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Deze zitting werd opgeluisterd door de aanwezigheid van mevrouw Reding, lid van de Commissie, en 
de heer Roche, Iers minister van Europese aangelegenheden en vertegenwoordiger van het fungerend 
voorzitterschap van de Europese Unie. 
 

1. ORDENING VAN DE MARKTEN EN MEDEDINGINGSBELEID 
 

• Verbintenissen uit overeenkomst 
 Rapporteur : PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden – PT) 
  
–   Ref.: COM(2002) 654 def. – CESE 88/2004 
  
–   Kernpunten: 

 
Het Comité is zeer te spreken over de twee hoofddoelstellingen van het Groenboek, nl. de 
omzetting van het Verdrag van Rome in een communautair instrument en de modernisering ervan, 
en beveelt aan zulks te doen binnen een tijdsbestek dat overeenstemt met de moeilijkheidsgraad 
van de materie. 
 
Het is van mening dat een verordening het meest aangewezen communautaire rechtsinstrument 
hiervoor is en stemt in met de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag, te weten de 
artt. 61, sub c) en 65, sub b) van het EG-Verdrag. 
 
Het onderschrijft in wezen de krachtlijnen van het Verdrag en is van oordeel dat deze ook als een 
rode draad door de verordening dienen te lopen. 
 
Het heeft in zijn – overigens zeer gedetailleerde – voorstellen niet alleen de diverse bepalingen van 
het Verdrag van Rome willen aanpassen aan de ontwikkelingen in de intracommunautaire handel 
en aan de nieuwe instrumenten om verbintenissen aan te gaan, zoals de verkoop op afstand, maar 
heeft ook verscheidene, door de doctrine en door rechterlijke instanties tijdens de looptijd van het 
Verdrag van Rome opgeworpen interpretatiekwesties willen oplossen. 
 
In zijn advies en in de antwoorden op de 20 vragen van de Commissie, alsook op zijn eigen 
vragen, heeft het oplossingen willen aandragen die op evenwichtige wijze recht doen aan de 
belangen van alle betrokkenen, met inachtneming van de rechtsbeginselen die door de 
rechtsstelsels van de lidstaten als gemeenschappelijk patrimonium worden gekoesterd. 
 
Het is zich er evenwel van bewust dat het deze materie niet uitputtend heeft behandeld en beveelt 
de Commissie derhalve aan, in de slotversie van haar voorstel rekening te houden met alle 
bijdragen die zij naar aanleiding van dit zeer prijzenswaardige initiatief, het onderhavige 
Groenboek, heeft ontvangen. 
 

–   Contactpersoon: Jakob Andersen  
   (Tel. : 0032 2 546 92 58 – e-mail :  jakob.andersen@esc.eu.int) 
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• XXXIIe Verslag over het mededingingsbeleid 
Rapporteur: METZLER (Diverse werkzaamheden – DE) 
 

–  Ref: SEC(2003) 467 def. – CESE 107/2004 
 

–  Kernpunten: 
 

Het Comité vat zijn conclusies als volgt samen: 
 
• Het is ingenomen met de herziening van de antitrustwetgeving en de hiermee gepaard gaande 

overstap naar een stelsel van wettelijke uitzondering. De Commissie moet de 
moderniseringsmaatregelen van tijd tot tijd echter nog aanpassen, en zorgen voor meer 
rechtszekerheid voor ondernemingen en voor een sterkere verankering van het one-stop-shop-
beginsel. Ook moet het recht van ondernemingen op verdediging beter worden vastgelegd; 

• Bij de vaststelling van de hoogte van boetes moet meer rekening worden gehouden met de 
daadwerkelijk geleden schade; 

• De mededingingsregels moeten zoveel regelgeving voor de vrije beroepen mogelijk maken als 
deze nodig hebben om hun bijzondere taken en wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen; 

• Naar aanleiding van de herziening van de concentratiecontrole moet de Commissie zich bij de 
herziene toetsing van de machtspositie uitsluitend concentreren op de "unilaterale effecten", 
zodat de rechtszekerheid voor ondernemingen optimaal gehandhaafd wordt. De Commissie 
kan de gebruikmaking van efficiency-argumenten nog sterker bevorderen, en moet er in het 
kader van haar onderzoeksbevoegdheden en bij de vaststelling van de hoogte van boetes 
rekening mee houden dat concentratiecontroles en kartelprocedures de inzet van verschillende 
middelen vereisen; 

