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3.
In welke huidige lidstaten bestaat op grond van wettelijke regelingen of regeringsvoornemens de
mogelijkheid dat de bevolking zich zal kunnen uitspreken over de toelating van nieuwe lidstaten?
Verwacht de Commissie daarover met name een referendum in Oostenrijk, waar de vrees voor toestroming
van werkzoekenden uit nieuwe lidstaten en voor de kerncentrale in Temelin kan worden gebruikt als
instrument om in de binnenlandse politiek sympathie te vergaren?
4.
Hoe beoordeelt de Commissie de mogelijkheid van referenda in lidstaten, en hoe beoordeelt zij die in
kandidaat-lidstaten, mede tegen de achtergrond van de uitspraken van de heer Verheugen in 2000 over de
wenselijkheid van het vergroten van de betrokkenheid van de kiezers door het houden van referenda over
dergelijke ingrijpende zaken?
5.
Beschikt de Commissie reeds over een noodplan met betrekking tot datgene wat dient te worden
gedaan als de toetreding van een of meer lidstaten in een laat stadium wordt geblokkeerd door
kiezersuitspraken die het tempo van toetreding te hoog vinden, of andere eisen aan toetreding stellen dan
in de onderhandelingen is overeengekomen of zelfs het principe van toetreding volledig afwijzen?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie
(5 november 2001)
Via haar delegaties in de kandidaat-lidstaten volgt de Commissie nauwgezet de publieke opinie met
betrekking tot de toetreding tot de Unie in elk van de kandidaat-lidstaten. Tezelfdertijd draagt de
Commissie door de implementatie van haar communicatiestrategie voor de uitbreiding bij tot het
verschaffen van feitelijke informatie over alle aspecten van het toetredingsproces aan de inwoners van elk
land. Volgens de meest recente opiniepeilingen waarover de Commissie beschikt, wordt het toetredingsbeleid van de betreffende regeringen in alle kandidaat-lidstaten door een absolute (in enkele landen door
een relatieve) meerderheid van de bevolking gesteund.
In de context van de toekomstige ratificatie van het toetredingsverdrag door elk van de betrokken
kandidaat-lidstaten kunnen, voor zover de grondwettelijke en wettelijke eisen en gebruiken van die landen
daarin voorzien, referenda georganiseerd worden. Volgens de informatie waarover de Commissie
momenteel beschikt, zou de ratificatie van het toetredingsverdrag in Roemenië en Slovakije de
grondwettelijke verplichting tot het organiseren van een referendum inhouden.
De toetredingsverdragen die ter afronding van de toetredingsonderhandelingen ondertekend worden,
moeten door alle lidstaten, overeenkomstig de grondwettelijke voorschriften van die staten, geratificeerd
worden. De Commissie ziet geen reden om zich te beraden op de uitkomst van de ratificatieprocedure.

(2002/C 93 E/118)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2294/01
van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie
(31 juli 2001)

Betreft: Beëindiging van interpretatieverschillen met betrekking tot compensatie belasting toegevoegde
waarde
1.
Herinnert de Commissie zich het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
van 3 juni 1992 (Zaak C-287/91) waarin het handelen van de lidstaat Italië strijdig werd geacht met de
Achtste BTW-Richtlijn 79/1072/EEG (1)?
2.
Welke gevolgen zal aanvaarding van haar voorstel van 17 juni 1998 (2) tot wijziging van Richtlijn
77/388/EEG (3) hebben voor het door Italië doen terugbetalen van BTW aan ondernemingen van buiten dat
land?
3.
Is er thans nog sprake van meningsverschillen over toepassing van de uitspraak van 1992, waarbij
Italië niet alleen door ondernemingen maar ook door lidstaten ervan wordt beschuldigd in strijd daarmee
te handelen?
4.
Hoe lang kan een dergelijk meningsverschil over strijdige interpretaties naar het oordeel van de
Commissie voortduren?
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5.
Indien vraag 3 bevestigend wordt beantwoord, wat onderneemt de Commissie dan om dit
meningsverschil opgelost te krijgen vooruitlopend op het van kracht worden van de nieuwe versie van
Richtlijn 77/388/EEG?
6.
Welke andere onopgeloste meningsverschillen met betrekking tot afspraken over belastingharmonisatie en binnengrensoverschrijdende compensatieregelingen bestaan thans nog voort? Langs welke weg
verwacht de Commissie daarvoor een oplossing te bewerkstelligen?
(1) PB L 331 van 27.12.1979, blz. 11.
(2) PB C 219 van 15.7.1998, blz. 16 @ COM(98) 377 def.
(3) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1.

