wordt geschaad en de flexibiliteit
van de economische structuren niet wordt ver
minderd .

Enkele Lid-Staten , met name Duitsland, hebben op

grote schaal beroepsopleidingsprogramma 's en leerlin
genstelsels voor schoolverlaters ingevoerd. Deze
regelingen zouden ook elders uitgebreid tot ontwik
keling kunnen worden gebracht en er zijn goede
redenen om deze uitbreiding te richten op
bekwaamheden waarnaar de vraag toeneemt, met

name op het gebied van de energiebesparing en vele
activiteiten in de dienstensector. De budgettaire
beperkingen van de overheidsuitgaven zijn natuur

lijk streng ; de wenselijkheid van uitgaven van deze
aard, vergeleken met een stijging van de omvang of

Ecu voor deze doeleinden toekende .

Een snellere verlaging van het normale aantal
arbeidsuren met het doel arbeidsaanbod en -vraag
beter op elkaar te doen aansluiten zou op zichzelf
geen herverdeling van het bestaande arbeidsvolume
waarborgen en zou naast het gevaar van kostenstij
gingen , extra werkloosheid kunnen veroorzaken als
gevolg van te verwachten knelpunten . Er zijn echter
vele andere mogelijkheden voor een meer flexibele
benadering van de arbeidstijd: de regels van de
sociale zekerheid en de arbeidsmarktwetgeving in
verschillende Lid-Staten beperken de toepassing
Van deeltijdarbeid en zouden moeten worden her
zien . Hoewel dit in sommige landen tot een groter
aanbod van arbeidskrachten zou kunnen leiden, wij
zen sommige experimenten ter zake erop dat het
globale effect op de arbeidsmarkt per saldo positief
zal zijn . Een algemene verlaging van de pensioenge
rechtigde leeftijd zou niet noodzakelijkerwijs beant
woorden aan de wens van alle werknemers en zou

bovendien ingaan tegen de tendensen ten aanzien
van sterfteverloop en gezondheid . Een meer soepele
houding ten aanzien van de pensioengerechtigde
leeftijd, gebaseerd op de gezondheid van het
individu, zijn voorkeuren en bekwaamheden , met
inbegrip van de mogelijkheid voor een geleidelijke
pensionering via deeltijdarbeid voor personen
boven een bepaalde leeftijd, zou echter in
belangrijke mate kunnen bijdragen tot het welzijn
van oudere personen en extra werkgelegenheidsmo
gelijkheden voor jongeren kunnen opleveren .
Enkele Lid-Staten hebben speciale arbeidsplaats- of
aanwervingspremies voor jongeren ingevoerd, in
enkele gevallen ter compensatie van het effect van
minimumloonbepalingen en althans in één Lid
Staat werd gedurende een bepaalde periode een
rechtstreeks verband tussen vervroegde pensionering
en aanwerving van jonge werknemers gelegd . Deze
regelingen kunnen een aanzienlijk sneller en ruimer
bereik
hebben
dan
afzonderlijke
oplei
dingsprogramma's ; zij dienen echter te worden
beschouwd als aanvullende methoden en komen

niet in de plaats van krachtige maatregelen ter
bevordering van de scholing. Specifieke regelingen
tot schepping van arbeidsplaatsen kunnen meer
zekerheid inzake de verschaffing van extra werkge
legenheid bieden, maar hier staan beperkingen van
budgettaire aard alsmede het streven om de werkge
legenheid bij de overheid te beperken , in de weg.
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In Denemarken noopte ernstige verslechtering van
de betalingsbalans in de laatste jaren de autoriteiten
in december 1979 tot invoering van een versobe
ringsprogramma ter verbetering van de concurren
tiepositie van de Deense economie. In 1980 zette de

verslechtering zich voort als gevolg van de
ongunstige ontwikkeling van de ruilvoet en de
steeds
zwaarder wordende
lasten
van
de
buitenlandse schuld . Dit leidde in mei 1980 tot ver

scherping van het restrictieve beleid door de aanne
ming van een economisch meerjarenprogramma.
De vermindering van de activiteit in 1980 (daling
van het bruto binnenlands produkt met ongeveer
1 %), die gepaard ging met eên steeds grotere werk
loosheid, is in hoofdzaak het gevolg van een ver
zwakking van de binnenlandse vraag. Deze ver
zwakking werd mede veroorzaakt door de
beperkende maatregelen , die in hoofdzaak betrek
king hebben op de particuliere consumptie.
In 1981 zal de binnenlandse vraag minder duidelijk
teruglopen en zullen de prijzen minder snel stijgen ;
het tekort op de lopende rekening van de betalings
balans zal , hoewel vermoedelijk lager dan in 1980,
sterk bepalend blijven voor het economisch beleid .
Wil een duurzame verbetering van het externe even
wicht worden bereikt, dan moet de bevolking nog
vele jaren een vermindering van het reële
beschikbare inkomen per hoofd aanvaarden . Paral
lel met de restrictieve belastingmaatregelen schijnt
de loonontwikkeling nu enigszins in tempo terug te
lopen . Het is dringend noodzakelijk dat de sociale
partners een zekere matiging betrachten bij de
onderhandelingen over de nieuwe collectieve
arbeidsovereenkomsten die begin 1981 in werking
moeten treden .

De negestreefde krachtige binnenlandse aanpassing
tot herstel van de externe situatie betekent dat het

monetair beleid in hoofdzaak moet zijn gericht op
een strikte beheersing van de binnenlandse liquidi
teit, hetgeen mede in verband met ' andere eisen ,
ongetwijfeld een betrekkelijk hoog renteniveau in
1981 impliceert.

De begrotingspolitiek zal volgend jaar, in overeen
stemming met het recente .meerjarenprogramma,
besnoeiingen bevatten van reeds voorgenomen uit
gaven van de centrale overheid — waarbij niettemin
ruimte zal worden gelaten voor specifieke maatrege
len ter bevordering van de werkgelegenheid — en
een verdere stijging van de directe belastingen .
Belastingmaatregelen zouden kunnen worden over
wogen , in het bijzonder in het kader van de
komende loononderhandelingen , voor zover deze
ertoe bijdragen de binnenlandse vraag binnen de
grenzen te houden .
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Het netto-financieringstekort (op kasbasis) van de
centrale overheid wordt geraamd op 25,2 miljard
Dkr. in 1981 (6,1 % van het bruto binnenlands pro
dukt) tegenover 22,0 miljard Dkr. in 1980 (5,8 % van
het bruto binnenlands produkt). Een stringent
beleid wordt noodzakelijk geacht ten einde het
financieringstekort van de collectieve sector tot 4 %
van het binnenlands produkt te beperken .
Het meerjarenprogramma voor het economisch her
stel vormt een passende basis om de structurele her
vormingen voort te zetten . Deze dienen zowel de ver
betering van het concurrentievermogen van het land
als de versterking van de financiële positie van het

bedrijfsleven na te streven . Voorts moet krachtiger
worden gestreefd naar een betere energievoorzie
ning, in het bijzonder door de exploitatie van de
energiebronnen in de Noordzee te versnellen .

In de Bondsrepubliek Duitsland liep de economische
activiteit in het tweede kwartaal aanzienlijk terug
met het gevolg dat het streefdoel voor de groei in
1980 als geheel — 2,5 % van het reële bruto natio
naal produkt ( BNP) — niet volledig zal worden
bereikt . Het tekort op de lopende rekening, dat bijna
2 % van het BNP bedraagt, zal vermoedelijk geen
verdere verslechtering vertonen .

Begin 1981 wordt een geleidelijke toeneming van de
activiteit verwacht. In het bijzonder zal de particu
liere consumptie worden gestimuleerd door de uit
voering van het belastingherzieningsprogramma
waartoe in juli werd besloten en waardoor het

beschikbare gezinsinkomen in 1981 zal stijgen met
12 miljard DM , dat wil zeggen met 1,2 %.
Het is van het grootste belang dat de Duitse econo
mie een krachtige en evenwichtige groei blijft verto
nen , hetgeen de handhaving van een gunstig inves
teringsklimaat en een niet te abrupte wijziging van
het begrotingsbeleid vooronderstelt. De onlangs
getroffen belastingmaatregelen en de maatregelen
ter stimulering van energiebesparing en ter ontwik
keling van andere energiebronnen dan olie leiden
alle in deze richting. Andere bijzonder belangrijke
bijdragen zouden kunnen worden geleverd door de
wegneming van administratieve en fiscale belemme
ringen en de matiging van de looneisen .

Het tekort op de lopende rekening van de betalings
balans zal in 1981 vermoedelijk aanzienlijk zijn , zij
het kleiner dan in 1980, en zal het monetaire beleid

/ sterk blijven bepalen . Gezien het feit dat dit tekort,
althans ten dele, moet worden gefinancierd door
inbreng van particulier kapitaal lijkt er slechts wei

nig ruimte voor een versoepeling van het huidige
monetaire beleid . Niettemin zou de beschikbare

manoeuvreerruimte volledig moeten worden
gebruikt, opdat de rentevoet op de kapitaalmarkt
geen belemmering vormt voor de investeringen en
de activiteit in de bouw .
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Het begrotingsbeleid moet zijn gericht op een gelei
delijke trendmatige verlaging van de begrotingste
korten , hoewel een tijdelijke toeneming zou kunnen
worden aanvaard ter compensering van de recessie
effecten . Het is noodzakelijk de lagere belastingont
vangsten als gevolg van een vermindering van de
economische groei te aanvaarden ter vermijding van
een verergering van een dergelijke tendens .

Op grond van het bovenstaande zal het financie
ringstekort van de collectieve sector (inclusief
sociale zekerheid ), uitgedrukt in procenten van het
bruto nationaal produkt, in 1981 de 3 % welke thans

voor 198Ó wordt geraamd, aanzienlijk overschrijden .
De structuur van de begrotingsuitgaven — waarvan
de stijging in 1981 (4 a 5 %) matiger zal zijn dan tot
dusverre — zal zodanig moeten worden verbeterd
dat voor zover mogelijk prioriteit wordt gegeven aan
de overheidsinvesteringen . Daarentegen zou moeten
worden gedacht aan een beduidende vermindering
van de subsidies aan het bedrijfsleven voor zover
deze zouden kunnen bijdragen tot de instandhou
ding van een verouderde industriële structuur.
Indien de looneisen in 1981 bescheiden blijven , zou
het mogelijk kunnen zijn het inflatiepercentage ver
der te verlagen . Hiermede zou in feite voldaan zijn
aan één van de belangrijkste voorwaarden voor de
economische groei .

In Frankrijk moet het economisch beleid worden
gericht op het herstel van het evenwicht en herstel
van de economische groei , die sedert het tweede
kwartaal van 1980 is onderbroken . Bij deze strategie
moet ernstig worden gestreefd naar handhaving van
de concurrentiepositie van de economie, die zou
kunnen worden aangetast door de voortzetting van
de prijsontwikkelingen zoals deze zich sedert de
zomermaanden hebben voorgedaan . De geleidelijke
vermindering van het externe tekort, dat zich sedert
eind 1979 heeft ontwikkeld, vereist namelijk dat het
nu verwachte herstel van de binnenlandse vraag
gepaard gaat met een nog duidelijker herstel van de
handelsbalans (in volume). Het hoofddoel is
derhalve de inflatie sneller terug te dringen , hetgeen
slechts een geringe ruimte laat voor maatregelen ter
bevordering van de vraag.
Niettemin zal van het begrotingsbeleid -enige
impulsen in deze richting moeten uitgaan . De begro
ting voor 1981 zal fiscale maatregelen ter bevorde
ring van bedrijfsinvesteringen bevatten , terwijl de
algemene belasting- en premiedruk voor gezinshuis
houdingen iets zou kunnen worden verlaagd dank
zij de belastingverlaging die een van de hoekstenen
is van deze begroting en bovenal de opheffing in het
begin van 1981 , van de bijzondere in 1979
ingevoerde verhoging van de sociale premies .
Ondanks de krachtige aanpak van de overheidsuit
gaven zou het financieringstekort van de gehele
overheid kunnen toenemen van iets minder dan 1 %
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van het bruto binnenlands produkt in 1980 tot meer
dan 1,5 % in 1981 . De begroting voorziet bovendien
in de' mogelijkheid van aanvullende investeringsuit
gaven indien de conjuncturele toestand dit vereist .

Het monetair beleid daarentegen zou restrictiever
moeten worden . De autoriteiten hebben namelijk
het voornemen de liquiditeitsquota van de econo
mie verder te verlagen door de liquiditeitenmassa in
1981 met maximaal 10% te laten stijgen . Dit doel
impliceert de handhaving van een groot verschil tus
sen de rentevoeten op korte termijn enerzijds en de
rentevoeten op middellange en lange termijn ander
zijds, ten einde de spaarquota nog te verhogen .
De gewenste terugkeer tot een voldoende krachtige
economische groei hangt bovendien grotendeels af
van de snelheid waarmede de economische struc

tuur zich kan aanpassen aan de internationale ont
wikkelingen . Met name moet hierbij worden
gestreefd naar een beperking van het energiever
bruik en een vermindering van de afhankelijkheid
van olie, hergroepering van de industrie rondom de
sectoren met de beste vooruitzichten en bovenal

naar technologische verbetering van de produktie
technieken . Te dien einde wordt reeds een passend
beleid gevoerd dat vastberaden zal moeten worden
voortgezet . Het slagen van deze pogingen is essen
tieel voor iedere verbetering van de werkgelegenheid
op lange termijn . Dit beleid zou moeten worden
aangevuld met specifieke maatregelen op het gebied
van de beroepsopleiding en met bepaalde wijzigin
gen in de arbeidsvoorwaarden welke de concurren
tiepositie niet aantasten .
In Ierland bleef het tempo van de economische
groei in de afgelopen twee jaar dalen , terwijl recen
telijk de werkloosheid weer een stijgingstendens
ging vertonen . De groeivooruitzichten voor 1981
zijn niet bemoedigend . Hoewel de lopende rekening
van de betalingsbalans in 1980 een verbetering ver
toonde, zal het tekort vermoedelijk nog groot blijven
( ongeveer 7 % van het BBP tegenover 10 % in 1979).

De verslechtering van de ruilvoet, de beperkte bij
drage van nationale energiebronnen en de zeer
geringe economische groei van de westerse econo
mieën hebben het onmogelijk gemaakt de enkele
jaren geleden gestelde economische doeleinden op
middellange termijn te bereiken . Tevens hebben
binnenlandse oorzaken , zoals de scherpe stijging

van kosten en prijzen (23 % van de loonsom per
hoofd en 18% van de consumptieprijzen in 1980)
evenals het blijven bestaan van aanzienlijke begro
tingstekorten bijgedragen tot het ontstaan van het
gebrek aan extern evenwicht.

Enige wijziging van de koers van het algemeen eco
nomisch beleid in 1981 en het treffen van maatrege

v len met een langere tijdshorizon zouden \yenselijk
zijn ten einde rekening te houden met recente veran
deringen in de economische omstandigheden . De
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autoriteiten moeten hierbij rekening houden met de
resultaten van het onlangs gesloten sociaal akkoord
dat voorziet in een zeer snelle loonstijging en verge
zeld gaat met bepaalde concessies op fiscaal en
ander terrein .
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De van het begrotingsbeleid in 1981 verwachte
resultaten zullen in dit verband niettemin noodzake

lijkerwijze zijn beperkt door de tegenstelling tussen
de latere doorwerking van de opwaartse druk van de
prijzen op de uitgaven en de onmiddellijke effecten
van de afnemende tendens van de nominale waarde

Niettemin zou het noodzakelijk zijn dat het netto
financieringstekort van de centrale overheid in 1981 ,
rekening houdend met de noodzaak tot handhaving
van het investeringstempo en bevordering van de
werkgelegenheid, wordt verlaagd ten opzichte van
de vermoedelijke uitkomst voor 1980, die thans op
ten minste 13% van het BBP wordt geraamd . Een
dergelijk doel vereist — gezien het tot dusverre in
1980 geconstateerde ernstig uit de hand lopen van
de begrotingsuitvoering ( hetgeen slechts ten dele
kan worden toegeschreven aan de werking van auto
matische stabilisatoren in de economie) en de kos

ten op jaarbasis van bepaalde belastingverminderin
gen , die in februari 1980 zijn verleend — ernstige
besnoeiingen van de overheidsuitgaven en vermoe
delijk nieuwe belastingmaatregelen . Het is in het
bijzonder geboden het lopende begrotingstekort te
verminderen ten einde meer ruimte te laten voor

infrastructuurinvesteringen , aangezien het pro
gramma van overheidsinvesteringen — waartoe
de Gemeenschap een belangrijke bijdrage levert —
zelf al ongeveer de helft van de totale investeringen
in vaste activa uitmaakt en het overblijvende deel
sterk beïnvloedt . Binnen dit programma moet bij
zondere aandacht worden besteed aan de maatrege
len ter verbetering van de energiebalans .
De koers van het monetair beleid zou , gesteund
door een verbetering van de openbare financiën , in
1981 niet kunnen worden versoepeld doch zou nog
steeds gericht moeten blijven op een belangrijke ver
betering van de positie ten opzichte van het buiten
land .

