
Mr. drs. CS PISUISSe 

Nogmaals de 
Europese Akte 

Het uitemdel1jke oordeel van de Europese 
Akte zal afhangen van de prakt1jk in de 
komende ;aren In het 1anuannummer van 
d!lbladkraaktedrs. HJ Ydode 'Europese 
Akte' genadeloos at, aldus CS Pisuisse. 
H1; sprak van 'bar slechte en destruct1eve 
wetgev1ng · en w1erp de vraag op of de 
T weede Kamer er n1et beter a an gedaan 
zou hebben de Akte te verwerpen In d!l 
nummer een react1e h1erop van P1suisse. 
Ydo doet geen recht aan de Europese 
Akte. 

In december 1985 hebben de Lid staten ten 
Iangen leste overeenstemming weten te 
bere1ken over een aantal belangrijke wiJzi
Qingen in het EEG-Verdrag. 'Europese 
Akte' genoemd 1 Het 1s de bedoeling dat 
deGemeenschap hiermee uiteen impasse 
kan worden geholpen. Tegelijkertijd zal 
ook de Europese Polit1eke Samenwerking 
(EPS) voor het eerst geregeld worden 1n 
een aparte verdragstekst. Deze draagt 
slechts een 'cod1ficerend' karakter, zodat 
er 1nhoudeiijk met betrekk1ng tot de EPS 
n1et veel verandert. 

Niet vergeten mag worden dat Neder
land met vier grote (Shell. Philips, Unilever, 
Akzo) en talloze kleinere multinationals re
latlef het meest internationale land van 
Europa vormt. De uitvoer van goederen en 
d1ensten schommelt rond de 60% van het 

bruto natonaal produkt. Zonder overdnJ
ven kan worden gesteld dat de export een 
aanzienlijk deel van de kurk vormt waarop 
de nat1onale econom1e drijft. In 1985 werd 
voor een recordbedrag van f 225 miiJard 
aan goederen naar het buitenland geex
porteerd Per saldo richtte de export zich 
voor ruim 70% op de EG-partners In het
zelfde Jaar bedroeg de 1m port f 215 miljard. 
waarvan 55% afkomstig was uit de EG. 
Ook qua bu1tenlandse mvesteringen 
neemt Nederland een vooraanstaande 
plaats 1n Na de Verenigde Staten en Groot
Bnttannle komen we zelfs op een derde 
plaats. 

Met deze gegevens voor ogen 1s het n1et 
zo verwonderiiJk dater we1n1g belangnjke 
polit1eke vraagstukken ZIJn waarover zo 
eenduidig word! gedacht als de noodzaak 
van een verdergaande Europese integra
lie. De totstandkoming van een gemeen
schappelijke Europese markt is voor Ne
derland met zijn open economie van 
levensbelang. Voor somm1ge andere Lid
staten gelden mogeliJk heel andere priori
teiten. Het CDA-verkiezingsprogramma 
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'Uitzicht' laat aan duidelijkheid dan ook 
niets te wensen over. In een apart aan 
Europa gewijde paragraaf wordt een 
krachtig pleidooi gehouden voor de Euro
pese samenwerking en eenwording waar
van de EG de belichaming is. Aileen al 
vanwege het belang dat Nederland heeft 
bij de EG, verdient de verdragswijziging 
ons aller aandacht. 

Wanneer we de Akte toetsen aan de 
vanuit Nederlandse optiek meest wenselij
ke situatie, kan men net als Ydo snel tot de 
conclusie komen dater van enige substan
tiele vooruitgang nauwelijks sprake is. Het 
is echter de vraag of dit 'fair' is. De politieke 
realiteit maakt een grote sprang voor
waarts nu eenmaal onmogelijk. Met een 
opmerking die men misschien eerder van 
zijn voorganger zou hebben verwacht, ver
geleek premier Lubbers het integratiestre
ven eens met het fietsen door mul zand. 
Waar het om gaat is of de Akte, beoordeeld 
vanuit het moeizame proces waarbinnen zij 
tot stand is gekomen, tach als een stapUe) 
in de goede richting kan worden be
schouwd. 