• De Commissie moet op korte termijn laten weten welke maatregelen zij wil nemen in het 
kader van de herziening van de staatssteunregelingen, en moet de betrokken actoren in de 
gelegenheid stellen hun standpunt ten aanzien van de toekomstige verlening van "bestaande 
steun" naar voren te brengen. Bovendien zou de wijze waarop de Commissie omgaat met het 
recht op steun uit de structuurfondsen kunnen worden opgenomen in toekomstige verslagen 
over het mededingingsbeleid. 

 
–   Contactpersoon: Nemesio Martinez 

   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

• Typegoedkeuring van motorvoertuigen (herschikte versie) 
Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers – FR) 
 

–   Ref.: COM(2003) 418 def. – 2003/0153 COD – CESE 90/2004 
  
–   Contactpersoon: Aleksandra Klenke 
    (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 



- 3 - 

Griffie CESE 8/2004  fr/de/en/es/JG/VDS/di/lr/ls .../... 

 

2. LANDBOUWBELEID 
 

• Werkgelegenheid in de landbouw/EU en kandidaat-lidstaten 
Rapporteur: WILMS (Werknemers – DE) 
 

–   Ref.: Initiatiefadvies –  CESE 109/2004 
 

–   Kernpunten: 
 

Landbouw en plattelandsontwikkeling behoren tot de dringendste problemen die bij de aanstaande 
uitbreiding van de EU moeten worden opgelost. Met die uitbreiding zal het aantal in de landbouw 
werkzame personen stijgen en zal de landbouw een structurele wijziging ondergaan. Hierdoor zal 
de concurrentie onder boeren toenemen en de strijd om agrarische arbeidsplaatsen feller worden. 
Dit kan ingrijpende consequenties hebben voor het sociaal-economische weefsel van de Europese 
landbouw en voor de socialezekerheidsstelsels. 
 
Hogere plattelandswerkloosheid in de nieuwe lidstaten kan ook leiden tot grotere druk op de 
arbeidsmarkt in de huidige EU-landen. De welvaartsverschillen tussen stedelijke gebieden en 
afgelegen plattelandsregio's in de toetredende landen zullen naar verwachting nog groter worden, 
en niet alleen in economisch opzicht. Ook het menselijk kapitaal ondervindt hiervan de gevolgen. 
Jonge en goed opgeleide mensen trekken weg naar meer welvarende regio's. 
 
In zijn advies schetst het Comité zijn toekomstvisie met betrekking tot werkgelegenheid in de 
landbouw en manieren om dit te bereiken: 
 
• Concurrerende, duurzame landbouw is een essentiële vereiste voor het vrijwaren van 

werkgelegenheid en sociale ontwikkeling en zou onderdeel moeten zijn van een geïntegreerd 
beleid voor plattelandsgebieden. 

• De strijd tegen de werkloosheid dient te worden opgevoerd. 
• Daarbij is het vooral zaak dat het aanwezige potentieel beter wordt benut en dat politieke 

maatregelen worden getroffen om voor synergie tussen de bestaande mogelijkheden en 
programma's te zorgen. 

• De sociale partners kunnen er samen met andere actoren in de regio's naar toe werken dat er, 
op basis van hun vakkennis en ervaring, nieuwe ideeën ontwikkeld en uitgevoerd worden. 

 
–  Contactpersoon: Johannes Kind  
    (Tel. : 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
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• COM/vezelvlas en hennep 
Rapporteur: SANTIAGO (Werkgevers –  PT) 

 
–  Ref.: COM(2003) 701 def. –  2003/ 0275 CNS –  CESE 104/2004 
 
–  Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

3.  CULTURELE INDUSTRIE 

• Culturele industrie 
 Rapporteur: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Werkgevers – ES) 

 
–   Ref.: Verkennend advies –  CESE 102/2004 

 
–   Kernpunten: 
 

Op verzoek van mevrouw Reding, eurocommissaris bevoegd voor cultuurbeleid, antwoordt het 
Comité op de volgende twee vragen: 

 
• Aan welke culturele en sociaal-economische uitdagingen moet de cultuurindustrie in Europa 

het hoofd bieden? 
 