In Italië moet het hoofddoel van de economische

politiek zijn de versterking van de door de hüidige
verslapping van de conjunctuur in de hand gewerkte
ontwikkelingen die tenderen naar een verlichting
van de inflatoire druk en een vermindering van het
externe tekort . De vertraging van het stijgingstempo
van kosten en prijzen in 1981 — de stijging van de
consumptieprijzen op jaarbasis ligt nog dichtbij
15 % — is vermoedelijk niet sterk genoeg om te ga
randeren dat de verwachte toeneming van de con
sumptie gepaard zal gaan met een passend herstel
van de reële handelsbalans . De combinatie van een

strikte besturing van de bestedingen en een direct
ingrijpen ten aanzien van de kosten is onontbeerlijk
ter bespoediging van de noodzakelijke inflatiever
mindering. Deze besturing zal des te stringenter
moeten zijn daar hierdoor de middelen beschikbaar
zullen moeten komen , die nodig zijn voor de weder
opbouw van de door de aardbeving van november
1980 verwoeste gebieden zonder de inflatoire span
ningen te verhogen .

van de lopende ontvangsten . Zo ook zullen de las
ten van de wederopbouw van de verwoeste gebie
den zwaar drukken op de overheidsfinanciën . Het
financieringstekort van de gehele overheid, uitge
drukt in procenten van het bruto binnenlands pro
dukt, zal dan ook vermoedelijk ten opzichte van
1980 een stijging vertonen . Daarbij is het in ieder
geval wenselijk dat dit lager is dan 10%, terwijl het
tekort van de collectieve sector in ruime zin (') niet
groter zou mogen zijn dan 12%. Deze doeleinden
vereisen verdere besnoeiingen naast die welke reeds
door de regering in juli zijn voorgesteld . Ook al zou
men binnen deze grenzen kunnen blijven zal het
tekort van de collectieve sector een aanzienlijke
druk uitoefenen op kapitaalmarkten, in het bijzon
der waar de bestrijding van de inflatie vastberaden
pogingen vereist ter vermindering van de liquiditeit
van de economie. Derhalve zou het wenselijk zijn
nog krachtigere pogingen te doen om een steeds

groter deel van de financiering van overheid en
bedrijfsleven uit niet monetaire middelen te doen
geschieden en de maatregelen inzake de maxima
voor bankkredieten te handhaven of te verscherpen .

Dit beleid zal , te zamen met de hoge rentevoet die
dit beleid impliceert, financiële beperkingen stellen
voor het bedrijfsleven , hetgeen daar zal nopen tot
verlaging van andere kosten ; dit zou kunnen wor
den bereikt door een geschikte aanpassing van de

indexeringsmechanismen of door andere methoden
met gelijke werking.
Tenslotte is het wenselijk er zorg voor te dragen dat
de produktieve investeringen geen nadelige gevol

gen van dit aanpassingsproces zullen ondervinden .
De aanpassing van de economische structuur aan de
internationale omstandigheden , die de toekomstige
groeimogelijkheden van de economie zullen bepa
len en onder meer vermindering van de olieafhanke
lijkheid impliceert, een hergroepering van de indus
trie naar sectoren met een geavanceerde technolo

gie, een intensievere research en een betere regionale
verdeling van de activiteit zijn niet mogelijk zonder
grotere bedrijfsinvesteringen . Aan deze doelstelling
moet, en tevens aan de daaruit voortvloeiende
noodzaak om de beroepsopleiding aan te passen
aan de veranderende eisen , voorrang worden ver

leend bij het bepalen van de algemene koers voor
het beleid op middellange termijn . En daarmee
moet vooral rekening worden gehouden bij de
bespreking van beleidsvormen voor de overheids
steun .

(')

Communautaire definitie .
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In Nederland doet een verbetering van de economi
sche activiteit — die in 1980 en vermoedelijk ook in
1981 nauwelijks zal toenemen — in de eerste plaats
het probleem rijzen van verandering van de econo
mische structuur die nog steeds in hoofdzaak berust
op de beschikbaarheid van betrekkelijk goedkope
energiebronnen . Deze verandering maakt omvang
rijke investeringen noodzakelijk .
Eveneens zal de ontwikkeling van de prijzen die in
1980 ondanks de hogere olieprijzen en reële kosten
betrekkelijk matig was, binnen strikte perken moe
ten worden gehouden , zowel ter handhaving van het
externe evenwicht als ter verbetering van de werkge
legenheid . De door de regering overwogen maatre
gelen na de mislukking van de loononderhandelin

gen (beperking van de automatische loonaanpassing
ten dele gecompenseerd door belastingverminderin
gen en verhoging van bepaalde sociale prestaties )
gaan die richting uit .
Ook het begrotingsbeleid voor 1981 moet gericht
zijn op een vermindering van het tekort. Een ver
mindering van het begrotingstekort , althans in pro
centen van het bruto binnenlands produkt, zou het
mogelijk moeten maken dat de particuliere investe
ringen zonder bijzondere moeilijkheden kunnen
worden gefinancierd en kan voorts — via het
macro-economisch effect op produktie en inkomen
— een bijdrage leveren tot het evenwicht van de
lopende rekening van de betalingsbalans .
Een strikte bestedingsbeperking, vooral op het
gebied van de sociale overdrachten en van de over
heidsconsumptie, zou niet alleen enige ruimte moe
ten scheppen voor gerichte maatregelen op het
gebied van de werkgelegenheid, energie en woning
bouw, maar tevens de autoriteiten in staat moeten

stellen om zwaardere belastingen of verhoging van
de sociale zekerheidspremies te vermijden, rekening
houdend met de dwingende eisen gesteld door het
begrotingsevenwicht.

Zoals in de ontwerp-begroting van 1981 is voorzien,
zal de rentabiliteit van het bedrijfsleven worden ver

beterd door in dat jaar de hogere ontvangsten uit de
export van aardgas aan te wenden voor belasting
verlichting en directe investeringspremies. Het is
wenselijk het netto financieringstekort van de gehele
overheid binnen de grens van 4,8 % van het bruto
binnenlands produkt te houden .

De huidige koers van het monetair beleid zal in
gróte lijnen moeten worden gehandhaafd en dient
gericht te blijven op een beperking van de groei van
de binnenlandse liquiditeit en op handhaving van

een passende positie van de gulden binnen het
Europees Monetair Stelsel, dit laatste met name
door een passende rentepolitiek .
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In België is in de afgelopen jaren het tekort op de
lopende rekening van de betalingsbalans steeds gro
ter geworden ; het zou in 1981 5 % van het bruto bin
nenlands produkt kunnen belopen en dit ondanks
de te verwachten onbeduidende groei en matige
prijsstijging.

Dergelijke tekorten zouden geleidelijk een onover
winnelijke belemmering kunnen gaan vormen voor
het bereiken van een bevredigend economisch groei
tempo en voor een vermindering van de werkloos
heid die in 1981 vermoedelijk verder zal stijgen .

Rekening houdend met de oorzaken van de externe
onevenwichtigheid — met name het onvoldoende
aandeel van dynamische sectoren in de Belgische
exporten en de hoge produktiekosten — zouden de
nodige maatregelen, willen deze succes boeken, zich
over vele jaren moeten uitstrekken .
Deze maatregelen moeten in de eerste plaats betrek
king hebben op de begroting van de centrale over
heid waarvan het tekort moet worden verminderd

ten einde de druk van de consumptieve bestedingen
te verlichten en de algemene produktievoorwaarden
te verbeteren .

Met het oog hierop zal het voornemen van de rege
ring, het kastekort van de gehele overheidssector in
procenten van het bruto binnenlands produkt in
1981 met 1 % te verminderen, moeten worden beves

tigd . De verminderingen en de hergroepering van de
uitgaven in verband met een dergelijke maatregel
zouden een bijdrage kunnen leveren tot matiging
van de groei van de beschikbare inkomens van
gezinshuishoudingen . Het ontwerp van Rijksbegro
ting voor 1981 , dat het netto tekort van 254 miljard
frank in 1980 (7,3 % van het bruto binnenlands pro
dukt) terugbrengt tot 242 miljard in 1981 (6,6%),
zal op zichzelf niet voldoende zijn om dit doel te
bereiken, te meer daar het zich laat aanzien dat de
belastingontvangsten aanzienlijk onder de oor
spronkelijke ramingen zullen blijven . Aan de uit

breiding van deze versoberingsmaatregelen tot
andere overheidssectoren en in het bijzonder het
herstel van het financiële evenwicht van de sociale

zekerheid moet prioriteit worden verleend .
Het monetaire beleid zou restrictief moeten blijven
ter vermijding van een te grote dispariteit ten
opzichte van andere valuta's binnen het Europees
Monetair Stelsel , hetgeen een nadelig effect zou
kunnen hebben op de ontwikkeling van lonen en
prijzen . Slechts bij een aanzienlijke vermindering
van de betalingsbalanstekorten en van de begro
tingstekorten, waarmee een vermindering van de
spanningen op de kapitaalmarkt gepaard zou kun
nen gaan , zou een versoepeling van het monetaire
beleid mogelijk zijn .
Krachtige maatregelen ter verbetering van de pro
duktievoorwaarden en ter bevordering van de aan
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passing van de economische structuur zullen in het
bijzonder moeten zijn gericht op de vermindering
van de produktiekosten , die zowel de concurrentie
positie van Belgische produkten als de rentabiliteit
van het bedrijfsleven en hun investeringsvermogen
zou vergroten . Daartoe stelt de regering een pakket
maatregelen voor om de reële lonen gedurende twee
jaar te stabiliseren .
In Luxemburg vertoonde de economische activiteit
in 1980 een vertraging en zal dit ook in 1981 blijven
doen als gevolg van een ongunstige externe situatie
— in het bijzonder in de ijzer- en staalindustrie —
die de problemen op de arbeidsmarkt heeft verer
gerd . De prijsstijgingen daarentegen zouden in de
komende maanden aanzienlijk aan tempo kunnen
inboeten . De onlangs ingediende begroting van de
centrale overheid bevat een netto financieringsbe
hoefte van 1,7 % van het bruto binnenlands produkt
(tegenover 1 % voor 1980). Het zou wenselijk zijn
deze grens niet te overschrijden ten einde de ten
dens naar een beter intern evenwicht te versterken ,

terwijl tevens extra maatregelen moeten worden
getroffen ter bevordering van de werkgelegenheid,
stimulering van de diversificatie en versterking van
de industrie en ter handhaving van een hoog niveau
van overheidsirtvesteringen .

Voor het Verenigd Koninkrijk is het doel van het
economische

beleid

het

bereiken

van

een

aanzienlijke verlaging van het inflatietempo, het
geen als een voorafgaande voorwaarde wordt
beschouwd voor een sanering van de produktie
structuur en een terugkeer naar economische expan
sie . Het instrument van monetaire controle als

onderdeel van het financiële beleid op middellange
termijn , dat is gericht op de geleidelijke verminde
ring van de groei van de liquiditeitenmassa, zal in
dit beleid een doorslaggevende rol spelen .
In 1980 zal dit beleid haar effecten doen gevoelen in
een

klimaat

van

verminderende

activiteit

en

krachtige inflatie.
Het reële bruto binnenlands produkt zou in 1980
met circa 3 % kunnen dalen . Terzelfdertijd zullen de
gemiddelde lonen op jaarbasis stijgen met ongeveer
20%. De prijsstijging die in het begin van 1980 op
jaarbasis meer dan 20 % bedroeg, is daarna aanzien
lijk verminderd . De produktiedaling ging gepaard
met een duidelijke verbetering van de externe posi
tie van het Verenigd Koninkrijk doordat de uitvoer
bij een dalend invoervolume zijn groei betrekkelijk
krachtig heeft gehandhaafd, ondanks de sterkte van
het pond sterling. Aangezien de ruilvoet van het
Verenigd Koninkrijk, in tegenstelling tot de andere
industrielanden , een zeer gunstige ontwikkeling ver
toonde wordt verwacht dat de lopende rekening van
de betalingsbalans in 1980 een overschot zal verto
nen . Als reactie op de vermindering van de activiteit
begon de werkloosheid zeer sterk te stijgen .
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Voor 1981 wordt een verdere produktiedaling van
ongeveer 1 % verwacht. Het staat vast dat de sterkte

van de recessiekrachten te zamen met een hoge
koers van het pond sterling gunstig zijn voor een
matiging van de loon - en prijsstijgingen zodat nu
een verdere afneming van het stijgingstempo van de
consumptieprijzen voor 1981 kan worden verwacht.
Het monetaire en fiscale beleid zijn minder restric
tief geweest dan aanvankelijk in de bedoeling lag.
Volgens de meest recente officiële ramingen zal het
financieringstekort van de collectieve sector voor
het begrotingsjaar 1980-1981 aanzienlijk groter zijn
dan de 8,5 miljard ponjd die bij de indiening van de
begroting in maart laatstleden zijn geraamd . Het
groeitempo van de liquiditeitenmassa (sterling M3)
blijft aanzienlijk groter dan de streefmarge van
7-1 1 % op jaarbasis voor de periode februari 1980 tot
april 1981 . Deze ontwikkeling kan ten dele worden
toegeschreven aart de afschaffing van de „corset"regeling ( 1 ) voor bankkredieten . Het rentepeil bleef
hoog. Een aantal factoren droeg bij tot de stevig
heid van het pond, met inbegrip van de Noordzee
olie, het vastberaden fiscale en monetaire beleid van

de regering, de toevloed van OPEC-gelden, de
ommekeer in de lopende rekening van de betalings
balans en de hoge nominale rentevoeten in het Ver
enigd Koninkrijk .
Het belastingbeleid voor het komende begrotings
jaar moet worden beschouwd in het kader van de
Financiële Strategie op Middellange Termijn
( FSMT), waarbij er de nadruk op wordt gelegd dat
de vermindering van de monetaire groei niet zal
worden bereikt door uitsluitend te vertrouwen op
hoge rentetarieven, doch dat het financieringstekort
van de collectieve sector in procenten van het BBP
een dalingstendens moet gaan vertonen . Bijgevolg is
de speelruimte voor 1981-1982 zeer beperkt . Bij een
nieuwe daling van produktie en een verdere beper
king van de inflatie zou het in 1981-1982 kunnen
worden aanvaard dat de financieringsbehoefte van
de collectieve sector een conjuncturele stijging ver
toont ten opzichte van het in de FSMT vermelde cij
fer van 3 %.

De terugkeer tot een evenwichtige economische
groei vereist een verbetering van de rentabiliteit van
het bedrijfsleven en bijgevolg een vermindering van
de kostendruk . Hiervan zal een stimulerende wer

king uitgaan op de investeringen ten behoeve van
de herstructurering van industrie en handel .
De autoriteiten zouden de infrastructuurinvesterin

gen van de collectieve sector — die naar volume in

(')

Met de term „corset" wordt de regeling aangeduid
volgens welke door de banken strafdeposito's bij de
centrale bank moeten worden gedeponeerd in geval
de plafonds voor bepaalde rentedragende passiva
worden overschreden .
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de afgelopen jaren aanzienlijk zijn teruggelopen —
moeten opvoeren om aldus een gunstige invloed uit
te oefenen op het produktiepotentieel .
De richtsnoeren voor het economisch beleid van

Griekenland zullen voor de eerste keer worden opge
steld na de toetreding van deze nieuwe Lid-Staat tot
de Gemeenschap op 1 januari 1981 , en wel bij de
eerste behandeling door de Raad van de economi

antwoord — naar de mening van de Commissie —
vooralsnog ontkennend zijn . De gevaren van een
zich opnieuw versnellende inflatie en van een
opdrijven van de olieprijzen in het bijzonder, vooral
nu de aardolievoorziening ten dele is onderbroken ,
zouden zeer groot zijn . Het wederopleven van infla
toire verwachtingen zou vroeger of later de vraag
kunnen terugdringen door hogere voorzorgsbespa
ringen van de gezinnen .

sche toestand in 1981 .

IV.

CONCLUSIES

Ongetwijfeld is de economische situatie ernstig
genoeg om niet een passief maar een actief beleid te
voeren . De policy mix dient echter zorgvuldig te
worden gedoseerd daar ondoordachte beleidsmaat
regelen zeker de situatie kunnen verergeren .
Op grond van de huidige vooruitzichten dient het
beleid als geheel duidelijk gericht te zijn op inflatie
bestrijding en vermindering van de aardolie-invoer,
en dient men verdere noodzakelijke structurele ver
anderingen in de economie van de Gemeenschap te
blijven nastreven ; daarentegen lijkt slechts een
beperkte conjuncturele versterking van de vraag
gewenst .