Om hierover te kunnen oordelen is het 
noodzakelijk om enige inhoudelijke be
schouwingen aan de verdragswijziging te 
wijden. Erg eenvoudig is dit niet aangezien 
de Akte als resultaat van een moeizaam en 
onder tijdsdruk bereikt politiek compromis 
soms een nogal verward en dubbelzinnig 
karakter draagt. Ter wille van de leesbaar
heid beperk ik miJ tot twee belangrijke 
thema's; Het tot stand brengen van de 
interne markt en de verbetering, respectie
veliJk democratisering van de besluitvor
mingsprocedure. Eerstzal kort op de voor
geschiedenis worden ingegaan. 

Voorgeschiedenis 
Reeds in het slotcommunique van de Top
conferentie van PariJS (oktober 1972) ver
klaarden de regeri ngsleiders dat ziJ 'zich tot 
hoofddoel hebben gesteld voor het einde 
van dit decennium en met volledige eerbie
diging van de reeds gesloten verdragen, 
het geheel der betrekkingen tussen de 
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Lidstaten om te zetten in een Europese 
U nie'. Voorzichtigheidshalve werd verme
den een definitie te geven van het begrip 
Europese Unie, daarmee ruimte latend 
voor een eigen ontwikkeling van de Euro
pese integratie. Het is te beschouwen als 
een soort eindstation dat het geheel van 
economische en politieke betrekkingen Ius
sen de Lid staten om vat. In het kader van de 
discussie werden verschillende studies 
verricht, elk met eigen aanbevelingen, zon
der dater daadwerkelijk veel veranderde. 2 

Eind 1983 stelde het EP zelf, met als 
grate initiatiefnemer de ltaliaan Spinelli, 
een ambitieus ontwerp-verdrag op om te 
komen tot een Europese Unie. Gezien de 
opvatting van een aantal Lidstaten was 
meteen duidelijk dat het geen schijn van 
kans maakte omgezette worden in realiteit. 
De beperking van de nationale soevereini
teit waarmee de bepleite daadwerkelijke 
uitbreiding van de bevoegdheden van het 
EP automatisch gepaard zou gaan was 
voor hen op voorhand onacceptabel. Tach 
raakte de ontwikkeling door dit in1tiatief in 
een stroomversnelling. 

Nadat tijdens de Europese Raad van 
Stuttgart Uu ni 1983) reeds overeenstem
ming was bereikt over een verklaring be
treffende de Europese U nie die was geba
seerd op het zogenaamde Genscher/ 
Colombo-plan, werd te Fontainebleau Uuni 
1984) besloten tot de vorming van een 
comite samengesteld uit persoonlijke ver
tegenwoordigers van de staatshoofden en 
regeringsleiders. Dit comite, dat naar de 
lerse voorzitter bekend geworden is onder 
de naam Dooge-comite, kreeg alstaak om, 
rekening houdend met het ontwerp-ver
drag van het EP, een verslag met betrek
king tot de Europese Unie uit te brengen. 
De aanbevelingen in het rapport, dat in 
maart 1985 werd uitgebracht, werden van 
diverse zijden voorzien van voorbehou
den. lnhoudelijk waren de voorstellen niet 
aileen minder verstrekkend dan die van het 

2 In drt verband kunnen genoemd worden de rapporten 
Trndcmans (1975) en Sprerenburg (1975) en het rapport 
van het Comrie van WrJzen (1979) 
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EP, het belangrijkste verschil was dat niet 
ianger werd uitgegaan van een nieuw ver
drag maar van aanpassing van het be
staande EEG-Verdrag. Tijdens de Europe
se Raad van Milaan Uuni 1985) werd de 
aanbeveling om hiertoe een zogenaamde 
lntergouvernementele Conferentie te hou
den slechts door zeven van de tien Lidsta
ten ondersteund. Toch namen ook de te
genstanders Groot Brittann1e, Denemar
ken en Griekenland, alsmede de nieuwe 
Lidstaten Spanje en Portugal aan de be
sprekingen deel. 