• Hoe kan Europa helpen daarbij tot een duurzame oplossing te komen? 
 
Het Comité betreurt dat het niet de kans heeft gekregen zich uit te spreken over het programma 
Cultuur 2000, wat te wijten is aan de in artikel 151, lid 5, van het EG-Verdrag uitdrukkelijk 
opgelegde beperking, hoewel het dankzij de bepalingen van artikel 157 moet worden 
geraadpleegd over maatregelen ter bevordering van de industrie in het algemeen, en de 
cultuurindustrie in het bijzonder.  
 
In zijn advies gaat het Comité uitgebreid in op de culturele en sociaal-economische uitdagingen 
waarmee de cultuurindustrie in Europa te maken krijgt: 
 
– de noodzaak van een omschrijving van de cultuurindustrie en de daartoe behorende sectoren; 
– uitdagingen die samenhangen met de taalverscheidenheid; 
– specifieke problemen van het bedrijfsleven in de culturele sector; 
– uitdagingen die samenhangen met de globalisering; 
– problemen waarmee de Europese Unie te kampen krijgt; 
– bijdrage van Europa tot een duurzame oplossing voor deze problemen. 
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Het Comité maakt bovendien nog een aantal kanttekeningen bij de manier waarop de EU de 
problemen van de cultuurindustrie zou kunnen aanpakken, en wel betreffende:  
 
– een cultuurbeleid voor de EU; 
– een Europese culturele ruimte; 
– definitie van cultuurindustrie; 
– steun aan de cultuurindustrie; 
– cultuuronderwijs en – bewustmaking; 
– steun aan scheppende kunstenaars en artiesten. 

 
–   Contactpersoon: João Pereira Dos Santos  
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

4. ENERGIE 
 

• Duurzame energie 
 Rapporteur: SIRKEINEN (Werkgevers – FI) 

 
– Ref.: Initiatiefadvies –  CESE 94/2004 

 
– Kernpunten: 

 
Het Comité spreekt opnieuw zijn steun uit voor de doelstelling om intensiever gebruik te maken 
van duurzame energie. Tegelijkertijd benadrukt het echter dat de bevordering van hernieuwbare 
energie steeds in de context van ander beleid en andere maatregelen, bijvoorbeeld het systeem van 
handel in emissierechten, moet worden beschouwd. Het stelt vast dat de steunregelingen van de 
afzonderlijke lidstaten in aanpak, opzet en omvang aanzienlijk van elkaar verschillen. De meeste 
steunregelingen gelden doorgaans alleen voor het betreffende land zelf, wat kan leiden tot ernstige 
verstoringen op de interne markt. Verder bieden de meeste steunregelingen geen ruimte voor 
concurrentie tussen de verschillende duurzame energievormen, noch tussen duurzame en 
traditionele energiebronnen. De meeste stimuleringsmaatregelen voorzien evenmin in criteria voor 
kosteneffectiviteit of in instrumenten voor verbeteringen op het gebied van technologieën en 
energie-efficiëntie.  
 
Het Comité doet daarom de volgende aanbevelingen: 
 
– het voor lidstaten, regio's en andere actoren makkelijker te maken om voorbeelden van goede 

praktijken op het gebied van duurzame energie uit te wisselen en het opstellen van een 
regelmatig rapport om de ontwikkelingen op het terrein van duurzame energie vast te leggen; 

– de interactie, samenhang en effecten van het uiteenlopende communauta ire beleid dat van 
invloed is op het gebruik van duurzame energiebronnen en –technologieën diepgaand te 
evalueren om overregulering te vermijden; 

– onverwijld een grondig onderzoek te starten naar de ontwikkelingen en de huidige stand van 
zaken met betrekking tot de bevordering van duurzame energie, waarbij met name moet 
worden gekeken naar innovatievermogen, marktvraagstukken en de kosteneffectiviteit van 
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ondersteunende maatregelen en de impact daarvan op de kosten voor de consument en op het 
wereldwijde concurrentievermogen van Europese ondernemingen. 