De vooruitzichten doen namelijk verwachten dat de
tweede golf van olieprijsverhogingen beter geabsor
beerd zal worden dan de eerste in 1973 . Dit betreft

zowel de produktieverliezen als de stijging van het
inflatietempo en de verschillen terzake tussen de
afzonderlijke landen . Indien de ecónomie van de
Gemeenschap erin slaagt in het begin van 1981 de
weg naar de geleidelijk toenemende produktie en
lager wordende en convergerende inflatiecijfers
opnieuw te bewandelen, zou dit een eerste positief
element vormen in het lange proces van aanpassin
gen dat voor ons ligt.
De vraag kan worden gesteld of meer kan worden

gedaan om reeds in 1981 en op langere termijn
betere resultaten te bereiken .

Als dit zou impliceren dat een aanzienlijk soepeler
vraagbeleid zou moeten worden gevoerd, moet het

Daarentegen dient te worden gepleit voor een snel
lere aanpassing van de economie van de Gemeen
schap in de zin van het streven naar bezuiniging en
vervanging van olie, door een efficiënter functione
ren van het marktmechanisme en door uitbreiding
van investeringen in nieuwe produktieve onderne
mingen . Daarbij dienen ter ondersteuning maatrege
len te worden getroffen ten behoeve van een
passende infrastructuur, alsmede van een intensive
ring van de opleiding voor beroepen die rechtstreeks
beantwoorden aan de nieuwe behoeften . Druk in de

richting van protectionisme in een situatie van fun
damentele en pijnlijke economische veranderingen
dient te worden tegengegaan aangezien het hier gaat
om ondoeltreffende lapmiddelen op korte termijn .
Dit veronderstelt echter een vergelijkbare toegang
tot de markten van onze handelspartners . Het stre
ven naar een positieve aanpassing moet tevens ver
regaande hervormingen in de overheidsfinanciën
omvatten (in het bijzonder in bepaalde Lid-Staten).
De sociale partners dragen een grote verantwoorde
lijkheid voor het bereiken van een vertraging van de
inflatie en voor het tot stand brengen van een pas
sende inkomensverdeling ter stimulering van de
groei van het produktiepotentieel ; in dit opzicht is
de noodzaak van aanpassing aan de realiteiten van
de nieuwe explosie van de olieprijzen nog niet in
alle Lid-Staten aanvaard .

De Gemeenschap zal in de komende maanden

nader aandacht schenken aan de doelmatigheid van
deze inspanningen ; zij zal zich tevens moeten bera
den over de mogelijke aanpassingen op middellange
terpiijn (met name bij het onderzoek van de natio
nale energieprogramma's gericht op de doelstellin
gen voor 1990 van de Gemeenschap, en bij de voor
bereiding van het vijfde programma op middellange
termijn voor de periode 1980-1985).
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 16 december 1980

inzake de toekomstige samenwerking en onderlinge bijstand van de Lid-Staten op het
gebied van het onderzoek naar de oorzaken van luchtvaartongevallen
(80/ 1266/ EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE

beijvert iedere Lid-Staat zich om , in het kader van

GEMEENSCHAPPEN ,

wederzijdse bijstand en binnen de grenzen van zijn
mogelijkheden , volgens het geval het volgende ter
beschikking te stellen van de verzoekende Lid

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op arti

Staat :

kel 84, lid 2,

a) de _ installaties , voorzieningen en apparatuur
waarover zijn instanties beschikken voor ;

Overwegende dat de technische gecompliceerdheid
van moderne luchtvaartuigen met grote capaciteit
voortdurend toeneemt ; dat krachtens hoofdstuk 5

van bijlage 13 van het Verdrag inzake de internatio
nale burgerluchtvaart de Verdragsluitende Staten
ongevallen met dergelijke luchtvaartuigen , op ver
zoek van de bevoegde Lid-Staat, onverwijld dienen
te laten onderzoeken door onafhankelijke deskundi

gen uit de meest diverse technische vakgebieden^ en
bedrijfssectoren ;

Overwegende dat de Lid-Staten niet alle de staf van
geschoold personeel alsmede de technische onder
zoekinstallaties, nodig voor het onderzoek naar de
oorzaken van ernstige ongevallen , voortdurend of
volledig ter beschikking kunnen houden ;

— het technisch onderzoek van wrakstukken

en boordapparatuur en andere voor het

onderzoek belangrijke voorwerpen ;
— de verwerking van gegevens, geregistreerd
door de vluchtparameterschrijvers en de
stuurhutgeluidopname-apparatuur ;
— de elektronische opslag en verwerking van
gegevens over luchtvaartongevallen ;
b) deskundigen inzake onderzoek van luchtvaart
ongevallen voor het uitvoeren van bepaalde
taken en wel alleen bij een onderzoek naar de
oorzaken van ernstige ongevallen .

Overwegende dat de gelijklopende technische ont
wikkeling en het eenvormige niveau van de presta
tienormen van de luchtvaart in de Lid-Staten het

mogelijk maken tot samenwerking te komen bij het
onderzoek naar de oorzaken van luchtvaartongeval
len en bij de voorkoming daarvan ;
Overwegende dat meer dan 90 % van de ongevallen
betrekking hebben op luchtvaartuigen met een
grensbelasting van 5 700 kg of minder ; dat het voor
de veiligheid bij het vliegen en ter voorkoming van
ongevallen dienstig is dat ook over deze ongevallen
inlichtingen worden uitgewisseld,

2 . Deze wederzijdse bijstand moet voor zover
mogelijk kosteloos worden verleend .

Artikel 2

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN

De Lid-Staten stellen elkaar op gezette tijden in
kennis van de gegevens betreffende ' de incidenten
die niet hebben geleid tot een ongeval alsmede van

VASTGESTELD :

de resultaten van het onderzoek naar de oorzaken

Artikel 1

van ongevallen met luchtvaartuigen met een toege
laten grensbelasting van 5 700 kg of minder, voor
zover deze resultaten beschikbaar zijn in een vorm
die overeenstemt met die van het formulier voor

1.

Bij een ongeval met een burgerluchtvaartuig en

op verzoek van de Lid-Staat die het onderzoek leidt,

ongevallen /storingen van de Internationale Organi
satie voor Burgerluchtvaart.
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Deze gegevens en deze resultaten worden uitgewis
seld voor zover zij tot een grotere veiligheid in de
lucht en de voorkoming van ongevallen kunnen bij
dragen .
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Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 16 december 1980.

Artikel 3

Na raadpleging van de Commissie stellen de Lid
staten de bepalingen vast die nodig zijn om deze
richtlijn ten uitvoer te leggen met ingang van 1 juli
1981 .

Voor de Raad
De Voorzitter
Colette FLESCH
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 16 december 1980

tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan

(80/ 1267/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN

GEMEENSCHAPPEN ,

VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op arti
kel 100,

Artikel 1

Bijlage I van Richtlijn 70/ 156/ EEG wort
volgt gewijzigd :

Gezien het voorstel van de Commissie,

1.

als

punt 3.2.5 wordt door de volgende tekst vervan
gen :

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité ( 2)i

„3.2.5 . Netto-maximumvermogen :... kW bij
. . . omwentelingen per minuut (q')";
2.

punt 3.2.6 wordt door de volgende tekst vervan
gen :

Overwegende dat de bepalingen betreffende het
brandstofverbruik en het motorvermogen van
motorvoertuigen niet in alle Lid-Staten gelijk zijn ;
dat daaruit de noodzaak voortvloeit gemeenschap
pelijke bepalingen aan te nemen , hetzij ter aanvul
ling, hetzij in de plaats van de thans in de Lid-Sta
ten geldende bepalingen ;

„3.2.6. Netto-maximumkoppel : . . . Nm bij
omwentelingen per minuut (q')";

3 . het volgende punt wordt toegevoegd :
„3.5 .

Brandstofverbruik (q"):

3.5.1 .

Stadsverkeer :

1 / 100 km

3.5.2 .

Constante snelheid van 90 km / h :
1 / 100 km

Overwegende dat het dienstig is dat de controle op
de naleving van deze voorschriften geschiedt in het
kader van de procedure voor de EEG-goedkeuring
van elk type voertuig, als omschreven in Richtlijn
70 / 156 / EEG van de

Raad van 6 februari

i

4.

van

120 km / h :

De volgende opmerkingen worden ingelast tus
sen (q) en (r):

1970

inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevin
gen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daar
van (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 78 / 547 /
EEG (4); dat deze richtlijn bijgevolg moet worden
aangevuld door zowel in bijlage I (model van; inlich
tingenformulier) als in bijlage II (model van EEG
goedkeuringsformulier) de daartoe nodige aandui
dingen op te nemen, onverminderd de andere aan
passingen in deze richtlijn , met name die welke
voorkomen in het Commissievoorstel van 5 januari

1977,

3.5.3 . Constante snelheid
1 / 100 km ";

,,(q')

Bepaald volgens de voorschriften van
Richtlijn 80/ 1267 / EEG van 16 decem
ber 1980 .

(q ")

Bepaald volgens de voorschriften van
Richtlijn 80/ 1267 / EEG van 16 decem
ber 1980.".

Artikel 2

Bijlage II van Richtlijn 70/ 156/ EEG wordt als volgt
gewijzigd :
1 . punt 3.2.1 wordt door de volgende tekst vervan
gen :

( 1 ) PB nr. C 1 18 van
(2 ) PB nr. C 114 van
(3 ) PB nr. L 42 van
(4) PB nr. L 168 van

16. 5 .
11.5 .
23 . 2 .
26 . 6.

1977, blz. 29.
1977 , blz. 1 .
1970, blz . 1 .
1978 , blz. 39 .

„3.2.1 . Netto-maximumvermogen en netto
maximumkoppel
BR. — R. ";

2.

het volgende punt wordt toegevoegd :
„3.3 .

Brandstofverbruik

B.R. — R. ".
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Artikel 3

1 . De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig
zijn om binnen achttien maanden na kennisgeving
van deze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen . Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van

alle belangrijke bepalingen van intern recht mede,
die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied
vaststellen .
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Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 16 december 1980.

Voor de Raad
De Voorzitter
Colette FLESCH
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 16 december 1980

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het
brandstofverbruik van motorvoertuigen
(80/ 1268/ EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op arti
kel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie (*),

Overwegende dat de voorschriften van deze richtlijn
slechts betrekking hebben op motorvoertuigen van
de categorie M | volgens de internationale indeling
van motorvoertuigen welke voorkomt in Richtlijn
70/ 156/ EEG ; dat voor de andere categorieën van
motorvoertuigen een methode voor het meten van
het brandstofverbruik zal worden vastgesteld zodra
bepaalde technische moeilijkheden zullen kunnen
worden opgelost,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN

Comité (3),

VASTGESTELD :

Overwegende dat de technische voorschriften waar
aan motorvoertuigen krachtens bepaalde nationale
wetgevingen moeten voldoen, onder andere betrek
king hebben op de methode voor het meten van het

Artikel 1

brandstofverbruik welke dient te worden toegepast
om het brandstofverbruik van een voertuigtype aan
te kunnen geven ;

Onder voertuig wordt in deze richtlijn verstaan ieder
voor deelneming aan het wegverkeer bestemd
motorvoertuig, met of zonder carosserie, op ten min

Overwegende dat deze voorschriften van Lid-Staat
tot Lid-Staat verschillen ; dat daardoor technische

handelsbelemmeringen ontstaan voor de opheffing
waarvan alle Lid-Staten dezelfde voorschriften moe

ten aannemen, hetzij ter aanvulling, hetzij in plaats
van hun huidige regeling, ten einde met name voor
ieder type voertuig de EEG-goedkeuringsprocedure
van Richtlijn 70/ 156/ EEG van de Raad van
6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwa
gens daarvan (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
80/ 1267/ EEG (5 ), te kunnen invoeren ;

Overwegende dat het in de eerste plaats nodig is in
de communautaire voorschriften een methode vast
te stellen voor het meten van het brandstofverbruik

van motorvoertuigen ;

Overwegende dat een communautaire methode voor

ste vier wielen en met een door de constructie

bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km/h,
met uitzondering van voertuigen die zich over rails
bewegen alsmede landbouwtrekkers en -machines.

Artikel 2

De Lid-Staten mogen de EEG-goedkeurin^ of de
nationale goedkeuring van een voertuig niet weige
ren noch de verkoop, de registratie, het in het ver
keer brengen of het gebruik van een voertuig weige
ren 'of verbieden om redenen die verband houden

met het brandstofverbruik, indien de verbruikswaar

den zijn vastgesteld overeenkomstig de bijlagen I
en II en zijn vermeld in een document dat bij de
aankoop aan de automobilist wordt verstrekt vol
gens de eventuele nadere regels die door elke Staat
worden vastgesteld.

het meten van het brandstofverbruik ook en vooral

noodzakelijk is met het oog op een objectieve en
nauwkeurige voorlichting van kopers en gebruikers ;

Artikel 3

(") PB nr. L 42 van 23. 2. 197Ó, blz. 1 .

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de voor
schriften van de bijlagen aan te passen aan de voor
uitgang van de techniek worden vastgesteld over
eenkomstig de procedure van artikel 13 van Richt

(5) Zie bladzijde 34 van dit Publikatieblad.

lijn 70/ 156/ EEG .

(») PB nr. C 104 van 28. 4. 1980, blz. 1 .
(2) PB nr. C 265 van 13. 1 0. 1980, blz. 76.
(J) PB nr. C 1 82 van 2 1 . 7. 1 980, blz. 3 .
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Artikel 4

1 . De Lid-Staten doen de nodige maatregelen in
werking treden om binnen achttien maanden na
kennisgeving van deze richtlijn aan deze richtlijn te
voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onver
wijld in kennis .
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van

alle belangrijke bepalingen van intern recht mede,
die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied
vaststellen .

Nr. L 375/37

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 16 december 1980.

Voor de Raad
De Voorzitter
Colette FLESCH
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BIJLAGE I
BEPALING VAN HET BRANDSTOFVERBRUIK

1.

EEG-GOEDKEURING

1.1 .

Aanvraag om EEG-goedkeuring

1.1.1 .

De aanvraag om EEG-goedkeuring van een voertuigtype voor wat betreft het brand
stofverbruik, moet worden ingediend door de fabrikant van het voertuig of door diens
gevolmachtigde.

1 . 1 .2.

De aanvraag moet vergezeld gaan van de hieronder vermelde documenten en van de
volgende inlichtingen, in drievoud :

1.1.2.1 .

Naar behoren ingevuld inlichtingenformulier,

1.1.2.2 .

Voor het opstellen van het in bijlage II bedoelde document vereiste gegevens,

1.1.3 .

Een voertuig dat representatief is voor het te keuren voertuigtype moet ter beschik
king worden gesteld van de met de keuringsproeven belaste technische dienst, indien
deze de proeven zelf uitvoert.

1.2 .

Documentatie

Indien een aanvraag in de zin van punt 1.1 wordt aanvaard, stelt de bevoegde autori
teit het document op waarvan het model in bijlage II is opgenomen . Bij het opstellen
van dit document mag de bevoegde autoriteit van de Lid-Staat die de goedkeuring
verleent, gebruik maken van het overeenkomstig deze richtlijn door een erkend of
aangewezen laboratorium opgesteld verslag.

2.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op motorvoertuigen van de categorie M | met ver
brandingsmotoren .

3.

ALGEMENE SPECIFICATIES

3.1 .

Het brandstofverbruik wordt bepaald aan de hand van de volgende proeven :

3.1.1 .

Een cyclus van gesimuleerde stadsritten, zoals beschreven in bijlage III van Richtlijn
70/220/ EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de

wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden
genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elek
trische ontsteking in motorvoertuigen (•), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 78/665/
EEG (2 ) (zie punt 5);

3 . 1 .2.

Een proef bij een constante snelheid van 90 km/h (zie punt 6);

3.1.3 .

Een proef bij een constante snelheid van 120 km/h (zie punt 6). Deze proef is niet
van toepassing op voertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnel
heid van minder dan 130 km /h .

3.2.

De resultaten van de proeven worden weergegeven in liters per 100 km en op de
dichtstbijzijnde deciliter afgerond.

3.3 .

De afstanden worden gemeten met een nauwkeurigheid van 5 pro mille en de tijden
met een nauwkeurigheid van 0,2 s.

(•) PB nr. L 76 van 6. 4. 1970, blz. 1 .
(2 ) PB nr. L 223 van 14. 8 . 1978 , blz. 48 .
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Bij de proef te gebruiken brandstof

De te gebruiken brandstof moet, al naar gelang van het geval, overeenstemmen met
de referentiebrandstof voorgeschreven in bijlage VI van Richtlijn 70/220/ EEG of in
bijlage V bij Richtlijn 72/306/ EEG van de Raad van 2 augustus 1972 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de
maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmoto
ren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen ( J ).

4.

BEPROEVINGSOMSTANDIGHEDEN

4. 1 .

