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Onderwerp Toetreding Portugal 

De REZ zal zich ter voorbereiding van de Algemene Raad buigen over de 

conclusies van de Coördinatie Commissie van 23 november tl. Deze 

conclusies betreffen o.m. de ontwerp-verklaring over landbouw die, en 

marge van de Algemene Raad door de EG aan Portugal overhandigd zal 

worden in de 15e ministeriële zitting. 

. / . Eén van de conclusies betreft het onderwerp surveillance. Zoals uit het 

. / . verslag van Coreper blijkt dreigt Nederland terzake in een geïsoleerde 

positie te geraken. Wanneer het door de Coco geformuleerde standpunt 

ongewijzigd blijft, lijkt het waarschijnlijk dat in de Algemene Raad geen 

overeenstemming bereikt kan worden over een landbouwverklaring. 

Bovendien dreigt in dit geval het gevaar dat Nederland hiervoor de 

verantwoordelijkheid toegeschoven krijgt, hetgeen - gezien de 

Nederlandse houding t.a.v. de blokkade die Frankrijk eerder m.b.t. het 

landbouwdossier legde - ongewenst lijkt. 

Wellicht is bovenstaand voor U aanleiding deze zaak aan te snijden in de 

REZ. Met het oog daarop volgt enige nadere informatie. 

Bij eerdere toetredingen werd de harmonieuze ontwikkeling van de handel 

in landbouwprodukten tussfen de toetredende Lidstaat en de rest van de EG 

mede geregeld m.b.h. van "compenserende bedragen toetreding" (CBT). De 

functie van de CBT f s is het prijsverschil te neutraliseren dat bestaat 

tussen de produkten van de toetredende Lidstaat en de EG. 

Ofschoon het Ministerie van Landbouw en Visserij, bij monde van de heer 

Bergman, in de Coco heeft gesteld dat CBT f s voldoende zijn in dit opzicht 

meent de Commissie en meenden de overige Lidstaten dat de ervaring 

met m.n. de Griekse toetreding leert dat zulks niet het geval is. Met het 

oog hierop stelde de Commissie voor in de landbouwverklaring van 

Portugal (en Spanje!) te voorzien dat een surveillance- of marktregule

ringsmechanisme zou kunnen worden ingesteld. Dit mechanisme zou alleen 

van toepassing zijn in de sectoren die via de klassieke overgang gelnte-
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greerd worden en in de tweede etappe voor de sectoren die etappegewijs 

worden geïntegreerd. De reden hiervoor is dat in de eerste etappe geen 

toenadering van prijzen en geen geliberaliseerd handelsverkeer is 

voorzien. 

. / . Terwijl Frankrijk, Italië en in mindere mate, Griekenland een tekst willen 

opgenomen zien (blz. 25 en 26, formule A) in de landbouwverklaring 

waaruit blijkt dat men er in de EEG van uitgaat dat een surveillance 

mechanisme nodig zal zijn en dat daarbij aan kwantitatieve beperkingen 

als reguleringssysteem gedacht zou kunnen worden, is op groepsniveau op 

instigatie van de Lidstaten die minder ver willen gaan een alternatieve 

tekst geformuleerd. 

. / . Deze tekst (blz. 26 formule B) is veel voorzichtiger en stelt slechts dat in 

een later stadium de EG zich over het probleem zal uitspreken wanneer de 

CBT !s inderdaad onvoldoende geacht moeten worden. In dat geval zal op 

maatregelen gestudeerd moeten worden. (NB: dit is de tekst welke door de 

heer Boele in de Coco werd voorgelezen). 

In deze voorzichtige tekst wordt dus opengelaten of de marktregulerings

maatregelen uit quota dan wel andere beschermingsmiddelen (bijv. ta r ie

ven) zouden bestaan. 

Gezien het feit dat Frankrijk, Italië en Griekenland de formule A steunden 

in Coreper, terwijl België, Luxemburg, het VK, Ierland en de Bonds

republiek formule B konden steunen (de BRD, die net zo afkerig is van 

quota als Landbouw en EZ, deed zulks in het kader van een compromis) 

terwijl verwacht wordt dat tenslot te ook Denemarken in de Raad met 

formule B zal kunnen instemmen, lijkt het niet aangewezen dat Nederland 

als enige in de Raad beide formules blijft afwijzen. Formule B lijkt 

derhalve een alternatief dat , ook voor Nederland, in het kader van een 

compromis aanvaardbaar zou moeten kunnen zijn. Te Uwer informatie zij 

hieraan toegevoegd dat deze opvatt t ing wordt gedeeld door PVEG. 
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