Uiteindelijk kon, zoals gezegd, na zeer 
moeizaam verlopen onderhandelingen tij
dens de Europese Raad van Luxemburg 
(december 1985) overeenstemming wor
den bereikt over de verdragswijziging zo
als d1e nu voor ons ligt. In februari 1986 
werd de Akte door aile twaalf Lidstaten 
ondertekend. Aanvankelijk lag het in de 
bedoeling dat de verdragswiJziging op 1 
Januan JOngstleden van kracht zou worden. 
In de meeste Ianden, waaronder Neder
land, IS de ratificatieprocedure inmiddels 
voltooid. Door vertraging in met name 
West-Duitsland is de geplande datum niet 
haal baar gebleken. 

De interne markt 
Een n1euw art1kel stelt dat de Gemeen
schap de maatregelen moet vaststellen 
d1e ertoe bestemd ziJn de interne markt 

geleidelijk tot stand te brengen in een perio-

De gemeenschappelijke 
markt had eigenlijk al in 
1970 een feit moeten zijn. 

de die eindigt op 31 december 1992'. Het 
beg rip interne markt wordt vervolgens om
schreven als 'een ruimte zonder binnen
grenzen waarin het vrije verkeer van goe
deren, personen diensten en kapitaal is 
gewaarborgd volgens de bepalingen van 
dit Verdrag'. 

Men kan zich afvragen hoe dit nieuw 
ge1ntroduceerde begrip zich verhoudt tot 
het begrip gemeenschappelijke markt zo
als we dat kennen uit het bestaande Ver
drag. Gezien bovenstaande definitie moet 
worden aangenomen dat het om een be
perkter iets gaat. In tegenstelling tot de 
gemeenschappelijke markt heeft het geen 
betrekk1ng op bijvoorbeeld de handelspoli
tiek, regels met betrekking tot een onver
valste mededinging en bepalingen betref
fende steunmaatregelen. 

De gemeenschappelijke markt had 
eigenlijk reeds op 1 januari 1970 een feit 
moeten zijn. In een aantal opzichten is zij 
ook wei degelijk gerealiseerd. Met name 
wat betreft de onderwerpen die tot de 
interne markt moeten worden gerekend 
heeft het Hof van Justitie daarbij via de 
rechtspraak een belangrijke rol vervuld. 

Eenvoudig gezegd komt het er op neer 
dat met betrekking tot het vriJ verkeer van 
personen en diensten el ke discriminatie op 
grand van nationaliteit is verboden. lndien 
biJVOorbeeld een Brit in Nederland zijn 
diensten wil aanbieden of er wil werken en 
hiJ over de eventueel noodzakelijke papie
ren beschikt, heeft hiJ er recht op niet 
anders behandeld te worden dan een Ne
derlandse onderdaan. 

Met betrekking tot het vrij verkeer van 
goederen, de hoeksteen van de gemeen
schappelijke markt, geldt een nog verstrek
kender verbod. Niet aileen zijn in het tus
senstaatse verkeer aile douanerechten en 
soortgeiiJke heffingen verboden, maar in 
principe ook aile andere nationale maatre
gelen die de invoer kunnen belemmeren. 
D1t stelt natuurlijk enge grenzen aan de 
bevoegdheden van de nat1onale wetgever 
opterreinen als milieuwetgev1ng, prijsvoor
schriften, warenwetgeving, kwaliteits-



eisen, maatvoorschriften etc. In een be
perkt aantal gevallen zijn echter uitzon
deringen mogelijk op gronden als open ba
re orde, velligheid, zedelijkheid, volksge
zondheid, consumentenbeschermmg en 
eerlijke mededinging. Op genoemde vriJ
heden kan door burgers een beroep wor
den gedaan, eventueel met behulp van de 
nationale rechter. 

Men moet aannemen dat het niet de 
bedoeling van de Akte is om opnieuw ter 
dlscussie te stellen hetgeen reeds bereikt 
1s. Omdat dit gevaar toch niet geheel denk
beeldlg is, heeft de T weede Kamer tijdens 
de behandeling van de Akte een motie 
aangenomen waar1n wordt benadrukt dat 
·deze verworvenheden ten voile dienen te 
worden gehandhaafd'. 