Algemene toestand van het voertuig

4.1.1 .

Het voertuig moet gereinigd zijn, de vensters en luchtinlaatopeningen geslóten, en
slechts de uitrusting die noodzakelijk is voor het afleggen van de desbetreffende proef
moet in werking zijn . Indien de wagen voorzien is van een met de hand te bedienen
inrichting aan de carburator met het oog op de verwarming van de lucht, moet deze in
de „zomer"-stand worden gezet. In het algemeen moeten de hulpinrichtingen van het
voertuig die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn, zijn ingeschakeld.

4.1.2.

Indien de ventilator thermostatisch is geregeld, moet deze werken zoals bij het
normale bedrijf van het voertuig. Het interieurverwarmingssysteem moet, evenals het
airconditioningsysteem, zijn uitgeschakeld, maar de aanjager hiervan moet normaal
functioneren .

4.1.3 .

Indien de motor is voorzien van een compressor, moet deze tijdens de proef normaal
kunnen functioneren .

4. 1 .4.

Het voertuig moet zijn ingereden en vóór de proef ten minste 3 000 km hebben -afge
legd.

4.2 .

Smeermiddelen

Alle smeermiddelen moeten van het type zijn dat door de fabrikant van het voertuig
wordt aanbevolen ; zij moeten in het testrapport worden vermeld.
4.3 .

Banden

De banden moeten van het door de fabrikant voorgeschreven standaardtype zijn en
moeten op een spanning zijn gebracht die voor de proefbelasting en -snelheden wordt
aanbevolen (eventueel aangepast voor werking op de proefbank onder beproevings
omstandigheden). Deze spanningen moeten in het testrapport worden vermeld.
4.4.

Meting van het brandstofverbruik

4.4. 1 .

De brandstof wordt naar de motor toegevoerd via een inrichting waarmede de ver
bruikte brandstof binnen een grens van ± 2 % nauwkeurig kan worden gemeten ;
deze inrichting mag de normale toevoer niet beïnvloeden . Indien meting volgens het
volume plaatsvindt, moet de temperatuur van de brandstof worden gemeten aan het
punt waar het volume wordt gemeten .

4.4.2.

Voor een snelle omschakeling van de normale brandstoftoevoerleiding naar het meet
systeem moet gebruik worden gemaakt van een kleppensysteem . De overschakeling
mag niet langer dan 0,2 s duren.

4.5 .

Referentie-omstandigheden
Druk :

H(> = 1 000 mbar

Temperatuur : T0 = 293 K(20°C )
4.5.1 .

Dichtheid van de lucht

4.5.1.1 .

De overeenkomstig punt 4.5.1.2 berekende dichtheid van de lucht mag op het ogen
blik van de proef niet meer dan 7,5 % afwijken van de dichtheid van de lucht onder
de referentieomstandigheden.

t 1 ) PB nr. L 190 van 20. 8 . 1972, blz. 1 .

I

Nr. L 375/40
4.5.1.2.
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De dichtheid van de lucht wordt berekend volgens onderstaande formule :
HT
Ho

dT = do

T
1O

TT

waarin

dT = dichtheid van de lucht onder beproevingsomstandigheden
d() = dichtheid van de lucht onder de referentieomstandigheden
H t = beproevingsdruk
Tt

5.

= absolute temperatuur tijdens de test ( K).

METING

VAN

HET

BRANDSTOFVERBRUIK

TIJDENS

EEN

CYCLUS

VAN GESIMULEERDE STADSRITTEN

5.1 .

De beproevingscyclus is beschreven in bijlage III van Richtlijn 70/220/ EEG .

5.1.1 .

In het geval van voertuigen met dieselmotor wordt de afstelling van de rem bepaald
als voor het overeenstemmende type met benzinemotor of door middel van een
andere, als gelijkwaardig erkende methode.

5.1.2.

Referentiemassa van het voertuig

Het voertuig moet de referentiemassa hebben zoals gedefinieerd in punt 1.2 van
bijlage I van Richtlijn 70/220/ EEG .

5.2.

De dynamometerbank wordt afgesteld op basis van de gelijkwaardige traagheden ver
meld in punt 4.2 van bijlage III van Richtlijn 70/220/ EEG .

5.3 .

Meting van het verbruik

5.3.1 .

Het verbruik wordt bepaald aan de hand van de tijdens twee opeenvolgende cycli
verbruikte brandstof.

5.3.2 .

Voordat tot meting wordt overgegaan moet de motor worden opgewarmd door na een
koude start vijf volledige beproevingscycli uit te voeren . De meting kan ook worden
gedaan onmiddellijk na uitvoering van de proeven van het type I en II als omschre
ven in Richtlijn 70/220/ EEG. De temperatuur moet binnen de grenzen van het nor

male werkingsbereik van de motor blijven, eventueel met gebruikmaking van een
hulpkoelaggregaat. 5.3.3 .

De duur van het stationair bedrijf tussen opeenvolgende cyclusparen mag ter verge
makkelijking van de brandstofmeting met ten hoogste 60 s worden verlengd .

5.4

Berekening van het verbruik

5.4.1 .

Indien het brandstofverbruik gravimetrisch wordt bepaald, wordt het brandstofver
bruik uitgedrukt in liters per 100 km door omzetting van de grootheid M (verbruikte
brandstof uitgedrukt in kg) aan de hand van de volgende formule :
C

=

waarin

M

D • Sg

100 (liter/ 100 km)

Sg = specifieke massa van de brandstof onder referentie-omstandigheden (kg/dm-1)
D

5.4.2.

= de tijdens de proef afgelegde afstand in km .

Indien het brandstofverbruik volumetrisch wordt gemeten, moet het verbruik worden
uitgedrukt in liters per 100 km aan de hand van onderstaande formule :
C

=

V (1 + α (T0 -TF))
D

100 (liter/ 100 km)

waarin

V

= volume van de verbruikte brandstof in liter

a

= coëfficiënt van de volumetrische uitzetting van de brandstof. Zowel voor die
selolie als benzine bedraagt deze 0,001 per graad Celsius

T„

= referentietemperatuur uitgedrukt in °C

Tk

= brandstoftemperatuur gemeten aan het meetpunt van het volume en uitge
drukt in °C .
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5.5 .

Weergave van de resultaten

5.5.1 .

Het standaardverbruik tijdens stadsritten is het rekenkundig gemiddelde van drie
opeenvolgende metingen uitgevoerd in overeenstemming met de hierboven omschre
ven procedure .

5.5.2 .

Indien de uiterste waarden van de metingen meer dan 5 % afwijken van de
gemiddelde waarde, worden de proeven overeenkomstig deze methode voortgezet ten
einde een meetnauwkeurigheid te verkrijgen die ten minste gelijk is aan 5 %.

5.5.3 .

De nauwkeurigheid van de meting wordt als volgt berekend :
S

Nauwkeurigheid = k •

100

n

waarin :

%

C

C is afgeleid van de formule van punt 5.4
C = het rekenkundig gemiddelde van n waarden C
n = het aantal uitgevoerde metingen
n

s

£

=

i =■ 1

(c - Ci)2
n - 1

k

wordt ontleend aan onderstaande tabel :
Aantal

melingen
k

4

5

6

7

8

9

10

3,2

2,8

2,6

2,5

2,4

2,3

2,3

5.5.4 .

Indien na 10 metingen geen nauwkeurigheid van ten minste 5 % is bereikt, wordt het
verbruik bepaald aan de hand van een ander voertuig van hetzelfde type.

6.

METING

VAN

HET

BRANDSTOFVERBRUIK

BIJ

CONSTANTE

SNEL

HEID

6. 1 .

Deze proeven kunnen hetzij op een dynamometerbank hetzij op de weg worden uit
gevoerd .

6. 1 . 1 .

Massa van het voertuig

6.1.1.1 .

De massa van het voertuig moet gelijk zijn aan de massa van het bedrijfsklare voertuig,
zoals in punt 6.1.1.2 omschreven, vermeerderd met 180 kg, of vermeerderd met de
helft van de volle lading indien deze meer dan 180 kg bedraagt met inbegrip van meet
uitrusting en inzittenden . De gewichtsverdeling van het voertuig moet zodanig zijn
dat het middelpunt van de zwaartekracht van de lading zich bevindt in het midden
van de rechte die de R-punten van de voorste (buitenste) zitplaatsen verbindt.

6. 1 . 1 .2.

In de zin van deze richtlijn wordt onder de massa van het voertuig in rijklare toestand
verstaan de totale massa van het onbeladen voertuig met alle tanks (behalve de

brandstoftank) volledig gevuld ; de brandstoftank moet tot 90 % van de door de fabri

kant opgegeven inhoud zijn gevuld, terwijl tevens een gereedschapset en een reserve
wiel aanwezig moeten zijn .
6.2 .

Versnellingsbak

Indien het voertuig met een handgeschakelde versnellingsbak is uitgerust, moet de
hoogste overbrengingsverhouding worden gebruikt die door de fabrikant bij de ver
schillende beproevingssnelheden wordt aanbevolen .
6.3 .

Beproevingsmethode

6.3 . 1 .

Proefop de weg

6.3.1.1 .

Weersomstandigheden

6.3.1.1.1 .

De relatieve vochtigheid mag niet meer dan 95 % bedragen, de weg moet droog zijn
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maar het wegdek mag sporen van vochtigheid vertonen op voorwaarde dat er op geen
enkel gedeelte een vaststelbare waterfilm aanwezig is.

6.3.1.1.2.

De gemiddelde windsnelheid mag niet meer bedragen dan 3 m/s en windstoten moe
ten een snelheid hebben van minder dan 8 m /s.

6.3.1.2.

Voordat metingen plaatsvinden, moet het voertuig op de gekozen proefbaan worden
gereden met een snelheid die de beproevingssnelheid benadert en wel over een zoda
nige afstand dat de bedrijfsttemperatuur wordt bereikt ; deze afstand mag in geen .
geval minder dan 10 km bedragen .

6.3.1.3 .

Proefbaan

Op de proefbaan moet met constante snelheid kunnen worden gereden. Het parcours
moet ten minste 2 km lang zijn . Het moet een gesloten circuit zijn en het wegdek
moet in goede staat zijn . Er mag een rechte proefbaan worden gebruikt op
voorwaarde dat het parcours van 2 km in beide richtingen wordt gereden. De helling
tussen twee willekeurige punten mag niet meer dan 2 % bedragen.
6.3.1.4.

Bij elke proefrit moet de snelheid tot op ± 2 km/h nauwkeurig worden gehandhaafd.
De gemiddelde snelheid mag bij elke- proefrit niet meer dan 2 km/h verschillen van
de referentiesnelheid .

6.3.1.5 .

Voor de vaststelling van het verbruik bij de verschillende referentiesnelheden (zie
onderstaande grafiek) worden 4 proefritten gemaakt : twee bij een gemiddeld lagere
snelheid dan de referentiesnelheid en twee bij een gemiddeld hogere snelheid dan de
referentiesnelheid .

6.3.1.6. ' Bij elke proefrit wordt het brandstofverbruik berekend aan de hand van de formule
van punt 5.4.

6.3.1.7 .

Het verschil tussen de twee laagste berekende waarden mag niet groter zijn dan . 5 %
van het gemiddelde van deze waarden en deze voorwaarde geldt eveneens voor de
twee hoogste berekende waarden. De waarde van het brandstofverbruik bij de van
toepassing zijnde referentiesnelheid wordt berekend door lineaire interpolatie, zoals
weergegeven in onderstaand diagram.

6.3.1.7.1 .

Indien ten aanzien van beide paren berekende waarden niet wordt voldaan aan de
voorwaarde van punt 6.3.1.7, dan moeten de vier proefritten worden herhaald. Indien
de vereiste consistentie na tien pogingen niet is bereikt moet een nieuw voertuig wor
den gekozen om aan alle bij deze methode voorgeschreven proeven te worden onder
worpen .

Voorbeeld: Berekening voor een gemiddelde snelheid van 90 km/h.

De vier kruisjes komen overeen met de berekende waarden van elke proefrit. C D is de
waarde berekend voor het verbruik bij de referentiesnelheid VQ over de beproevingsaf
stand .
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6.3.2 .

Proefop de dynamometerbank

6.3.2.1 .

Afstelling van de bank

Nr. L 375/43

De bank wordt ingesteld zoals beschreven in punt 4.1 van bijlage III bij de Richtlijn
70/220/EEG met de volgende wijzigingen :
— de bank moet worden ingesteld op de van toepassing zijnde beproevingssnel
heid :

— de toestand van het voertuig tijdens de proefritten moet voldoen aan het
bepaalde in de punten 4.1 tot en met 4.3 en de weersomstandigheden tijdens de
proefritten met het oog op de vaststelling van de juiste onderdruk aan de inlaat,
moeten overeenkomen met het gestelde in punt 6.3.1.1 .

Voor een voertuig met dieselmotor wordt de bank ingesteld overeenkomstig de voor
schriften van punt 5.1.1 .
6.3.2.2.

Koeling
Er mag gebruik worden gemaakt van extra koelinrichtingen ten einde de bedrijfsom
standigheden en temperaturen van smeermiddelen en koelvloeistof binnen de gren
zen te houden die bij de overeenkomstige snelheid op de weg worden bereikt.

6.3.2.3 .

Vóór de aanvang van de metingen moet het voertuig op de rollenbank met een snel
heid welke de beproevingssnelheid benadert een afstand afleggen die voldoende is
om de bedrijfstemperatuur te bereiken, maar deze afstand mag in geen geval minder
dan 10 km bedragen .

6.3.2.4.

De beproevingsafstand mag niet minder dan 2 km bedragen, gemeten door middel
van een toerenteller op de bank.

6.4.

Het type van de proefbank moet in het beproevingsrapport worden vermeld.

6.5 .

Weergave van de resultaten

Ongeacht de gebruikte meetmethode, moeten de resultaten worden vermeld in liter/
100 km overeenkomstig de referentieomstandigheden vermeld in punt 4.5.

(
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BIJLAGE II

Naam van de betrokken instantie

MODEL

BIJLAGE BIJ HET EEG-GOEDKEURINGSFORMULIER VOOR EEN VOERTUIGTYPE
WAT BETREFT HET BRANDSTOFVERBRUIK

( Artikel 4, lid 2, en artikel 10 van Richtlijn 70/ 156/ EEG van de Raad van 6 februari 1970, inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan)

EEG-goedkeuringsnr.:
1.

Fabrieksmerk of handelsmerk van het voertuig :

2.

Type en handelsbenaming van het voertuig :

3.

Naam en adres van de fabrikant :

4.

Eventueel naam en adres van de gevolmachtigde van de fabrikant :

5.

Beschrijving van het voertuig :

5.1 .

Massa van het voertuig (overeenkomstig bijlage I , punt 6.1.1.2):

5.2 .

Toegestaan maximumgewicht :

5.3 .

Soort carrosserie : sedan , stationwagon , coupé (')

5.4.

Aangedreven wielen : voor, achter, 4 x 4 (')

5.5 .

Motor :

5.5.1 .

Slagvolume :

5.5.2 .

Brandstoftoevoer : carburator, injectie (')

5.5.3 .

Door de fabrikant aanbevolen brandstof:

5.5.4.

Maximaal vermogen :

5.5.5 .

Drukvulling : ja/ neen (')

5.5.6.

Ontsteking : ontsteking door compressie, elektrische ontsteking (normaal of elektro

>".

kW bij

nisch ) (')
5.6 .

Transmissie :

5.6. 1 .

Soort versnellingsbak : met handbediening/automatisch (')
I

5.6.2.
/

Aantal versnellingen :

(') Doorhalen wat niet van toepassing is.

omw/min
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5.6.3 .

Totale verhouding (met inbegrip van de belaste buitenomtrek van de banden): snelheden
: n km/h bij een motortoerental van I 000 omwentelingen per minuut :
le versnelling :

4e versnelling :

2e versnelling :

5e versnelling :

3e versnelling :

overdrive :

5.6.4.

Totale overbrengingsverhouding :

5.6.5 .

Banden :

Type :

Afmetingen :

Belaste buitenomtrek :

6.

Op basis van Richtlijn 70/220/ EEG of Richtlijn 72/306/ EEG verleend EEG-goedkeu
ringsnummer :

7.

Brandstofverbruik :
— in stadsverkeer :

1 / 100 km

— bij een constante snelheid van 90 km /h :

1 / 100 km

— bij een constante snelheid van 120 km/h :

1/ 100 km

8.

Datum waarop het voertuig ter EEG-goedkeuring werd aangeboden :

9.

Technische dienst of erkend of aangenomen laboratorium dat de verbruiksproeven heeft
uitgevoerd :

10.

Nummer van het rapport :

11 .

Datum van het rapport : .

12 .

Plaats :

13 .

Datum :

14.