 
– Contactpersoon: Siegfried Jantscher  
    (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

 5. VERVOER EN VEILIGHEID VAN HET VERVOER 
 

• Toekomst/vervoersinfrastructuur 
 Rapporteurs: ALLEWELDT (Werknemers – DE) 
     LEVAUX (Werkgevers – FR) 
     RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE) 

 
–  Ref.: Initiatiefadvies –  CESE 93/2004 

 
– Kernpunten:  
 
Het Comité is van mening dat het vervoerbeleid van de Europese Unie in de toekomst een van de 
centrale aandachtsgebieden bij het beleid van de Europese Unie inzake duurzame ontwikkeling en 
klimaatbescherming moet worden. 
 
Het acht het dan ook noodzakelijk, de pan-Europese corridors uit te bouwen richting Zuid- en Oost-
Europa om zo de vervoersmogelijkheden te verbeteren in het gehele Middellandse-Zeegebied. 
 
Infrastructuurprojecten van Europees belang kunnen hun taak pas vervullen wanneer zij zijn 
afgestemd op de economische, politieke en maatschappelijke situatie. Hiervoor is de deelname van 
bedrijfsorganisaties, vervoersondernemingen, vakbonden, en milieu- en consumentenorganisaties 
vereist. 
 
Het wijst bovendien op het volgende: 
 
- De intermodaliteit van de TEN/corridors moet gewaarborgd worden, en daarvoor moeten 

begrijpelijke kwaliteitscriteria worden opgesteld; 
 
- Er dient meer nadruk te worden gelegd op de milieuvriendelijke mogelijkheden van de 

binnenvaart. Er wordt voorts nog altijd te weinig gedaan om de korte vaart een grotere rol te 
laten spelen en een plaats binnen de TEN/corridorplannen te geven; 

 
- Er moeten ambitieuze, maar wel haalbare doelen voor de ontwikkeling van het 

spoorwegverkeer worden vastgesteld, waarbij extra aandacht dient uit te gaan naar 
grensoverschrijdende samenwerking en naar de verbindingen met zeehavens. 

 
Tot slot stelt het voor om ten behoeve van de financiering van de infrastructuur een Europees fonds in 
te stellen dat is bestemd voor de werkzaamheden op het gebied van de prioritaire TEN-T-projecten. 
Het beheer van dit fonds zou worden toevertrouwd aan de Europese Investeringsbank. Dit Europese 
vervoersinfrastructuurfonds zou worden gevuld via een heffing van één cent per liter brandstof die 
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door iedere bestuurder in de EU – zowel privé-bestuurders als chauffeurs in het openbare of 
particuliere reizigersvervoer en het beroepsgoederenvervoer – wordt getankt. 

 
– Contactpersoon: Luis Lobo  
   (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Wijziging/Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 
 Rapporteur: CHAGAS (Werknemers – PT) 

 
– Ref.: COM(2003) 440 def. – 2003/0159 COD –  CESE 95/2004 
 
– Contactpersoon: Luis Lobo  
    (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Wijziging / Beveiliging burgerluchtvaart 
–  Rapporteur: SIMONS (Werkgevers – NL) 

 
–  Ref.: COM(2003) 566 def. – 2003/0222 COD –  CESE 98/2004 
  
–   Contactpersoon: Siegfried Jantscher 
    (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

6. BEWAKING VAN DE GRENZEN EN VRIJ VERKEER VAN 
PERSONEN 

 

• Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking 
aan de buitengrenzen 

 Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS  (Werknemers –  ES) 
 
– Ref.: COM(2003) 687 def. – 2003/0273 CNS – CESE 108/2004 
 
– Kernpunten: 

 
Het Comité neemt in dit advies een positief standpunt in ten aanzien van de oprichting van een 
Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen, dat 
met de onderhavige verordening in het leven wordt geroepen. Het agentschap zal de coördinatie 
tussen de autoriteiten van de lidstaten en de doeltreffendheid van de controles aan de 
buitengrenzen verbeteren.  
 
In de bepaling van de belangrijkste taken van het agentschap moeten tevens de bevordering van 
een menswaardige behandeling en een betere naleving van de internationale 
mensenrechtenverdragen worden opgenomen. Het is met name van belang dat doeltreffende 
grenscontroles niet indruisen tegen het asielrecht.  
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Het Comité is het met de Commissie eens dat vrijwillige terugkeer de voorkeur verdient. Het 
agentschap dient er voor te zorgen dat de mensenrechten en in het bijzonder het asielrecht worden 
gerespecteerd.  
 