De nieuwe 'overgangsper1ode' tot emd 
1992 kan slechts zien op het opheffen van 
belemmeringen op terremen waarop de 
Lidstaten nu nog over eigen bevoegdhe
den beschikken. Het opheffen van deze 
belemmeringen zal moeten geschieden 
door het door middel van harmonisatie
richtlijnen op elkaar afstemmen van natio
nale wetgeving. Niet aileen zullen handels
belemmeringen die een gevolg z1jn van 
bovengenoemde 'openbare orde clausu
les' moeten verdwijnen, veel belangriJker 
nog is het dat allerlei nat1onale industriele 
standaarden worden vervangen door een 
Europese standaard. De kosten als gevolg 
van deze verschillen ziJn enorm. Fabrikan
ten moeten hun produkten tel kens aanpas
sen aan de markt waarop ze worden ver
kocht, omdat ze anders niet functioneren. 
Een bekend voorbeeld vormen televisle
toestellen. Deze werken n1et in FranknJk 
omdat daar met een ander systeem wordt 
gewerkt. 

In een zogenaamd 'W1tboek' stelt de 
Commiss1e dat, w1l de interne markt daad
werkelijk tot stand komen, er zo'n kleine 
300 beslu1ten noodzakelijk zijn. Voor de 
Raad is er dus nog heel wat werk aan de 
winkel. In de Akte is met het oog hierop 
gepoogd de besluitvorming te vergemak
kelijken. Het cobrdineren van nationale 
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wetgeving voor zover het vrij verkeer van 
goederen er door wordt belemmerd, zal in 
de toekomst mogen gaan geschieden via 
gekwalificeerde meerderheldsbeslissm
gen. De harmonisatie in de personen- en 
dienstensfeer is in het huidige Verdrag 
onderworpen aan specifieke verdragsbe
palingen die ook nu reeds de mogelijkhe1d 
openen tot het nemen van besluiten biJ 
gekwalificeerde meerderheid. Oat dit laat
ste in de praktijk niet gebeurt is slechts een 
gevolg van politieke onwil. lk kom h1er nog 
op terug. 

Hoewel de uitbreidmg van de mogelijkheid 
tot de goederensector als positief is te 
waarderen is het biJZOnder Jammer dat 
f1scale harmon1satie u1tdrukkelijk wordt uit
gezonderd. Het zijn ju1st de verschillen in 
BTW-tarieven en acc1jnzen die een belang
riJke belemmenng vormen voor het vrij 
verkeer van goederen. In fiscaal opz1cht 
ZIJn de Lidstaten nog volledig soeverein en 
heffingen op ingevoerde produkten we
gens grensoverschrijding ziJn wei gerecht
vaardlgd ind1en zij strekken tot compensa
tie van belastingen geheven op bmnen
landse produkten. De bijdrage die dergeiiJ
ke belastingen leveren aan de schatk1st, 
versch1lt aanz1enlijk per Lidstaat. Het is een 
illus1e te geloven dat de geldverslindende 
grensbelemmeringen ooit zullen worden 
opgeheven zonder dat n1et tevens deze 
belastmgen op een lijn ZIJn gebracht. Het 
feit dat dit laatste aileen kan met eenparig
heid van stemmen doet het ergste vrezen. 

Mocht de datum van 1 januari 1993 niet 
haalbaar biiJken, dan heeft dit overigens 
geen automatische consequenties. Beslui
ten van de Raad blijven altijd noodzakelijk. 
Beter ware het geweest indien men had 
besloten dat met 1ngang van die datum in 
een L1dstaat geldende bepal1ngen zouden 
moeten worden erkend als zijnde gelijk
waardig aan die welke door een andere 
Lidstaat worden toegepast. Nu heeft men 
z1ch op voorhand reeds mgedekt tegen 
politieke onwil. 