Handtekening :
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 16 december 1980

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het
motorvermogen van motorvoertuigen
(80/ 1269/ EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN

GEMEENSCHAPPEN ,

VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op arti

Artikel 1

kel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie 0 ),

Onder voertuig wordt in deze richtlijn verstaan ieder
voor deelneming aan het wegverkeer bestemd
motorvoertuig, met of zonder carrosserie, op ten
minste vier wielen en met een door de constructie

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),

bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km /h,
met uitzondering van voertuigen die zich over rails
bewegen alsmede landbouwtrekkers en -machines .

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (3 ),

Overwegende dat de technische voorschriften waar
aan motorvoertuigen krachtens bepaalde nationale
wetgevingen moeten voldoen, onder andere betrek
king hebben op de methode voor het meten van het
motorvermogen welke dient te worden toegepast om
het vermogen van de motor van een voertuigtype
aan te geven ;

Overwegende dat deze voorschriften van Lid-Staat

Artikel 2

De Lid-Staten mogen de EEG-goedkeuring of de
nationale goedkeuring van een voertuig niet weige
ren noch de verkoop, de registratie, het in het ver
keer brengen of het gebruik van een voertuig weige
ren of verbieden om redenen die verband houden

met het motorvermogen, indien dit is vastgesteld
overeenkomstig de bijlagen I en II .

tot Lid-Staat verschillen ; dat daardoor technische

handelsbelemmeringen ontstaan voor de opheffing
waarvan alle Lid-Staten dezelfde voorschriften moe

ten aannemen , hetzij ter aanvulling, hetzij in plaats
van hun huidige regeling, ten einde met name voor
ieder type voertuig de EEG-goedkeuringsprocedure
van Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad van
6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwa
gens daarvan (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
80/ I267 / EEG (5 ), te kunnen invoeren,

Artikel 3

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de voor
schriften van de bijlagen aan te passen aan de stand
van de techniek worden vastgesteld overeenkomstig
de procedure van artikel 13 van Richtlijn 70/ 156/
EEG .

Artikel 4

(') PB nr. C 104 van 28. 4. 1980, blz. 9.
(2) PB nr. C 265 van 13 . 10. 1980, blz. 76.
(3) PB nr. C 1 82 van 2 1 . 7. 1 980, blz. 3 .
(4 )

PB nr. L 42 van 23 . 2 . 1970, blz. 1 .

(5) Zie bladzijde 34 van dit Publikatieblad.

1.

De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig

zijn om binnen achttien maanden na kennisgeving
van deze richtlijn aan het bepaalde in deze richtlijn

te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan' onver
wijld in kennis .

3 i . 12. 80
2.

•
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De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van

alle belangrijke bepalingen van intern recht mede,
die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied

Nr. L 375/47

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

vaststellen .

Gedaan te Brussel , 16 december 1980.

Voor de Raad
De Voorzitter
Colette FLESCH
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BIJLAGE I

BEPALING VAN HET MOTORVERMOGEN
I.

EEG-GOEDKEURING

1.1 .

Aanvraag om EEG-goedkeuring

De aanvraag om EEG-goedkeuring van een voertuigtype wat betreft het motor
vermogen , moet worden ingediend door de fabrikant van het voertuig of door diens
gevolmachtigde.
1.1.1 .

De aanvraag moet vergezeld gaan van de hieronder vermelde documenten en van
de volgende inlichtingen, in drievoud :

1.1.1.1.

een naar behoren ingevuld inlichtingenformulier ;

1 . 1 . 1 .2 .

inlichtingen conform de Aanhangsels 1 of 2 .

1.1.2.

Een voertuig dat representatief is voor het te keuren voertuigtype moet ter beschik
kipg van de met de keuringsproeven belaste technische dienst worden gesteld,
indien deze de proeven zelf uitvoert.

1 .2.

Documentatie

Indien een aanvraag in de zin van punt 1.1 wordt aanvaard, stelt de bevoegde auto
riteit het document op waarvan het model in bijlage II is opgenomen . Bij het
opstellen van dit document mag de bevoegde autoriteit van de Lid-Staat die de
goedkeuring verleent, gebruik maken van het overeenkomstig deze richtlijn door
een erkend of aangewezen laboratorium opgestelde verslag.

2.

2.1 .

TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode heeft betrekking op verbrandingsmotoren die worden gebruikt voor

het aandrijven van voertuigen van de categorieën M en N als omschreven in
bijlage I bij Richtlijn 70/ 156/ EEG en die tot een van onderstaande categorieën
behoren :

2.1.1 .

verbrandingsmotoren met zuigers (elektrische ontsteking of compressie-ontsteking)
met uitsluiting van vrije-zuigermotoren ;

2.1.2 .

draaizuigermotoren .

2.2 .

Deze methode is van toepassing op motoren met of zonder drukvulling.

3.

DEFINITIES

In deze richtlijn wordt verstaan onder :

3.1 .

„nettovermogen", het vermogen dat op de proefbank aan de krukas of aan een
equivalent onderdeel wordt gemeten bij het passende toerental, met de in tabel 1
genoemde hulpaggregaten. Indien het vermogen niet anders kan worden gemeten
dan bij een motor met versnellingsbak, moet rekening worden gehouden met het
rendement van de versnellingsbak .

3.2.

„netto-maximumvermogen", de maximumwaarde van het nettovermogen gemeten
bij volle belasting van de motor ;

3.3.

„standaarduitrusting", iedere uitrusting die door de fabrikant voor een bepaalde
toepassing is aangebracht.
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4. ,

NAUWKEURIGHEID VAN DE METINGEN VAN HET VERMOGEN BIJ
VOLLE BELASTING

4. 1 .

Koppel

4.1.1 .

Onder voorbehoud van punt 4.1.2 moet de dynamometer zodanig zijn uitgevoerd
dat hij niet over het eerste kwart van de schaal wordt gebruikt. De meetapparatuur
moet een nauwkeurigheid hebben van ± 0,5 % van de op de schaal vermelde maxi
mumwaarde (met uitsluiting van het eerste kwart).

4.1.2.

Het gebied van de schaal tussen een zesde en een vierde van de totale schaal mag
evenwel worden gebruikt indien de nauwkeurigheid van de apparatuur, op een
zesde van de schaal, ± 0,25 % van de op de schaal vermelde maximumwaarde
bedraagt.

4.2 .

Toerental

De nauwkeurigheid van de meting moet ± 0,5 % bedragen. Het toerental van de
motor moet bij voorkeur worden gemeten met behulp van een automatisch gesyn
chroniseerde toerenteller en stopwatch.
4.3 .

Brandstofverbruik

In totaal ± 1 % voor de gebruikte apparatuur.
4.4.

Temperatuur van de inlaatlucht van de motor : ± 2 °C .

4.5 .

Luchtdruk : ± 2 mbar.

4.6 .

Druk in de leiding van het afvoersysteem van de uitlaatgassen in het laboratorium (zie

,

opmerking ( 1 ) bij tabel I ).

4.7 .

Druk in de inlaatleiding van het voertuig : ± 0,5 mbar.

4.8 .

Druk in de uitlaatleiding van het voertuig : ± 2 mbar.

5.

NETTOVERMOGEN VAN DE MOTOR

5. 1 .

Beproeving

5.1.1 .

Hulpaggregaten

Bij de proef moeten de hieronder vermelde vereiste hulpaggregaten op de motor
zijn aangebracht, voor zover mogelijk op de plaats die zij normaliter voor de
beschouwde toepassing zouden innemen .
5.1.1.1 .

Vereiste hulpaggregaten

De hulpaggregaten die bij de proef ter bepaling van het nettovermogen van de
motor moeten zijn aangesloten , zijn in tabel 1 aangegeven .
5.1.1.2 .

Te verwijderen hulpaggregaten

Hulpaggregaten die alleen noodzakelijk zijn om met het voertuig te kunnen rijden
en die daarbij eventueel op de motor zijn aangesloten, moeten voor de proeven
worden verwijderd. Bij wijze van voorbeeld volgt hierna een niet-uitputtende lijst :
— luchtkompressor voor het remsysteem ,
— pomp van de stuurbekrachtiging,
— pomp van het veringsysteem ,
— airconditioningsysteem ,
— koelsysteem voor de olie van de hydraulische overbrenging en/of van de ver
snellingsbak .

Indien de uitrusting niet kan worden verwijderd, mag het vermogen dat deze uitrus
ting in onbelaste toestand opneemt, worden vastgesteld en bij het gemeten ver
mogen worden geteld.
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TABEL 1

Hulpaggregaten die moeten zijn aangesloten voor de proef ter bepaling van het nettovermogen van de
motor

Nr.

1

Aangesloten bij de beproeving
van het nettovermogen

Hulpaggregaten

Inlaatsysteem

Inlaatspruitstuk
Luchtfilter

> Standaard — ja ( !)

Aanzuigdemper
Carterontl uchting
Snelheidsbegrenzer
2

Voorverwarmingssysteem van de inlaat
Standaard — ja

(indien zulks mogelijk is, moet dit systeem in de
gunstigste stand worden gezet)

\

3

Uitlaatsysteem

Uitlaatgasreiniger
Spruitstuk
Leidingen
Geluiddemper
Uitlaatpijp
Vertrager (2)

• Standaard — ja ( ! )

.

4

Brandstofpomp (3)

Standaard —' ja

5

Carburator

Standaard — ja

6

Inspuitsysteem (benzine en diesel)
Groff'iter

Fijnrïlter
Pomp
Leiding

> Standaard — ja

Verstuiver

Eventueel luchtinlaatklep (4)
Regelaar/bedieningssysteem
Automatische vollastaanslag van de regelstang
afhankelijk van de luchtdruk
.

7

Vloeistofkoeling
Motorkap
Luchtuitlaat motorkap

1
/ Neen

Radiator

Ventilator (6)
Ventilatorhuis

> Standaard — ja (5 )

Waterpomp
Thermostaat (7)
8

Luchtkoeling
Ommanteling
Ventilator (*) (6)

Regelsysteem voor de temperatuur
9

Elektrische uitrusting

)

> Standaard — ja
Standaard — ja

Standaard — ja (8)
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Nr.

10

Hulpaggregaten

Nr. L 375/5 1

Aangesloten bij de beproeving
van het nettovermogen

Drukvullingssysteem
Direct of indirect door de motor en /of door de

.

11

uitlaatgassen aangedreven compressor
Warmtewisselaar (9)
Pomp of ventilator van de koelinrichting (door de
motor aangedreven)
Regelsysteem voor het debiet van de koelvloeistof

Voorziening tegen luchtvervuiling

• Standaard — ja

Standaard — ja

(') De volledige in- en uitlaatsystemen waarmee het voertuig standaard is uitgerust, moeten
worden gebruikt indien er kans bestaat dat zij een aanzienlijke invloed op het motorver
mogen hebben (tweetaktmotor, motoren met elektrische' ontsteking, enz.) of indien de fabri
kant hierom verzoekt. In de overige gevallen dient men zich er bij de proef alleen van te
vergewissen dat de tegendruk aan de uitgang van het uitlaatspruitstuk met niet meer dan
10 mbar afwijkt van de door de fabrikant vastgestelde maximum tegendruk, en dat de druk
in het inlaatspruitstuk met niet meer dan 1 mbar afwijkt van de door de fabrikant opgegeven
grenswaarde voor een schoon luchtfilter. Deze omstandigheden mogen ook op de proefbank
worden gereproduceerd.

Indien de proef in het laboratorium met het volledige uitlaatsysteem wordt gedaan, mag, ter
wijl de motor loopt, het afvoersysteem van de uitlaatgassen in de afvoerleiding, op het punt
waar deze met het uitlaatsysteem van het voertuig is verbonden, geen druk veroorzaken die
meer dan 10 mbar afwijkt van de atmosferische druk, behalve indien de fabrikant vóór de
proef instemt met een hogere tegendruk.

(2) Indien de motor van een uitlaatrem is voorzien, moet de klep volledig open staan .
(3) De brandstoftoevoerdruk mag, indien nodig, worden aangepast, ten einde de bij de be
schouwde toepassing heersende druk te reproduceren (met name indien gebruik wordt ge
maakt van een terugvoersysteem voor de brandstof).

(4) De luchtinlaatklep is de bedieningsklep van de pneumatische regelaar van de inspuitpomp.
De regelaar of het inspuitsysteem kunnen andere inrichtingen bevatten die van invloed kun
nen zijn op de hoeveelheid ingespoten brandstof.
(5)

De radiator, ventilator, ventilatortrechter, waterpomp en thermostaat moeten ten opzichte
van elkaar op dezelfde wijze zijn opgesteld als in het voertuig. De circulatie van de koel
vloeistof moet uitsluitend door de waterpomp van de motor worden Veroorzaakt. De koeling
van de vloeistof mag hetzij via de radiator van de motor, hetzij via een externe kringloop
plaatsvinden, op voorwaarde dat het weerstandsverlies van deze kringloop en de druk aan
de inlaat van de pomp vrijwel gelijk blijven aan die van het koelsysteem van de motor. In
dien er een radiatorhoes is, moet deze geopend zijn.
Indien het om praktische redenen niet mogelijk is de radiator, ventilator en ventilatortrechter
op de motor te monteren, moet het vermogen dat wordt opgenomen door de ventilator die in
de juiste stand ten opzichte van de radiator en de luchttrechter (indien deze aanwezig is)
afzonderlijk is gemonteerd, worden vastgesteld bij de draaisnelheden die overeenkomen met
de motortoerentallen die bij het meten van het motorvermogen werden gebruikt, hetzij door
berekening aan de hand van standaardkenmerken, hetzij door middel van praktische proe
ven . Dit vermogen gerelateerd aan de in punt 5.2.2 aangegeven normale atmosferische om
standigheden, moet van het gecorrigeerde vermogen worden afgetrokken.

(6)

Indien de ventilator kan worden ontkoppeld, moet de proef worden uitgevoerd met gekop
pelde ventilator,

(7)

De thermostaat mag in volledig geopende stand worden geblokkeerd.

(8)

Minimumstroom van de generator : de generator moet de strikt noodzakelijke stroom leveren
voor de voeding van de voor de werking van de motor onontbeerlijke hulpaggregaten (met
inbegrip van de elektrische koelventilator). Indien een accu moet worden aangesloten dient
gebruik te worden gemaakt van een in goede staat verkerende en volledig geladen accu.

(9)

De temperatuur van de lucht in het inlaatspruitstuk mag de door de fabrikant aanbevolen
temperatuur, voor zover deze is opgegeven, niet overschrijden .
Koeling van de drukvullingslucht :

De drukvullingslucht mag door de inlaatkoeler van de motor of door een uitwendig koelsys
teem worden gekoeld, op voorwaarde dat druk en temperatuur van de lucht aan de uitlaat
van de koeler dezelfde zijn als bij het oorspronkelijk door de fabrikant van de motor ontwor
pen systeem .

Nr. L 375 /52
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Hulpaggregaten voor het starten van dieselmotoren
Bij de hulpaggregaten die dienen voor het starten van dieselmotoren moeten beide
onderstaande gevallen worden beschouwd :

5.1.1.3.1 .

Elektrisch starten

De generator is aangesloten en levert eventueel de stroom voor de hulpaggregaten
die noodzakelijk zijn voor de werking van de motor.
5.1.1.3.2 .

Niet-elektrisch starten

Indien er hulpaggregaten aanwezig zijn die voor de werking van de motor noodza
kelijk zijn en die elektrisch worden gevoed, wordt de generator gemonteerd voor de
stroomvoorziening van deze hulpaggregaten. In het andere geval wordt de genera
tor verwijderd. Het systeem voor het produceren en opslaan van de voor het starten
noodzakelijke energie blijft in beide gevallen aangesloten maar werkt onbelast.
5.1.2 .

Afstelling

De wijze van afstelling bij de proef ter bepaling van het nettovermogen is in tabel 2
aangegeven .

TABEL 2

Afstelling
1

Afstelling van de car
buratoren)

Standaardafstelling overeenkomstig de aan
wijzingen van de fabrikant, welke voor de be
schouwde toepassing verder ongewijzigd moet
blijven

2

Afstelling van het de
biet van de inspuit

Afstelling overeenkomstig de voorschriften

pomp

beschouwde toepassing verder ongewijzigd
moet blijven

3

Ontstekingsspuittijdstip

of in

4

Afstelling van de re
gelaar

van de fabrikant voor de motor, welke voor de

Door de fabrikant vastgestelde standaard
voorontstekingscurve, welke voor de be
schouwde toepassing verder ongewijzigd moet
blijven
Afstelling overeenkomstig de voorschriften
van de fabrikant voor de motor, welke voor de

beschouwde toepassing verder ongewijzigd
moet blijven

5. 1 .3 .

Proef ter bepaling van het nettovermogen

5.1.3.1 .

De proef ter bepaling van het nettovermogen moet bij motoren met elektrische ont
steking op vol gas en bij dieselmotoren met het maximumdebiet van de inspuit
pomp worden uitgevoerd, terwijl de motor is uitgerust zoals in tabel 1 is aangege
ven .