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie
(15 oktober 2001)
1.
Het is de Commissie niet bekend dat er meningsverschillen bestaan over de toepassing van het arrest
van het Hof van Justitie van 3 juni 1992 (zaak C-287/91) door Italië.
2.
Het is juist dat de Commissie in 1994 op basis van artikel 238 (ex-artikel 171) van het EG-Verdrag
een met redenen omkleed advies heeft toegezonden aan de Italiaanse autoriteiten om deze lidstaat te
vragen de maatregelen te nemen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van bovengenoemd arrest.
Aangezien Italië gevolg heeft gegeven aan dit verzoek, is deze procedure stopgezet.
3.
De Commissie is reeds enige tijd op de hoogte gebracht van nieuwe belangrijke vertragingen bij de
terugbetaling van BTW door de Italiaanse autoriteiten aan buitenlandse belastingplichtigen. De Commissie
heeft daarover opnieuw contact opgenomen met de nationale autoriteiten. Eind 2000 heeft de Italiaanse
regering de goedkeuring aangekondigd van nieuwe maatregelen die het mogelijk moesten maken om deze
achterstand te verminderen.
Volgens de laatste gegevens waarover de Commissie beschikt hebben de door de Italiaanse autoriteiten
aangekondigde maatregelen nog niet het gewenste effect gesorteerd. De Commissie zou dan ook
binnenkort kunnen besluiten een nieuwe inbreukprocedure in te leiden tegen deze lidstaat.
4.
Er zij op gewezen dat de Commissie reeds in juni 1998 een voorstel voor een richtlijn van de Raad
heeft ingediend tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de regeling voor het recht op
aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde, voorstel dat de procedure voor de terugbetaling van
BTW, als vastgelegd in de achtste BTW-richtlijn 79/1072/EEG van de Raad van 6 december 1979
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting @ regeling voor de
teruggave van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde
belastingplichtigen, wil vervangen door een ander systeem voor het terugbetalen van de in een andere
lidstaat verschuldigde of betaalde BTW. Volgens dit voorstel zouden de belastingplichtigen de BTW
rechtstreeks kunnen recupereren middels de periodieke BTW-aangifte die zij indienen in de lidstaat waar zij
zijn gevestigd.
Dit voorstel wil een oplossing bieden voor het bovengenoemde probleem van vertraging bij de
terugbetaling en betekent bovendien een belangrijke vereenvoudiging voor de ondernemers die de BTW
die zij in een andere lidstaat hebben voldaan op dezelfde wijze als de in eigen land betaalde BTW zouden
kunnen recupereren.
Ondanks de volledige steun van het bedrijfsleven alsmede het gunstig advies van het Parlement en het
Economisch en Sociaal Comité is de Raad er nog niet in geslaagd dit voorstel met eenparigheid van
stemmen goed te keuren.

(2002/C 93 E/119)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2300/01
van Lord Inglewood (PPE-DE) aan de Commissie
(31 juli 2001)

Betreft: Herstelprogramma mond- en klauwzeer
Kan de Commissie mededelen of de regering van het VK een verzoek heeft ingediend om een financiële
bijdrage voor een herstelprogramma voor door mond- en klauwzeer getroffen gebieden (zowel voor de
landbouw als voor niet-agrarische sectoren), en zo ja, kan de Commissie daarop positief reageren?
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