Van grote betekenis is verder het u1tdruk-
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kelijke verband dat de Akte legt tussen het 
verkleinen van welvaartsverschillen 1n de 
Gemeenschap enerziJdS en het tot stand 
brengen van de interne markt anderZIJdS. 
De verschillen tussen het rijke 'Noorden' 
en het arme 'Zuiden' zijn enorm en zullen 
de komende jaren aileen nog maar toene
men. (Over de complicaties van dit pro
bleem is uitgebreider geschreven door dr. 
K.J. Hahn 1n nummer 10/86 van CDV). Van 
een verdere vnJmaking van de 1nterne 
markt zal in eerste 1nstantie met name het 
ge1ndustrialiseerde Noorden profiteren. 
Een op de solidariteitsgedachte geente 
voor wat hoort wat' -politiek vall de komen

de Jaren n1et uitte sluiten, zeker niet nu door 
toetreding van G riekenland, Spanje en 
Portugal het zwaartepunt van de Gemeen
schap naar het Zuiden is verplaatst. Deze 
Ianden kunnen samen met biJVOorbeeld 
het arme lerland 1edere besluitvorming in 
de Raad blokkeren. 

Tot slot is er nog een punt dat de aan
dacht verdient. Tot nu toe konden de Lid
staten slechts de hierboven reeds genoem
de u1tzonderingen op het vriJ verkeer van 
goederen maken zolang er nog niet was 
geharmoniseerd. Dit systeem wordt door 
de Akte doorbroken. lndien de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid een harmo
nisatiemaatregel heeft genomen, mogen 
de L1dstaten vervolgens onder strenge 
voorwaarden toch nog weer bepaalde be
schermende maatregelen nemen. Boven
dien ZIJn als n1euwe u1tzonderingsgronden 
toegevoegd het mil1eu en het arbeidsmi
lleu. D1t IS de (te) hoge prijs die is betaald 
voor de mogel1j~heid om biJ gekwalificeer
de meerderheid'te kunnen besluiten. Deze 
concrete achteruitgang ten opz1chte van 
de hu1dige s1tuatie vormt, hoewel dit door 
Staatssecretans Vander Linden tijdens de 
behandeling van de Akte 1n de Tweede 
Kamer enigszins werd miskend, een per
manente bedreigmg voor de interne markt. 
De Nederlandse regering zou er goed 
aan doen de intent1e uit te spreken van 
deze mogelijkheid geen gebruik te zullen 
maken. 

Versterkte positie Europees Parlement 
Op basis van het bestaande Verdrag kan 
de Raad aileen besluiten nemen op voor
stel van de Commissie en na raadpleg1ng 
van het Europese Parlement. In een aantal 
gevallen waann beslu1ten bij gekwalificeer
de meerderheid mogelijk ziJn of worden en 
die de instelling van de 1nterne markt betref
fen, vervangt de Akte de z1nsnede 'na 
raadpleging van' het EP door 'in samen
werking met' het EP. Deze samenwerking 
IS u1tgewerkt 1n een mgewikkelde en techni
sche procedure die wordt gekenmerkt 
door een lezmg in twee instanties. 

In het kort komt het er op neer dat de 
Raad in eerste instantie geen besluit 
neemt, maar een zogenaamd gemeen
schappelijk stand punt 1nneemt. H ij doet dit 
net als 1n de hu1dige situatie op voorstel van 
de Commissie en na raadpleging van het 
EP. Het EP kan vervolgens dit standpunt 
goedkeuren waarmee het definitief wordt, 
maar het ook verwerpen of amenderen. Dit 
laatste kan aileen met volstrekte meerder
heid van ziJn leden ( = 260), zodat enige 
discipline vereist zal zijn. lndien het EP het 
standpunt verwerpt, dan kan de Raad het 
besluit aileen nog maar bij unanimiteit ne
men, zelfs al zou het in overeenstemming 
ZIJn met het oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie. Op basis van het bestaande 
Verdrag is het zo dat de Raad aileen una
niem mag afWIJken van een Commissie
voorstel. Het advies van het EP speelt 1n dat 
opzicht geen rol. 