5.1.3.2 .

De metingen moeten onder constante bedrijfsomstandigheden worden uitgevoerd ;
de luchttoevoer van de motor moet toereikend zijn . De motoren moeten onder de
door de fabrikant aanbevolen omstandigheden zijn ingereden. In de verbrandings

kamers mag aanslag voorkomen, maar in beperkte hoeveelheden. De beproevings
omstandigheden, bij voorbeeld de temperatuur van de inlaatlucht, moeten zo goed
mogelijk met de referentieomstandigheden (zie punt 5.2) overeenstemmen, ten
einde de grootte van de correctiefactor te beperken .

5.1.3.3 .

De temperatuur van de inlaatlucht van de motor moet worden gemeten op een
maximumafstand van 0,15 m vóór de inlaat van het luchtfïlter of, bij het ontbreken
van een filter, op een afstand van 0,15 m van de opening van de luchtinlaat. De
proefthermometer of het thermokoppel moet tegen warmtestraling zijn afgeschermd
en direct in de luchtstroom zijn aangebracht. Zij moeten tevens tegen brandstof
neerslag zijn afgeschermd. De metingen moeten op een voldoende aantal plaatsen
worden uitgevoerd, ten einde een representatieve gemiddelde inlaattemperatuur te
verkrijgen. De doorstroming van de lucht mag niet door de meetinrichting worden
verstoord .

,
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5.1.3.4.

Geen enkele meting mag worden verricht voordat het koppel, de snelheid en de
temperaturen gedurende ten minste 1 minuut vrijwel constant zijn gebleven.

5.1.3.5 .

De waarde van de voor de meting gekozen snelheid mag bij aflezingen met niet
meer dan ± 1 % of ± 10 omw/min variëren ; hierbij moet de grootste van deze
afleeswaarden in aanmerking worden genomen.

5.1.3.6.

De metingen van de rembelasting, het brandstofverbruik en de temperatuur van de
inlaatlucht moeten tegelijkertijd worden uitgevoerd ; de waarde die voor de rembe
lasting en het brandstofverbruik in aanmerking wordt genomen, moet het gemid
delde zijn van twee constante metingen die minder dan 2 % verschillen .

5.1.3.7 .

Bij meting van de snelheid en het verbruik met behulp van een inrichting met
handbediening, moet de duur van de meting ten minste 60 s bedragen .

5.1.3.8 .

Brandstof

5.1.318.1 .

Bij dieselmotoren moet de vloeibare brandstof worden gebruikt die in bijlage V bij
Richtlijn 72/306/ EEG van de Raad van 2 augustus 1972 inzake de onderlinge aan
passing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die
moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd
voor het aandrijven van voertuigen (') is beschreven, indien nodig met toevoeging
van een door de fabrikant aanbevolen in de handel verkrijgbare gasvormige of
vloeibare brandstof. De brandstof mag geen antirookadditieven bevatten .

5.1.3.8.2 .

Bij motoren met elektrische ontsteking moet de gebruikte brandstof een normaal in
de handel verkrijgbare brandstof zonder extra additieven zijn . De in bijlage VI
Richtlijn 70/220/ EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aan
passing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die
moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van

motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen (2), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 78/665/ EEG (3), beschreven brandstof mag ook worden gebruikt.
5.1.3.9 .

Motorkoeling

5.1.3.9.1 .

Motoren met vloeistofkoeling

De aan de uitlaat van de motor gemeten temperatuur van de koelvloeistof moet
worden gehandhaafd op ± 5 °C van de door de fabrikant aangegeven hoogste
insteltemperatuur van de thermostaat. Indien de fabrikant geen temperatuur
opgeeft, moet deze 80 ± 5 °C bedragen .
5.1.3.9.2 .

Luchtgekoelde motoren
Bij luchtgekoelde motoren moet de temperatuur op een door de fabrikant aangege
ven punt gehandhaafd worden tussen de door de fabrikant vastgestelde maximum
waarde Tm en Tm — 20 °C .

5.1.3.10.

De temperatuur van de brandstof aan de inlaat van de inspuitpomp en van de car
burator moet gehandhaafd blijven tussen de door de fabrikant vastgestelde gren
zen .

5.1.3.11 .

De temperatuur van het smeermiddel, gemeten in het carter of, indien aanwezig,
aan de uitlaat van de oliekoeler, moet tussen de door de fabrikant vastgestelde
grenswaarden liggen .

5.1.3.12 .

De temperatuur van de uitlaatgassen moet worden gemeten ter hoogte van de flens
(flenzen) van het (de) uitlaatspruitstuk(ken). Deze temperatuur mag de door de
fabrikant opgegeven waarde niet overschrijden .

5.1.3.13 .

Hulpkoelsysteem

Voor handhaving van de temperaturen binnen de in de punten 5.1.3.9 tot 5.1.3.12
gestelde grenswaarden mag eventueel gebruik worden gemaakt van een hulpkoel
systeem .

(») PB nr. L 190 van 20. 8 . 1972, blz. 1 .
(2 ) PB nr. L 76 van 6 . 4. 1970, blz. 1 .
( 3 ) PB. nr. L 223 van 1 4. 8 . 1 978 , blz . 48 .
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5 . 1 .4.

Uitvoering van de beproeving
De metingen moeten worden verricht bij een aantal toerentallen dat voldoende is
om de volledige vermogenscurve bij volle belasting tussen het door de fabrikant
aangegeven laagste en hoogste toerental te bepalen . In dit bereik moet het toerental
vallen waarbij de motor het maximumvermogen levert. Men dient steeds uit te gaan
van het gemiddelde van twee constante metingen .

5 . 1 .5 .

Meting van de absorptiecoëfficiënt van de rookgassen

Bij dieselmotoren moet tijdens de beproeving wordep gecontroleerd of de uitlaat

gassen voldoen aan de voorwaarden van bijlage VI van Richtlijn 72/306/ EEG.
5.2 .

7 5.2.1 .

Correctiefactoren

Definitie

De correctiefactor is de coëfficiënt K waarmede het vastgestelde vermogen moet
worden vermenigvuldigd ter bepaling van het vermogen van een motor onder de in
punt 5.2.2 aangegeven atmosferische referentie-omstandigheden .
5.2.2 .

Atmosferische referentie-omstandigheden

5.2.2.1 .

Temperatuur : 25 °C .

5.2.2.2 .

Droge druk ( ps): 990 mbar.

5.2.3 .

Voorwaarden waaraan in het laboratorium moet zijn voldaan

Voor een geldige proef moet de correctiefactor K , zodanig zijn dat : 0,96 < K <
1,06

5.2.4.

Vaststelling van de correctiefactoren

5.2.4.1 .

Bij motoren met elektrische ontsteking (met carburator of met inspuitsysteem) —
Factor Ka

De correctiefactor wordt verkregen met behulp van onderstaande formule :
Ka =

990

T

ps

298

0,5

waarin

T

= de absolute temperatuur van de door de motor aangezogen lucht, in K

ps

= de droge atmosferische druk in mbar, d.w.z. de totale luchtdruk minus de
waterdampdruk .

5.2.4.2 .

Bij dieselmotoren — Factor Kd

5.2.4.2 . 1 .

Viertakt dieselmotoren zonder drukvulling en tweetakt dieselmotoren

De correctiefactor wordt verkregen met behulp van onderstaande formule :
Kd =

990

T

ps

298

0.7

waarin :

T

= de temperatuur van de door de motor aangezogen lucht, in K

ps

= de droge atmosferische druk in mbar.

5.2.4.2.2 .

Viertakt dieselmotoren met drukvulling

5.2.4.2.2.1 .

Door uitlaatgassen aangedreven turbocompressoren

Op het vermogen wordt geen enkele correctie toegepast. Indien de dichtheid van de
omringende lucht echter met meer dan 5 % afwijkt van de dichtheid van de lucht
onder de referentieomstandigheden (25 °C en 1 000 mbar) moeten de beproevings
omstandigheden in het beproevingsrapport worden vermeld.
5.2.4.2.2.2 .

Compressoren met mechanische aandrijving
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5.2.4.2.2.2. 1 . De verhouding r wordt gedefinieerd volgens onderstaande formule :
D
r =

V

P2
P.

T,
T2

waarin :

D
V

= het brandstofdebiet in mm ' per cyclus
= het slagvolume van de motor in liter

Pi

= de.druk van de omringende lucht

P2

= de druk in het inlaatspruitstuk van de motor

Tj

= de temperatuur van de omringende lucht in K (definitie volgens
punt 5.1.3.3 )

T:

= de temperatuur aan het inlaatspruitstuk van de motor in K.

5.2.4.2.2.2.2. De correctiefactor voor motoren met mechanisch aangedreven compressoren is
dezelfde als die welke wordt toegepast op motoren ponder drukvulling indien r gro
ter is dan of gelijk is aan 50 mmVliter, terwijl de factor gelijk is aan 1 indien r klei
ner is dan 50 mm Vliter.

5.3 .

Beproevingsrapport

In het beproevingsrapport moeten de resultaten en alle berekeningen worden ver
meld die noodzakelijk zijn om tot het in bijlage II vermelde nettovermogen te
komen en tevens de in de aanhangsels 1 of 2 van deze bijlage aangegeven kenmer
ken van de motor .

5.4.

Wijziging van het motortype

Elke wijziging van de motor voor wat betreft de kenmerken aangegegeven in de
/ aanhangsels 1 of 2 van deze bijlage dient ter kennis te worden gebracht van de
bevoegde instantie. Laatstgenoemde kan dan :
5.4.1 .

van oordeel zijn dat de aangebrachte wijzigingen niet van grote invloed kunnen
zijn op het motorvermogen ;

5.4.2 .

verzoeken het motorvermogen opnieuw vast te stellen door de daartoe noodzake
lijk geachte proeven te verrichten .

6.

TOLERANTIES VOOR HET METEN VAN HET NETTOVERMOGEN

6.1 .

Het nettovermogen van de motor, zoals dit is bepaald door de technische dienst,
mag ± 2 % verschillen van het door de fabrikant aangegeven nettovermogen met
een tolerantie van 1,5 % voor het toerental van de motor.

6.2 .

Het nettovermogen van een motor tijdens een proef betreffende de overeenstem
ming van de produktie mag ± 5% verschillen van het nettovermogen dat tijdens
de beproeving voor de typegoedkeuring is bepaald .
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Aanhangsel 1

VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN DE MOTOR 0)
(Dieselmotoren)
1.

Beschrijving van de motor

1.1.

Merk

1 .2.

Type

1.3 .

Cyclus : viertakt / tweetakt (2)

1.4 .

Boring

mm

1.5 .

Slag

mm

1 .6.

Aantal en plaatsing van de cilinders en ontstekingsvolgorde

1.7 .

Slagvolume

1 .8.

Compressieverhouding (3)

1.9 .

Tekeningen van de verbrandingskamer en van de zuigerbodem

1.10 .

Minimumdoorsnede van in- en uitlaatklepruimte

1.11 .

Koelsysteem

1.11.1

Vloeistofkoeling

>

cm3

Aard van de koelvloeistof

Circulatiepompen : met / zonder (2)
Eigenschappen of merk(en) en type(n )

Overbrengingsverhouding van de aandrijving
Thermostaat : instelling

. Radiator : tekening(en) of merk(en) en type(n) . .
Overdrukklep — regeldruk
Ventilator : eigenschappen of merk(en) en type(n )

Bedieningssysteem

Overbrengingsverhouding van de aandrijving
Ventilatortrechter

(') Voor niet-conventionele motoren of systemen moet de fabrikant gegevens verstrekken die
gelijkwaardig zijn aan die welke hieronder worden gevraagd.
(2 ) Doorhalen wat niet van toepassing is .
(•>) De tolerantie aangeven .
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1.11.2.

Luchtkoeling

Ventilator : eigenschappen of merk(en) en type(n)

Overbrengingsverhouding van de aandrijving
Ommanteling in standaarduitvoering

Regelsysteem voor de temperatuur : met / zonder (*); beknopte beschrijving

1 . 1 1 .3 .

Van fabriekswege toegestane temperaturen

1.11.3.1 .

Vloeistofkoeling : maximale temperatuur aan de afvoer . •. .

1.11.3.2 .

Luchtkoeling : referentiepunt

maximale temperatuur op het referentiepunt
1.1 1.3.3 .

Maximumuitlaattemperatuur van de inlaattussenkoeler . . .

1.1 1.3.4.

Maximumtemperatuur van de uitlaatgassen op het in 5.1.3.12 aangegeven punt

1.11.3.5 .

Temperatuur van de brandstof: minimum
maximum

1.1 1.3.6.

Temperatuur van het smeermiddel : minimum
maximum

1.12.

Drukvulling : met / zonder ( !); beschrijving van het systeem

1.13 .

Inlaatsysteem

Inlaatspruitstuk :

Beschrijving :

Luchtfilter :

Merk :

Type :

Inlaatdemper :

Merk :

Type :

2.

Aanvullende anti-rookvoorzieningen (voor zover aanwezig en niet in een andere
rubriek vermeld)
Beschrijving en schema's

3.

Toevoer

3.1 .

Beschrijving en schema's van de aanzuigleidingen en bijbehorende onderdelen
(voorverwarmingssysteem, inlaatdemper, enz.)

P ) Doorhalen wat niet van toepassing is .
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3.2 .

Brandstoftoevoer

3.2.1 .

Brandstofpomp

Druk ( J )

31 . 12. 80

of diagram ( J)

3.2.2 .

Inspuitsysteem

3.2.2.1 .

Pomp

3.2.2.1.1 .

Merk(en) ....

3.2.2.1.2 .

Type(n)

3.2.2.1.3 .

Debiet
:
mm3 per slag
ting of diagram (2 ) ( J )

omw/min van de pomp (') bij volle inspui

De toegepaste methode aangeven : op motor / op brandstofpomptesttank (2)
3.2.2.1.4.

Inspuitvervroeging (')

3.2.2 . 1 .4. 1 .

Curve van de inspuitvervroeging

3.2.2.1.4.2.

Inspuittijdstip

3.2.2.2.

Inspuitleiding

3.2.2.2.1 .

Lengte

3.2.2.2.2.

Binnendiameter

3.2.2.3 .

Verstuiver(s)

3.2.2.3.1 .

Merk(en)

3.2.2.3.2.

Type(n)

3.2.2.3.3 .

Openingsdruk
of diagram (2 ) (')

3.2.2.4.

Regelaar

3.2.2.4.1 .

Merk(en)

3.2.2.4.2 .

Type(n )

3.2.2.4.3 .

Afregeltoerental bij volledige belasting

3.2.2.4.4.

Maximumtoerental onbelast

3.2.2.4.5 .

Stationair toerental

3.3 .

Systeem voor koudstarten

3.3.1 .

Merk(en)

3.3.2 .

Type(n)

3.3.3 .

Beschrijving

4.

Instelling van de distributie of gelijkwaardige gegevens

4. 1 .

Maximale kleplichthoogten, openings- en sluitingshoeken of gegevens betreffende
andere eventuele distributiesystemen, ten opzichte van bovenste dode punten

(') De tolerantie aangeven .
(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.

!

bar 0)

omw/min
onw/ min
omw/ min
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4.2.

Referentieklepspeling en/of afstelling (')

5.

Uitlaatsysteem

5.1 .

Beschrijving van het uitlaatspruitstuk

5.2.

Beschrijving van de andere delen van het uitlaatsysteem indien de proef wordt ver
richt met het volledige uitlaatsysteem dat door de fabrikant is vastgesteld of aan
duiding van de maximale tegendruk die door de fabrikant is vastgesteld bij het
maximaal vermogen (')

6.

Smeersysteem

6. 1 .

Beschrijving van het systeem

6.1.1 .

Plaats van het smeermiddelreservoir

6. 1 .2.

Wijze van toevoer van het smeermiddel (pomp, inspuiting in het inlaatsysteem, ver
menging met de brandstof, enz.)

6.2 .

Pomp ( i )

6.2.1 .

Merk

6.2.2 .

Type

6.3 .

Vermenging met de brandstof (')

6.3.1 .

Mengverhouding

6.4.

Oliekoeler : met / zonder (2)

6.4.1 .

Tekening(en) of merk(en) en type(n)

7.

Elektrische uitrusting

Generator / wisselstroomdynamo (2): kenmerken of merk(en) en type(n)

8.

Andere door de motor aangedreven hulpaggregaten

(Opsomming en eventueel korte omschrijving) . .

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Aanhangsel 2

VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN DE MOTOR 0)
(motoren met elektrische ontsteking)
1.

Beschrijving van de motor

1.1 .

Merk :

1.2.

Type :

1 .3.

Cyclus : viertakt / tweetakt (2)

1.4.

Boring :

mm

1.5 .

Slag :

mm

1.6.

Aantal en plaatsing van de cilinders, ontstekingsvolgorde :

1.7 .