 
– Contactpersoon: Pierluigi Brombo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten 
 Afdelingsrapporteur: SIMONS  (Werkgevers – NL) 
 
– Ref.: COM(2003) 502 def. – 2003/0193 (CNS) – 2003/0194 (CNS) - CESE 101/2004 
 
– Kernpunten: 
 

De tweeledige doelstelling van beide voorstellen inzake klein grensverkeer kan worden 
onderschreven, nl. vergemakkelijking van het frequent overschrijden van de grenzen door bona 
fide grensbewoners, zonder af te doen aan de noodzaak om illegale immigratie te voorkomen en de 
potentiële bedreiging van de veiligheid door criminele activiteiten te bestrijden. 
 
Voorzover deze twee aspecten van deze doelstelling niet kunnen worden verwezenlijkt aan de 
hand van de relevante bepalingen van het communautaire recht (met inbegrip van het Schengen-
acquis), doet het Comité een aantal aanbevelingen t.a.v. het voorstel voor een Verordening van de 
Raad (cf. document 2003/0193). 

 
– Contactpersoon: Stefania Barbesta 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
7.  BESCHERMING VAN HET MILIEU 
 

• Gefluoreerde broeikasgassen 
 Rapporteur: SEARS  (Werkgevers – UK) 

 
–   Ref.: COM(2003) 492 def. – 2003/0189 COD – CESE 100/2004 
 
–   Contactpersoon: Robert Wright  
    (Tel. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Vervoer van afval 
 Rapporteur: BUFFETAUT  (Werkgevers – FR) 

 
–  Ref.: COM(2003) 379 def. – 2003/0139 COD – CESE 99/2004 
 
–  Contactpersoon: Robert Wright  

   (Tel. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
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• Verontreinigende gassen - voertuigmotoren 
Rapporteur: RANOCCHIARI   (Werkgevers – IT) 
 

–  Ref.: COM(2003) 522 def. – 2003/0205 COD –  CESE 91/2004 
  
–   Contactpersoon: Aleksandra Klenke   
    (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

8. BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN 
 

• Oneerlijke handelspraktijken 
Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER   (Diverse werkzaamheden – ES) 
 

–  Ref.: COM(2003) 356 def. – 2003/0134 COD –  CESE 105/2004 
 

–  Kernpunten: 
 
Het Comité staat achter het streven van de Commissie om een hoge graad van 
consumentenbescherming te bereiken, dit met het oog op de vlotte werking van de interne markt. 
Het is prijzenswaardig dat de Commissie heeft getracht om nog vóór de presentatie van het voorstel 
tot een evaluatie te komen.  
 
Ook is het Comité van mening dat ál te gedetailleerde regelgeving moet worden vermeden en dat de 
wetgeving zoveel mogelijk, doch geleidelijk, moet worden geharmoniseerd. 
 
Het is vooral ingenomen met de stelling in het voorstel dat in geval van strijdigheid tussen de 
bepalingen van deze kaderrichtlijn en andere specifieke richtlijnen, deze laatste prevaleren. 
 
Het is voorstander van de invoering van een "stand still"-clausule in het voorstel, waardoor een 
verslechtering van het huidige beschermingsniveau wordt voorkomen. 
 
Het is derhalve voorstander van één enkele regeling voor misleidende reclame door, middels het 
onderhavige richtlijnvoorstel, de geldende richtlijn hetzij te herroepen, hetzij te wijzigen; de 
richtlijn dient ook, en verplicht, van toepassing te zijn ("mutatis mutandis") op díe gevallen waarin 
een handelspraktijk, die als oneerlijk kan worden beschouwd waar het gaat om de betrekking tussen 
"consument en onderneming", deel uitmaakt van een verbintenis tussen ondernemingen in een 
eerdere fase in de distributieketen.  
 
Het stelt voor gebruik te maken van artikel 153 of, zo mogelijk, van artikel 95 van het EG-Verdrag.  
 