Wanneer het EP het gemeenschappelijk 
standpunt amendeert dan kan de Raad, 
indien de Commissie de amendementen in 
haar voorstel overneemt, aileen unaniem 
daarvanafwijken. NeemtdeCommissiede 
amendementen echter niet over, dan kan 
de Raad aileen unaniem conform de wen
sen van het EP beslu1ten. E1geni1Jk veran
dert er in dit opzicht dus niet veel, ook nu 1s 
afwijking door de Raad van een Commis
Sievoorstel zoals gezegd aileen mogelijk bij 
unanimiteit en IS de Comm1ssie bevoegd 
het voorstel te wijz1gen totdat de Raad heeft 
besloten. 



In de Akte heeft het 
Europese Parlement geen 
enkele wetgevende 
bevoegdheid gekregen. 

Er kan geconcludeerd worden dat het 
EP geen enkele daadwerkelijke wetgeven
de bevoegdheid heeft gekregen. In aile 
gevallen behoudt de Raad het laatste 
woord. Dit is jammer omdat het uiteindelijk 
leidt tot een gebrekkige democratische 
controle. Er wordt immers steeds meer 
beleid 'gecommu nautariseerd', zonder 
dat tegelijkertijd de controlerende be
voegdheden door de nationale parlemen
ten worden overgedragen aan net EP. 

Toch biedt de nieuwe procedure de 
mogelijkheid dat er meer druk wordt uit
geoefend op de Raad, zeker in die gevallen 
waarin Parlement en Commissie goed sa
menwerken. Een Lidstaat is dan bij machte 
om besluitvorming die indruist tegen de wil 
van een democratisch gekozen parlement 
te blokkeren. Een mogelijkheid die in be
paalde gevallen zeker het overwegen 
waard is. De samenwerking tussen Com
missieen Parlement kan het EP afdwingen. 
In tegenstelling tot de Raad is de Commis
sie politieke verantwoording schuldig aan 
het EP. Het Parlement kan de Commissre 
zelfs collectief tot aftreden dwingen. Een 
probleem is dat het EP nietste zeggen heeft 
over de benoeming van een nieuwe Com
missie. Via een motie heeft de Tweede 
Kamerer bij de regering op aan gedrongen 
alles in het werk te stellen opdat hrer in de 
toekomst verandering rn komt. 

Minrsters kunnen in de nationale parle-
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menten ter verantwoordrng worden geroe
pen voor hun stemgedrag in de Raad 
wanneer dat indruist tegen de wil van het 
EP en de Commissie. Zo kan ook langs 
indirecte weg de invloed van het EP op het 
besluitvormingsproces worden versterkt. 
Een belangriJke rol is rn dit opzicht wegge
legd voor de nietzo lang geleden opgerich
te Vaste Kamercommissie voor EG-aange
legenheden. 

Conclusie 
De Akte heeft aanleidrng gegeven tot zeer 
zware kritiek ook van gezaghebbende 
mensen als Vogelaar3 en Pescatore 4 Ver
Loren van Themaat komt per saldo tot een 
gematigd positief oordeel 5 De T weede 
Kamer is schoorvoetend akkoord gegaan 
met de Akte, overtuigd van het feit dat aan 
ratificatie eigenlijk niet meer viel te ontko
men.6 Verwerping zou naast ongewenste 
politieke consequenties ook het positieve 
uit de Akte ongedaan maken. Minister van 
den Broek verklaarde dat de gemengde 
gevoelens van de Tweede Kamer geheel 
door de regering worden gedeeld. 

Het uiteindelijke oordeel moet worden 
uitgesteld en zal in belangrijke mate afhan
gen van de communautaire praktiJk in de 
komende jaren. Niet onvermeld mag blij
ven in dit verband het zogenaamde Ak
koord van Luxemburg. Dit is een polrtiek 
document waarmee in 1966 een constitu
tronele crisis in de Gemeenschap werd 
bezworen. Hoewel hetformeel geen enke
le geldingskracht en zul ks geenszrns uit de 
tekst blrjkt, denken sommige Lrdstaten er 
een vetorecht aan te ku n nen ontlenen wan
neer er 'vrtale belangen' op het spel staan. 