Slagvolume :

1.8.

Compressieverhouding (3):

1.9.

Tekeningen van de verbrandingskamer en van de zuigerbodem : .

1.10.

Minimumdoorsnede van in- en uitlaatklepruimte :

1.11 .

Koelsysteem

1.11.1 .

Vloeistofkoeling

cm3

Aard van de vloeistof:

Circulatiepompen : met / zonder (2)

Eigenschappen of merk(en) en type(n):
Overbrengingsverhouding van de aandrijving :
Thermostaat : instelling :
Radiator : tekening(en) of merk(en) en type(n):

Overdrukklep : regeldruk :

Ventilator : eigenschappen of merk(en) en type(n):

Bedieningssysteem :
Overbrengingsverhouding van de aandrijving : .
Ventilatortrechter :

1.11.2.

Luchtkoeling
Ventilator : eigenschappen of merk(en) en type(n):

(') Voor niet-conventionele motoren of systemen moet de fabrikant gegevens verstrekken die
gelijkwaardig zijn aan die welke hieronder worden gevraagd.
(2 ) Doorhalen wat niet van toepassing is .
(3 ) Men wordt verzocht de speling aan te geven .
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Nr. L 375 /61

Overbrengingsverhouding van de aandrijving :
Ommanteling in standaarduitvoering :

Regelsysteem voor de temperatuur : met / zonder ('); beknopte beschrijving :

1 . 1 1 .3 .

Van fabriekswege toegestane temperaturen

1.11.3.1 .

Vloeistofkoeling : maximale uitlaattemperatuur :

1.11.3.2 .

Luchtkoeling : referentiepunt :

maximale temperatuur op het referentiepunt :
1 . 1 1 .3.3 .

Maximumuitlaattemperatuur van de inlaattussenkoeler (*) :

1.1 1.3.4.

Maximumtemperatuur aan de uitlaat op het in 5.1.3.12 aangegeven punt :

1 . 1 1 .3.5 .

Temperatuur van de brandstof: minimum :
maximum :

1.11.3.6.

Temperatuur van het smeermiddel : minimum :
maximum :

1.12 .

Drukvulling : met / zonder (') ; beschrijving van het systeem :

1.13 .

Inlaatsysteem

Inlaatspruitstuk :

Luchtfilter :
Inlaatdemper : Merk :

2.

Beschrijving :

Merk :

Type :
Type :

Aanvullende voorzieningen tegen luchtvervuiling (voor zover aanwezig en niet in een
andere rubriek vermeld)
Beschrijving en schema's :

3.

3.1 .

Toevoersystemen

Beschrijving en schema's van de aanzuigleidingen en bijbehorende onderdelen
(dash-pot, voorverwarmingssysteem , extra luchtinlaten , enz.):

3.2 .

Brandstoftoevoer :

3.2.1 .

via carburator(s) ('):

3.2.1.1 .

Merk :

3.2.1.2 .

Type :

3.2.1.3 .

Afstellingen

(') Doorhalen wat niet van toepassing is .

Aantal :

Nr. L 375 /62
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3.2.1.3.1 .

Sproeiers :

3.2.1.3.2 .

Venturis :

3.2.1.3.3 .

Peil in de vlotterkamer :

3.2.1.3.4 .

Gewicht van de vlotter :

3.2.1.3.5 .

Naald :

3.2.1.4.

Handbediende of automatische choke (•); instelling bij gesloten stand (2):

3.2.1.5.

Opvoerpomp

Curve van het debiet van
de brandstof als functie van
het debiet van de lucht en
of

Druk (2):

opgave van de grenzen van
de afstelling waarbij het
verloop van de curve
gewaarborgd blijft (')

of diagram (2):

3.2.2 .

Inspuitsysteem (*)

3.2.2.1 .

Merk(en ):

3.2.2.2 .

Type(n):

3.2.2.3 .

Algemene beschrijving :

3.2.2.4.

Kalibrering :
of diagram (') (2):

4.

Instelling van de distributie of gelijkwaardige gegevens

4.1 .

Maximale kleplichthoogten, openings- en sluitingshoeken of gegevens betreffende
andere eventuele distributiesystemen, ten opzichte van bovenste dode punten :

4.2.

Referentieklepspeling en / of afstelling ( J)

5.

Ontsteking

5.1 .

Type ontsteking

5.1.1 .

Merk :

5.1.2 .

Type :

5.1.3 .

Vervroegingskromme (2 ):

5.1.4.

Ontstekingstijdstip (2):

5.1.5 .

Opening contactpunten (') (2 ) — nokhoek ( J ) :

6.

Uitlaatsysteem

bar (*)(2)

Beschrijving en schema's :
7.

Smeersysteem

7. 1 .

Beschrijving van het systeem

7. 1 . 1 .

Plaats van het smeermiddelreservoir :

( ! ) Doorhalen wat niet van toepassing is .
(2) De tolerantie aangeven .
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7.1.2.

Wijze van toevoer van het smeermiddel (pomp, inspuiting in het inlaatsysteem, ver
menging met de brandstof, enz.):

7.2.

Pomp (')

7.2.1 .

Merk :

7.2.2 .

Type :

7.3 .

Vermenging met de brandstof ( ! )

7.3.1 .

Mengverhouding :

7.4.

Oliekoeler : met/ionder (')

7.4.1 .

Tekening(en) of merk(en) en type(n):

8.

Elektrische uitrusting

.

Generator / wisselstroomdynamo (! ): kenmerken of merk(en) en type(n)"

9.

Andere door de motor aangedreven hulpaggregaten
( Opsomming en eventueel korte beschrijving):

10 .

Aanvullende gegevens betreffende de beproevingsomstandigheden

10.1 .

Bougies

10.1.1 .

Merk :

10.1.2 .

Type :

10.1.3 .

Elektrodenafstand :

10.2 .

Bobine

10.2.1 .

Merk :

10.2.2 .

Type :

10.3 .

Ontstekingscondensator

10.3.1 .

Merk :

10.3.2 .

Type :

10.4.

Ontstoringsvoorzieningen

10.4.1 .

Merk :

10.4.2 .

Type :

( ! ) Doorhalen wat niet van toepassing is.

,
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BIJLAGE 11

Naam van de betrokken instantie
MODEL

BIJLAGE BIJ HET EEG-GOEDKEURINGSFORMULIER VOOR EEN VOERTUIGTYPE
WAT BETREFT HET MOTORVERMOGEN

(Artikel 4, lid 2, en artikel 10 van Richtlijn 70/ 156/ EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan)
MEDEDELING VAN DE RESULTATEN DER MEETPROEVEN VAN HET
NETTOVERMOGEN VAN DE MOTOR

1.

Handels- of fabrieksmerk van de motor

2.

Type en nummer van de motor

3.

Naam en adres van de fabrikant

4.

Naam en adres van de eventuele gevolmachtigde van de fabrikant

5.

Beproevingsomstandigheden

5. 1 .

Bij maximumvermogen gemeten drukken

5.1.1 .

Atmosferische druk

mbar

5.1.2 .

Aan de uitlaat

mbar

5.1.3 .

Onderdruk aan de inlaat

5.2 .

Bij maximummotorvermogen gemeten temperaturen

5.2.1 .

Van de inlaatlucht

5.2.2.

Aan de uitlaatzijde van de inlaattussenkoeler

5.2.3 .

Van het koelmiddel

5.2.3.1 .

Aan de uitlaatzijde van de koelvloeistof van de motor

5.2.3.2 .

Op het referentiepunt bij luchtgekoelde motoren

5.2.4.

Van de olie

5.2.5 .

Van de brandstof

5.2.5.1 .

Aan de inlaat van de carburator / van de inspuitpomp (')

°C

5.2.5.2 .

In het apparaat voor meting van het brandstofverbruik

°C

5.2.6.

Van de uitlaatgassen, gemeten ter hoogte van de flens (flenzen) van het (de) uitlaat
spruitstukken)
°C

5.3 .

Stationair toerental

5.4.

Kenmerken van de dynamometer

(') Doorhalen wat niet van toepassing is.

mbar, aan het inlaatsysteem van de motor

mbar

°C

°C (')

°C (')
°C (')

°C (het meetpunt aangeven)

omw/min
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5.4.1 .

Merk

5.4.2.

Type

5.5 .

Kenmerken van de opacimeter

5.5.1 .

Merk

5.5.2 .

Type

5.6.

Brandstof

5.6.1 .

Voor motoren met elektrische ontsteking en met vloeibare brandstof

5.6.1.1 .

Merk

5.6.1.2.

Specificatie

5.6.1.3 .

Anti-klopmiddel (lood, enz.)

5.6.1.3.1 .

Type

5.6.1.3.2.

Gehalte mg/1

5.6.1.4.

Octaangetal

5.6.1.4.1 .

IOR

5.6.1.4.2 .

IOMM

5.6.1.5 .

Soortelijk gewicht

5.6.1.6.

Calorische waarde

5.6.2.

Voor motoren met elektrische ontsteking en met gasvormige brandstof

5.6.2.1 .

Merk

5.6.2.2.

Specificatie

5.6.2.3 .

Reservoirdruk

5.6.2.4.

Werkdruk

5.6.3 .

Voor dieselmotoren met gasvormige brandstof

5.6.3.1 .

Voedingswijze : gas

5.6.3.2.

Specificatie van het gebruikte gas

5.6.3.3 .

Verhouding gasolie/gas

5.6.4.

Voor dieselmotoren met vloeibare brandstof

5.6.4.1 .

Merk

5.6.4.2.

Specificatie van de gebruikte brandstof

5.6.4.3 .

Cetaangetal

5.6.4.4.

Soortelijk gewicht

5.7 .

Smeermiddel

5.7.1 .

Merk

5.7.2.

Specificatie

5.7.3 .

Viscositeit : SAE-index

bijl5°C,

Nr. L 375/65

bij4°C

kJ/kg

<-

bijl5°C,

bij4°C
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6.

Gedetailleerde resultaten van de metingen

6.1 .

Motorvermogens

31 . 12 . 80

Motortoerentallfen

(omw / min)

Resultaten van de beproe
ving van de motor

Specifiek
verbruik

g/kWh
kJ/kWh 0 )
Koppel
Nm

Vermogen
kW

Correctiefactoren

Gecorrigeerd remvermogen (kW)
Gecorrigeerd verbruik (2)

El

Gecorrigeerd koppel (Nm)
Toe te voegen vermogen voor
andere op de motor gemonteerde
hulpaggregaten dan die bedoeld
in tabel 1 (zie rubriek 8 van aan
hangsel 1 en rubriek 9 van aan

Nr. 1
Nr. 2

L

Nr. 3

hangsel 2). Af te trekken ver
mogen bij niet gemonteerde ven
tilator (zie tabel 1 , opmerking 5)

LE

Nettovermogen (kW)

Nettokoppel (Nm)
(J ) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) Alleen voor dieselmotoren.

6.2 .

Absorptiecoëfficiënt van de uitlaatgassen (alleen te vermelden bij dieselmotoren):
Toerental

Nominale flux

( omw/ min )

( 1 /s )

Grenswaarden van

Gemeten waarden

de absorptie
( m~i )

van de absorptie
( m-i )

1...
2 ..

3 ..
4. ...............I

5 ..
6

6.3 .

Netto-maximumvermogen

6.4.

Netto-maximumkoppel

kW bij

omw/min (!)

Nm bij .

omw/min ( ! )

(') Het netto-maximumvermogen, h^t netto-maximumkoppel en het daarbij behorende motor

toerental worden eventueel bepaald door uit te gaan van de horizontale raaklijn aan de cur
ven van het netto-vermogen of netto-koppel als functie van het motortoerental .
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7.

Motor ter beschikking gesteld voor beproeving op ;

8.

Met de beproeving belaste technische dienst

9.

Datum van het door deze dienst opgestelde rapport

10.

Nummer van het door deze dienst opgestelde rapport

11 .

Plaats

12 .

Datum

13 .

Handtekening

1 4.

Bij deze mededeling gevoegde documenten :

Nr. L 375/67

*

een ingevuld exemplaar van aanhangsel 1 / aanhangsel 2 (•), voor zover vereist, teke
ningen en documenten die betrekking hebben op de verschillende rubrieken.

( l) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Nr. L 375/68
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 22 december 1980

betreffende een aanvullende actie ter bestrijding van de armoede
(80/ 1270/ EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE

Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig

GEMEENSCHAPPEN ,

artikel 6 van Besluit 75 /458 / EEG, het tweede ver

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op arti

slag over de ontwikkeling van de activiteiten op dit
gebied heeft ingediend bij de Raad en het Europese
Parlement ;

kel 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (•),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (2 ),

Overwegende dat de Raad bij Besluit 75 /458/ EEG
van 22 juli 1975 betreffende het programma voor
modelprojecten en modelstudies ter bestrijding van
de armoede (3 ), gewijzigd bij Besluit 77/779/
EEG (4 ), de Commissie heeft gemachtigd modelpro
jecten te bevorderen of financieel te ondersteunen
die erop gericht zijn nieuwe methoden te beproeven
en te ontwikkelen om personen die in de Gemeen
schap in armoede verkeren of hieraan blootstaan, te
helpen , en modelstudies te bevorderen, financieel te
ondersteunen of uit te voeren die beogen bij te dra
gen tot een inzicht omtrent de aard, de oorzaken, de
omvang en het ontwikkelingsproces van de armoede
in de Gemeenschap binnen de daarvoor op de
begroting van de Gemeenschappen voor 1975 , 1976,
1977, 1978 en 1979 opgevoerde kredieten ;
Overwegende dat de Commissie een programma
heeft vastgesteld, omvattende :

Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig
dezelfde bepaling, zodra het programma is voltooid
en uiterlijk 30 juni 1981 , een eindverslag zal indie
nen met een beoordeling van de behaalde resulta
ten ; dat de Commissie, zonder vooruit te lopen op
dit verslag, nu reeds een interimair evaluatierapport
heeft toegezonden , opgesteld aan de hand van de
beschikbare gedeeltelijke gegevens ;
Overwegende dat het gewenst is, gezien de
resterende begrotingsmiddelen alsook de voor 1981
uitgetrokken kredieten , om binnen het bedrag van
de resterende betalingskredieten gedurende een jaar
te kunnen doorgaan met een actie ter verfijning en
aanvulling van de factoren voor de beoordeling van
bepaalde belangrijke aspecten van het programma
door middel van studies en werkbijeenkomsten,

BESLUIT :

Artikel 1

— 29 modelprojecten en -studies,

Binnen de grenzen van dè uit hoofde van artikel 306

— het redigeren van een beoordelingsverslag
betreffende dit programma, en

van de begroting der Europese Gemeenschappen
voor 1980 nog beschikbare kredieten kan de Com
missie tot en met 30 november 1981 , met het oog op
de verfijning en aanvulling van de beoordeling van
het programma ter bestrijding van de armoede, die
volgens artikel 6 van Besluit 75 /458/ EEG uiterlijk
30 juni 1981 moet zijn ingediend, studies en werk
bijeenkomsten stimuleren, voltooien, financieren of
verwezenlijken , die erop gericht zijn te voorzien in
leemten in verscheidene belangrijke aspecten op het
gebied van de bestrijding van de armoede als
omschreven in artikel 1 van bovengenoemd besluit.
De in de begroting voor 1981 uitgetrokken vastleg
gingskredieten kunnen worden aangewend tot het
bedrag van de resterende betalingskredieten .

— het redigeren van 8 nationale rapporten betref
fende de armoede en de bestrijding van de
armoede in de Lid-Staten ;

(')
(2)

PB nr. C 147 van 16. 6. 1980, blz. 65 .
PB nr. C 113 van 7 . 5 . 1980, blz. 32 .

(3)
(4)

PB nr. L 199 van 30. 7 . 1975 , blz. 34.
PB nr. L 322 van 17 . 12 . 1977 , blz. 28 .
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gende op die van zijn bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 2

Wat

de

voorwaarden

voor

Nr. L 375/69

het

verlenen

van

financiële steun door de Gemeenschap en het ver
loop der activiteiten betreft, zijn de artikelen 2, 3 , 4

Het is van kracht met ingang van 1 december 1980.

en 5 van Besluit 75 /458 / EEG in het kader van dit

besluit van toepassing.

Artikel 3

Gedaan te Brussel , 22 december 1980.

Voor de Raad
De Voorzitter

Dit besluit treedt in werking op de vijfde dag vol

J. SANTER

Nr. L 375/70
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,

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 22 december 1980

houdende aanpassing van Richtlijn 73/ 173/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de indeling, de
verpakking en het kenmerken van bepaalde gevaarlijke preparaten (oplosmiddelen) naar
aanleiding van de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese
Gemeenschappen
(80/ 1 271 / EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE

Artikel 2

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op de Toetredingsakte van 1979, inzonderheid
op de artikelen 22 en 146,

Vóór 1 januari 1981 stellen de Lid-Staten de bepa
lingen vast die nodig zijn om aan deze richtlijn te
voldoen, en maken deze bekend. Zij stellen de
Commissie hiervan onmiddellijk in kennis .

