
C O P I E - M E M O R A N D U M 

Van: DIE d a t u m : 

Aan: T vla DGES en Plv S. 
Onderwerp: Commis S Ì evo or 

inzake landbo 
naneiering. 

19 mei 1965. 

• Gesprek met Kamercommissie d.d. 20 mei. 

Uit de uitwisseling van "statement3" tijdens de Raads
zitting van 13 mei en uit de besprekingen tussen de Perma
nent Vertegenwoordigers kunnen de volgende voorlopige conclu
sies worden getrokken. Vooropgesteld z i j echter dat verschil
lende raadsleden b l i j k gaven nog geen regeringsstandpunten 
te vertolken. 

Ie. Financiering overgangsperiode. 
Hier liggen niet de grootste moeilijkheden. Toch 

moet nog gerekend worden op v r i j uitvoerige onderhande
lingen t.a.v. een aantal problemen. Zo staat het nog 
geenzins voor alle landen vast dat de overgangsperiode 
slechts tot j u l i 1967 zal duren. Dit hangt met name af 
van de vraag of men het t i j d i g eens wordt over regelingen 
en prijzen voor alle betrokken landbouwproducten. Voorts 
bestaat geen overeenstemming over de hoogte van de ver
deelsleutel die door de Commissie is voorgesteld. Met 
name Duitsland en frankrijk achten de hun toegewezen 
percentages te hoog. Frankrijk wenst de netto-importen 
in toenemende mate in berekening te betrekken en beroept 
zich daarbij zowel op de regeling van de afgelopen twee 
Jaar als op de tekst van verordening 25» 

2e. Definitieve periode en afdracht heffingen. 
Allereerst doet zich hier hetzelfde probleem voor 

als onder 1} : de duur van de overgangsperiode Hs beslis
send voor de vraag op welk moment de afdracht zal begin
nen. Voorts wordt door Nederland, Duitsland en Italie" 
de band gelegd met de vergroting van de parlementaire 
bevoegdheden. Afgezien van deze twee punten zijn er nog 
de volgende vraagstukken. Geen overeenstemming bestaat 
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datum : 

19 mei 1^65. 
nr. 5-7. 

over het Commissievoorstel om tijdens de definitieve 
periode slechts dan exportsubsidies te vergoeden indien 
de besrokken exporten plaatsvinden in hot kauer van 
communautaire regelingen (dus gedwongen invoering van 
een stuk gemeenschappelijke handelspolitiek). Voort3 
wordt van Duitse zijde aangedrongen op een plafond 
voor alle landbouwuitgaven, terwijl eveneens een b i l l i j k e 
lastenverdeling door verschillende delegaties als eis 
is enoerad. 

terwijl de Fransen aanvankelijk hebben geinsisteord 
op een beslissing v6<5r 1 j u l i a.s. voor de afdracht 
van de heffingen, i s dit geluid tijdens de laatste Raads
zitting nauwelijks meer gehoord» Kr wordt aan ook ner
gens voorgeschreven dat dese beslissing reeds thans ge
nomen moet worden« 

3e. Afdracht Ü auaner e cht en . 
Op dit voorstel werd slechts door enkele delegaties 

gereageerd en aan nog geclausuleerd (Duit sland s geleide
l i j k en met correctie) of afw jzend (Frankrijk). 

4«« Bevoegdheden Europea Parlement» 
Behalve het Nederlandse Raadslid heeft niemand 

gepleit voor aanvaarding van de voo ra teilen zoals de se 
door het Europees Parlement zelf zijn geamendeerd. 
Ook de Commissievoorstellen zijn als zodanig door 
niemand gesteund, maar wel i s door Duitsland en Italië 
nadrukkelijk - maar niettemin in algemene bewoordingen -
de band gelegd tussen de afdracht der heffingen en de 
versterking van de bevoegdheden van hes üuropees Parle
ment. Onze Beneluxpartners hebben zich enigszins op de 
vlakte gehouden, terwijl Frankrijk uiteraard f e l tegen 
was. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de v i j f 
een gemeens chappeiijliront kunnen vormen tegenover de 
Franse negatieve houding. 
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19 mei 1965» 
nr. 527. 

Verdere ontwikkeling. 
Hoewel de Europese Commis ;le ie verschil nde voor

stellen als é*én geheel beschouwt, i s een «pliSalin: uiter
aard wel mogelijk. Van Franse zijde i s steeds het ac er;t 
gelasisteerd op et-n spoedige beslissing inzake de afdracht 
van de landhouwhef fingen. He'e is niet onmogelijk dat e 
Franse regering hoeft ingezien dat .p deze afdracht momenteel 
teveel hypotheken rusten on dat hot derhalve de voorkeur 
verdient OPA het voorstel voorlopig te laten rusten, tenslot
te heeft men nog minimaal twee jaar de t i j d . Het; is de 
vraag of de andere delegaties onder dese omstandigheden zul
len willen vast gouden aan het nemen van een beslissing hier
over voor 1 j u l i a.s. '5ij zullen er wellicht de voorkeur 
aan geven te volst inn m t een beslissing omtrent de landbouw-. 
fiaanciering gedurende de over g-mgsperiode. 

:JQ Nederlandse Regering siet zich dan voor de moei
li j k e vraag geplaatst of hieraan mede werking moet morden 
verleend — waardoor het probleem van de versterking van de 
bevoegdheden van het .duropees Parlement eveneens naar later 
wordt verschoven - of dat dient te worden geinsisteard op 
een regeling van overgangsperiode plus definitieve periode 
inclusief de afdracht der hef f i n en. waardoor tegelijkertijd 
de positie van het Parlement geregeld zou motten vor.en. 
In het laatste geval loopt men het risico dat SQOH enkele 
*Sgeling tot stand komt dus ook niet voor de financiering 
met ingang van 1 j u l i a.s. Of een dergelijks toestand 
overwegende bezwaren voor Nederland oplevert dient nog na er 
te worden onderzocht. 

Het Kabinet dient zich over deze vraag nog to beraden. 
Hier z i j er slechts opcewezen dat de vorige Regering zich 
steeds op het standpunt heeft gest l d dat bij de besluit
vorming ex art 7 van verordening 25 inzake de financiering 
voor de rest van de overgangsperiode, de versterking van 
de bevoegdheden van het europees Parlement niet als 
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datum 19 B»i 1965. 

nr. 527. 

conditio sine qua non zou worden gesteld, tenzij 
een dergelijk besluit de afdracht «er heffingen zou 
impliceren. 

De yraag i s nu ©f medewerking aan he a besluit 
ex art 7 (en ook ex art 5 inzake de bijdrage die het 
Landbouwfonds aan restituties en interventies levert) 
kan worden geweigerd op grond van de overweging dat 
niet tegelijkertijd een beslissing tvordt genomen over 
de afdracht der heffingen. 
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