3 Mr Th W Vogelaar (oud dlrecteur-generaal 111terne markt 
erl harrnonrsatre var1 wetgevrr1g van de EG) trrdens stucJre· 
corlferentte dre op 6 runr 1986 door de ISEI werd georgarlr· 
seerd 

4 Prerre Pescatore (oud rechter b,J het Hof van Justrtre EG) 
Ore Ernherti!CI1e Europarschc Akte. erne ernste Gefahr fur 

den Gemernsarnen Mark! EuropaRecht·Heft 2 (1986) 
153 169 

5 Prof rnr P Verloren van Thernaat (oud advocaat generaal 
brJ het Hof van JusHre EG). ·oe Europese Akte SEW 713 
( 1 986) 464 483 

6 TK 23. 12 november 1986 

Chr,ster1 Dcrnocratrscllc Verkennrr1gen 5!87 

Eurc 

Ter 
de 
eer 
uit 
pre 
diE 
un, 
zel 
len 
biE 
be 
he 
de 
be 

I 

Ak 
ge 
de 
m< 
ec 
wil 
lrJk 
QE 
ne 
pi< 
tei 
Rc: 
vc 

va 
vc 
er 
al~ 

Cl 



Europa 

Terecht merkte Minister van den Broek in 
de Tweede Kamer op dat de inroeping van 
een dergelijk veto de laatste Jaren tot de 
uitzonderingen behoort. Het werkelijke 
probleem is echter dat reeds de dreiging 
die er van uitgaat geleid heeft tot een 
unanimiteitspraktijk 1n de Raad. Hoogst 
zelden wordt er gestemd, ook niet 1n geval
len waarin het Verdrag de mogelijkheid 
b1edt van gekwalificeerde meerderheids
beslissingen. Deze unanim1teitscultus 
heeft de laatstetwintig jaar een verlammen
de invloed gehad op de communautaire 
besluitvorming. 

De Akte rept met geen woord over het 
Akkoord van Luxemburg. Op zichzelf is dit 
gezien het karakter ervan niet zo verwon
derlijk. Enkele Lidstaten (Frankrijk, Dene
marken) schijnen hun visie op het Akkoord 
echter ook na de verdragswijziging nog te 
willen bestendigen. lndien dit daadwerke
lljk het geval zal blijken te z1jn, dan krijgtYdo 
gelijk en 'zou het beter zijn geweest wan
neer de happening helemaal niet had 
plaatsgevonden'. Wanneer de unanimi
teitspraktijk wordt voortgezet door de 
Raad, dan zal de interne markt zeker niet 
voor 1993 worden gerealiseerd. 

Ook de loch al marginale versteviging 
van de positie van het EP stelt dan niets 
voor. Afwijken van de wensen van het EP 
en de Commissie is dan net zo eenvoudlg 
als besluiten conform de wensen van de 
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beide instellingen. De negatieve aspecten 
gaan in die situatie zelfs overheersen. Er is 
een langdurige en ingewikkelde besluit
vormingsprocedure gecreeerd, zonder 
dater structureel ook maar iets verbetert. 
Het is naar mijn mening nietjuistte vooron
derstellen dat de unanimiteitspraktijk zal 
worden voortgezet. Verloren van The
maat gaat er van uit dat met de Akte het 
Akkoord van Luxemburg in stilte is begra
ven. 

De positieve elementen, die de Akte 
zonder meer bevat, zullen ten voile moeten 
worden be nut wil de verdragswijziging een 
kleine stap in de richting van een Europese 
Unie betekenen. De Tweede Kamer en de 
Nederlandse regering zijn door in te stem
men met de marginale verbeteringen in dit 
opzicht een verplichting aangegaan. Er is 
geen reden om de verdragswijziging te 
beschouwen als een eindresultaat waarop 
met tevredenheid kan worden terugge
zien. Voortdurend zal er politieke slag gele
verd moeten worden om de 'stagneerders' 
de wind uit de zeilen te nemen. Gelukkig 
weet de politiek zich hierin gesteund door 
publieke opinie en bedrijfsleven. 
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