Ter aanvulling van de gedragscodes zou in het voorstel ook aandacht kunnen worden besteed aan 
eventuele buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Volgens het Comité zouden behalve de 
voorgestelde maatregelen ook nog andere maatregelen moeten worden genomen om de toepassing 
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van de kaderrichtlijn te waarborgen, zoals publicatie in de media van de rechterlijke besluiten die 
verplichten tot het staken van oneerlijke handelspraktijken. 

 
–    Contactpersoon: Nemesio Martinez   

   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

• Samenwerking inzake consumentenbescherming 
Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER   (Diverse werkzaamheden –  ES) 
 

–   Ref.: COM(2003) 443 def. – 2003/0162 COD –  CESE 106/2004 
 

–   Kernpunten: 
 
Het Comité staat achter de in dit Commissievoorstel vastgelegde doelstellingen, maar vindt het 
jammer dat art. 153 niet is gekozen als rechtsgrondslag.  
 
Het voorstel blijft vaag over de terugbetaling van gemaakte kosten en opgelopen schade als gevolg 
van maatregelen die door een rechtbank op basis van de inhoud van de intracommunautaire 
inbreuk "ongegrond" worden verklaard. De Commissie zou duidelijk moeten aangeven dat het hier 
om definitieve rechterlijke uitspraken gaat, waartegen dus geen beroep meer mogelijk is. 
 
Het Comité betreurt dat de Commissie er vanuit gaat dat "de minimis"-inbreuken op het vlak van 
consumentenzaken, die in een andere lidstaat worden begaan, ongestraft kunnen blijven.  
 
Het lijkt het Comité geen goede zaak dat een instantie kan beslissen geen gehoor te geven aan een 
verzoek om bijstand als dat verzoek niet goed onderbouwd is. 
 
Het zou graag zien dat ook de Commissie verplicht wordt om regelmatig aan het EP en het Comité 
zelf verslag uit te brengen over de toepassing van de verordening op communautair niveau. 
 
Ten slotte is het Comité van mening dat de in dit Besluit vastgelegde procedures een te 
bureaucratische indruk maken, en dat de verordening eigen mechanismen zou moeten bevatten 
waardoor zij sneller kan worden toegepast. 
 

–  Contactpersoon: Nemesio Martinez   
    (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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9.  FISCALITEIT 
 
• Verlenging van het stelsel voor verlaagde BTW-tarieven 

Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers – FR) 
 
− Ref.: COM(2003) 825 def. – 2003/0317 (CNS) – CESE 103/2004 
 
− Kernpunten:  
 

Het Comité staat positief tegenover het principe van een verlenging van de verlaagde BTW-
tarieven tot en met 31 december 2005, teneinde de ernstige gevolgen van rechtsonzekerheid en van 
een plotse stopzetting van maatregelen waarvan de gunstige invloed is aangetoond, te voorkomen. 
 
Het betreurt niettemin dat de Raad niet tot een unaniem besluit is kunnen komen over het voorstel 
voor een richtlijn van de Commissie met het oog op een rationalisering en vereenvoudiging van 
het systeem. Het wijst erop dat het principe van besluitvorming bij eenparigheid van stemmen hier 
een objectieve hinderpaal vormt. 

 
− Contactpersoon: Borbála Szij  
   (Tel. : 00 32 2 546 92 54 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

10.  MKB & INFORMATIETECHNOLOGIE 
 
• e-zakendoen/Go Digital 

Rapporteur: McDONOGH  (Werkgevers – IE) 
 

–   Ref.: COM(2003) 148 def. – CESE 89/2004 
  
–   Contactpersoon: João Pereira Dos Santos  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

11. CODIFICATIE EN VEREENVOUDIGING VAN DE 
COMMUNAUTAIRE WETGEVING 

 

• Codificatie/gehuurde voertuigen 
 Rapporteur: SIMONS (Werkgevers – NL) 

 
–  Ref.: COM(2003) 559 def. – 2003/0221 COD –  CESE 97/2004 
 
– Contactpersoon: Siegfried Jantscher  
    (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• Exploitatie vliegtuigen/Conventie 
 Rapporteur: GREEN (Werkgevers – DK) 
 
–  Ref.: COM(2003) 524 def. – 2003/0207 COD –  CESE 96/2004 

 
– Contactpersoon: Luís Lobo 
    (Tel. : 00 32 2 546 97 17 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

______________ 
 