Zij passen deze bepalingen toe met ingang van
1 januari 1981 .

Overwegende dat de bijlage van Richtlijn 73 / 173 /
EEG van de Raad van 4 juni 1973 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten
betreffende de indeling, de verpakking en het ken
merken van bepaalde gevaarlijke preparaten (oplos

middelen) ('), gewijzigd bij

Richtlijn

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

80/781 /

EEG (2 ), moet worden aangevuld door toevoeging
van de Griekse versies van de benamingen van de
gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen),
Gedaan te Brussel , 22 december 1980.
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN
VASTGESTELD :

Voor de Raad
De Voorzitter

Artikel 1

In de bijlage van Richtlijn 73 / 173 / EEG worden de
in de bijlage van deze richtlijn opgenomen Griekse
benamingen ingevoegd .

(•)
(2 )

PB nr. L 189 van 11 . 7 . 1973 , blz . 7 .
PB nr. L 229 van 30 . 8 . 1980, blz. 57 .

J. SANTER
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BIJLAGE

Lijst betreffende de classificatie van de gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen)

KLASSE I/a

Giftige stoffen
(Symbool : „Doodskop")
Stof

6,3
601,18
602.4
602.9
602.10
609,1
612.5

Διθειάνθρακας
Βενζόλιο
Τετραχλωράνθρακας (Τετραχλωρομεθάνιο)
1 , 1 ,2,2 - Τετραχλωροαιθάνιο
Πενταχλωροαιθάνιο
Νιτροβενζόλιο
Άνιλίνη

KLASSE I /b

Giftige stoffen
(Symbool : „Doodskop")
Stof

602,8.1
603,13.1

602,8.1
603,13.1

604,1
604,3
606,2.8

Φαινόλη
Κρεζόλες
Ίσοφορόνη

1,1,2 - Τριχλωροαιθάνιο
2,2 - Διχλωροαιθυλαιθέρας

KLASSE I / c

Giftige stoffen
(Symbool : „Doodskop")
Stof

602,10.2
603,1
603,5.1
606,2.5
608.1
613.2

1 - Βρωμοπροπάνιο (1 - Προπυλοβρωμίδιο)
Μεθανόλη ( Μεθυλική άλκοόλη)
Φουρφουρόλη
Μεσιτυλοξείδιο
Άκετονιτρίλιο
Πυριδίνη

KLASSE II / a

Schadelijke (minder giftige) stoffen
(Symbool : „Andreaskruis")
Stof

602,3
602,20.2
609,0.1
609,0.2

Χλωροφόρμιο (Τριχλωρομεθάνιο)
1 ,2 - Διχλωροβενζόλιο
1 - Νιτροπροπάνιο
2 - Νιτροπροπάνιο

602,7.1

1 ,2 - Διχλωροαιθάνιο

602,20. 1

Χλωροβενζόλιο

Nr. L 375 /71
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KLASSE Il/b

Schadelijke (minder giftige) stoffen
(Symbool : „Andreaskruis")
Stof

601,23
602,2. 1

Tετραϋδροναφθαλίνιο (Tετραλίνη)
Διβρωμομεθάνιο

602,7
602,11
602,15
602.16
602.17
607,9.2
603,11
603,4.6
603.4.8

1,1 - Διχλωροαιθάνιο
Διχλωροπροπάνια
Διχλωροαιθυλένια
Τριχλωροαιθυλένιο
Τετραχλωροαιθυλένιο (Ύπερχλωροαιθυλένιο)
Ν,Ν - Διμεθυλοφορμαμίδιο
1,4-Διοξάνιο
2 - Μεθοξυαιθανόλη (Μονομεθυλαιθέρας της αίθυλενογλυκόλης, Μεθυλογλυκόλη)
2 - Ίσοπροποξυαιθανόλη (Μονοϊσοπροπυλαιθέρας της αίθυλενογλυκόλης, Ίσοπρο
πυλογλυκόλη)
2 - Βουτοξυαιθανόλη (Μονοβουτυλαιθέρας της αίθυλενογλυκόλης, Βουτυλογλυ
κόλη)
'Οξικός 2 - Μεθοξυαιθυλεστέρας ('Οξικός έστέρας της μεθυλογλυκόλης)

603.4.9
607, 1 6.7

KLASSE II / c

Schadelijke (minder giftige) stoffen
(Symbool : „Andreaskruis")
Stof

601.19

Τολουόλιο

601.20

Ξυλόλια

601,21
601,22
601,20.3
601,20.1
601,20.2
602,8
602,10.1
602,12.1
603,4.7
607,9.1
607,16.6
620,9

Στυρόλιο καί α - Μεθυλοστυρόλιο
Βινυλοτολουόλιο
Μεσιτυλένιο

Αίθυλοβενζόλιο
Προπυλοβενζόλιο
1,1,1 - Τριχλωροαιθάνιο
Χλωροπροπάνια (Προπυλοχλωρίδια)
Χλωροπεντάνια (Άμυλονλωρίδια)
2 - Αίθοξυαιθανόλη (Μονοαιθυλαιθέρας της αίθυλενογλυκόλης)
'Ανθρακικός διμεθυλεστέρας
Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας
Τερεβινθέλαιο

KLASSE II / d

Schadelijke (minder giftige) stoffen
(Symbool : „Andreaskruis")
Stof

602,2.2
603,4
603,12.1
603,4.2
603,4.3
603,4.4
603,4.5.2
606,2.6
606,2.7
607.16.8

Διχλωρομεθάνιο
Βουτανόλες (Βουτυλικές άλκοόλες)
Αίθυλενογλυκόλη (Γλυκόλη)
Άμυλικές άλκοόλες (Μείγματα ισομερων)
Μεθυλαμυλική άλκοόλη
Κυκλοεξανόλη
Μεθυλοκυκλοεξανόλη
Κυκλοεξανόνη
2 - Μεθυλοκυκλοεξανόνη
Όξεικός 2 - Αίθοξυαιθυλεστέρας ( Οξικός έστέρας της αίθυλογλυκόλης)

607. 1 6.9

Όξεικός 2 - Βουτοξυαιθυλεστέρας (Όξικός έστέρας της βουτυλογλυκόλης)

603,12

Τετραϋδροφουράνιο
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Nr. L 375 /73

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 22 december 1980

houdende aanpassing, ingevolge de toetreding van Griekenland, van Richtlijn 80/780/
EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende

achteruitkijkspiegels van tweewielige motorvoertuigen, met of zonder zijspan, en de
bevestiging ervan op deze voertuigen
(80/ 1272/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op de Toetredingsakte van 1979, inzonderheid op artikel 146,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat artikel 8 van Richtlijn 80/780/ EEG (') ingevolge de toetreding van
Griekenland moet worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Aan artikel 8 van Richtlijn 80/780/ EEG wordt, tussen het derde en het vierde
streepje, een niéuw streepje toegevoegd, luidende :

,, — in de Griekse wetgeving, —Έγκριση τύπου".

Artikel 2

De Lid-Staten dienen vóór 1 januari 1981 de maatregelen vast te stellen en bekend te
maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hier
van onmiddellijk in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 22 december 1980 .
Voor de Raad
De Voorzitter
J. SANTER

(') PB nr. L 229 van 30. 8 . 1980, blz. 49 .

Nr. L 375 /74
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RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 22 december 1980

tot wijziging, in verband met de toetreding van Griekenland, van Richtlijn 80/154/EEG
inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de ver
loskundige, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke
uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten
(80/ 1273/ EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

2 . Aan artikel 3 wordt het volgende punt toege
voegd :
,j . in Griekenland :

Gelet op de Toetredingsakte van 1979, inzonderheid
op artikel 146,

— het ,, πτυχίο μαίας",νοοr conform gewaar
merkt door het ministerie van sociale

diensten,

Overwegende dat Richtlijn 80/ 154/EEG van de
Raad van 21 januari 1980 inzake de . onderlinge er
kenning van de diploma's, certificaten en andere ti
tels van de verloskundige, tevens houdende maatre
gelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke
uitoefening van het recht van vestiging en vrij ver
richten van diensten ('), is vastgesteld na de onder
tekening van het Toetredingsverdrag van 1979 ;

Overwegende dat het wegens de toetreding van
Griekenland noodzakelijk blijkt de genoemde richt
lijn op enkele punten aan te passen ten einde te
waarborgen dat zij door dat land en de overige Lid
Staten op gelijke wijze wordt toegepast,

— het,, πτυχίο ανωτέρας σχολές στελεχών
ύγείας καί κοινωνικές προνοίας, τμήμα
τος μαιών " afgegeven door het ΚΑΤΕΕ".
Artikel 2

Binnen de termijn die is bepaald in artikel 20, lid 1 ,
van Richtlijn 80/ 154/ EEG, treffen de Lid-Staten
de maatregelen die nodig zijn om aan deze richtlijn
te voldoen.

Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in ken
nis .

Artikel 3
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 22 december 1980.

Richtlijn 80/ 154/ EEG wordt als volgt gewijzigd :
Voor de Raad

1 . Aan artikel 1 wordt het volgende toegevoegd :
De Voorzitter

„in Griekenland :
Μαία .

(') PB nr. L 33 van 1 1 . 2. 1980, blz. 1 .

J. SANTER
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Nr. L 375 /75

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 22 december 1980

tot aanpassing van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op

het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens en Richt

lijn 80/217/EEG tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding
van klassieke varkenspest ingevolge de toetreding van Griekenland
(80/ 1274/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

,j) Griekenland :

Κτηνιατρικόν Ινστιτοῠτον Λοιμωδών καί
Παρασιτικών Νοσημάτων
' Ιεράς όδοῠ 75
ΆθΑναι 301 .".

Gelet op de Toetredingsakte van 1979, inzonderheid
op artikel 146,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 22 van de
Toetredingsakte van 1979 de aanpassingen van de
besluiten die zijn opgenomen in de lijst die voor
komt in bijlage II moeten worden verricht volgens
de in die bijlage vervatte richtsnoeren ; dat Richtlijn
64/432/ EEG 0), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
80/219/EEG (2), dienovereenkomstig dient te wor
den aangepast ;

3 . In bijlage F worden voetnoot (4) van modelcerti
ficaat I en voetnoot (5) van de modelcertificaten
II, III en IV aangevuld met de volgende vermel
ding :
„In Griekenland
Ό Προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας
τοῡ σημείου έξόδου.".
Artikel 2

Aan de lijst van de nationale laboratoria voor on
derzoek inzake varkenspest van bijlage II van Richt

lijn 80/217/EEG wordt de volgende vermelding
toegevoegd :

Overwegende bovendien dat Richtlijn 80/217/EEG
(3) die na de ondertekening van het Toetredingsver
drag werd vastgesteld en die nog geldig is na 1 ja
nuari 1981 moet worden aangepast om haar in over
eenstemming te brengen met de bepalingen van de

Κτηνιατρικόν ' Ινστιτοῠτον Λοιμωδών και Πα
ρασιτικών Νοσημάτων (Έργαστήριον Ιολογίας)
Νεαπόλεως 9
'Αγία Παρασκευή

Toetredingsakte,

Άττικης.".

„Griekenland

Artikel 3
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Richtlijn 64/432/ EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . In bijlage B, punt 12, wordt de volgende letter
toegevoegd :

De Lid-Staten doen de wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op
1 januari 1981 aan deze richtlijn te voldoen, wat ar
tikel 1 betreft, en uiterlijk op 1 juli 1981 , wat artikel
2 betreft. Zij stellen de Commissie daarvan onver
wijld in kennis.
Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

,j) Griekenland :

Κτηνιατρικόν ' Ινστιτοῠτον Λοιμωδών και
Παρασιτικών Νοσημάτων
Ίερᾶς όδοῠ 75
ΆθΑναι 301 .".

2. In bijlage C, punt 9, wordt de volgende letter toe
gevoegd :

(0 PB nr. 121 van 29. 7 . 1964, blz. 1977/64.
(2) PB nr. L 47 van 21 . 2. 1980, blz. 25 .
(3 ) PB nr.. L 47 van 21 . 2 . 1980, blz. 11 .

Gedaan te Brussel, 22 december 1980.
Voor de Raad
De Voorzitter
J. SANTER

Nr. L 375 /76
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 22 december 1980

houdende wijziging van Richtlijn 72/464/EEG betreffende de belasting, andere dan
omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten
(80/ 1275/ EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is de
tweede etappe met zes maanden te verlengen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de ar

Overwegende dat de aan het Verenigd Koninkrijk
uit hoofde van artikel 10 quater van Richtlijn 72/
464/ EEG van de Raad toegekende afwijking even
eens met zes maanden moet worden verlengd,

tikelen 99 en 100,

Gezien het voorstel van de Commissie (•),
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Artikel 1

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (3),

1.

In artikel 10 bis, lid 1 , van Richtlijn 72/464/

EEG wordt de datum „31 december 1980" vervan

Overwegende dat overeenkomstig Richtlijn 72/464/
EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 77/805/
EEG (5), het besluit om van de ene harmonisatie
etappe naar de volgende over te gaan op voorstel
van de Commissie door de Raad wordt genomen ;

Overwegende dat de tweede harmonisatie-etappe,
welke bij Richtlijn 77/805/EEG werd ingevoerd, op
31 december 1980 ten einde loopt ;
Overwegende dat de bijzondere criteria, van toepas
sing tijdens een derde etappe, welke op 1 januari
1981 zou moeten ingaan, in een voorstel voor een
richtlijn van de Commissie zijn opgenomen (6);

gen door „30 juni 1981 ".
2. In artikel 10 quater, eerste alinea, van Richtlijn
72/464/ EEG worden de woorden „dertig maan
den" vervangen door „zesendertig maanden".
Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 22 december 1980.
Voor de Raad
De Voorzitter

Overwegende dat de Raad over dit voorstel geen be
sluit kan nemen vóór 31 december 1980 ;

(') PB nr. C 31 1 van 29. 1 1 . 1980, blz. 5 .
O PB nr. C 346 van 31 . 12. 1980, blz. 126.
(3) Advies uitgebracht op 10 december 1980 (nog niet ver
schenen in het Publikatieblad).

(4) PB nr. L 303 van 31 . 12. 1972, blz. 1 .
O PB nr. L 338 van 20. 12. 1977, blz. 22.
(6) PB nr. C 264 van 1 1 . 10. 1980, blz. 6.

J. SANTER
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Nr. L 375/77

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 22 december 1980

tot wijziging in verband met de toetreding van Griekenland van de Richtlijnen 76/893/
EEG, 79/693/EEG en 80/777/EEG voor wat het aantal stemmen betreft dat vereist is
voor de meerderheid in het kader van de procedure van het Permanent Comité voor
levensmiddelen

(80/ 1276/ EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op de Toetredingsakte van 1979, inzonderheid op artikel 146,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat wegens de toetreding van Griekenland het aantal stemmen dat
vereist is voor de meerderheid in het kader van de procedure van het Permanent Comité
voor Levensmiddelen bedoeld in de Richtlijnen . 76/893 /EEG ('), 79/693/EEG (2) en
80/777/EEG (3) dient te worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 1981 wordt
— in artikel 10, lid 2, van Richtlijn 76/893 /EEG

— in artikel 13, lid 2, van Richtlijn 79/693 /EEG
— in artikel 12, lid 2, van Richtlijn 80/777/EEG

de uitdrukking „eenenveertig stemmen" vervangen door „vijfenveertig stemmen".
Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 22 december 1980.
Voor de Raad
De Voorzitter
J. SANTER

(') PB nr. L 340 van 9. 12. 1976, blz. 19.
(2) PB nr. L 205 van 13 . 8 . 1979, blz. 5 .
(3) PB nr. L 229 van 30. 8. 1980, blz. 1 .
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 22 december 1980

houdende benoeming van een aanvullend lid van de Rekenkamer

(80/ 1 277/ EEG, Euratom, EGKS)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal, inzonderheid op artikel 78 sexies,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, in
zonderheid op artikel 206,
"
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomener
gie, inzonderheid op artikel 1 80,
Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese
Gemeenschappen gemeen hebben, inzonderheid op artikel 22,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Eu
ropese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomener
gie, ondertekend op 28 mei 1979, alsmede op het besluit van de Raad van 24 mei 1979
inzake de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal, inzonderheid op de artikelen 18 en 137 van de daarbij gevoegde Akte,
Gezien het advies van het Europese Parlement ('),

BESLUIT :

Enig artikel

De heer Georges Vitalis wordt benoemd tot lid van de Rekenkamer voor de periode
van 1 januari 1981 tot en met 17 oktober 1983 .
Gedaan te Brussel, 22 december 1980.
Voor de Raad
De Voorzitter
J. SANTER

(') PB nr. C 346 van 31 . 12. 1980, blz. 96.
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