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R en T via DG ES en S T26/262 
: Landbouwprijzenpakket 

Minister Braks zal in de Ministerraad verslag doen van de ontwikkelingen 
rond de landbouwprijzen. Na het vastlopen van de Landbouwraad op 5 mei 
jl. zal vanaf 13 mei wederom gepoogd worden tot besluiten te komen. De 
verwachting is gerechtvaardigd dat de Ministers ditmaal wel tot resulta
ten zullen komen. De Commissie zal bij aanvang van de Raad een "take-
it-or-leave-it-voorstel" presenteren op basis waarvan besluitvorming - via 
stemming - mogelijk is. Dit voorstel zal niet fundamenteel afwijken van 
het laatste voorzitterscompromis waarover in de afgelopen Landbouwraad 
langdurig is onderhandeld. 

Financiële gevolgen 

Daar het Commissievoorstel niet sterk zal afwijken van het voorzitters
compromis waarover zeer globale financiële indicaties bekend zijn, zullen 
de meerkosten boven het oorspronkelijke Commissievoorstel (19955 
MECU) voor 1985 rond de 100 a 200 MECU bedragen. De Commissie heeft 
aangegeven dat indien de Landbouwraad deze afwijkingen accepteert, de 
Lidstaten zich daarmee tevens engageren om de meerkosten te financie
ren d.rn.v. verhoging van het intergouvernementele akkoord voor de 
aanvullende financiering van de begroting 1985. 
Afgezien van de vraag of de Landbouwraad een dergelijk engagement kan 

aangaan, kan Nederland onder geen enkele voorwaarde een verhoging van 

het bedrag van het intergouvernementeel akkoord accepteren. Het mo

ment is echter gepasseerd om in dit finale stadium van de onderhandelin

gen het voorliggende pakket open te breken om elders compensatie te 

vinden. De eventuele meerkosten moeten en kunnen derhalve binnen de 

geraamde landbouwuitgaven voor 1985 ad 19955 MECU opgevangen wor

den door een stringent marktbeheer van de Commissie, zodat de afwij

kingen van het oorspronkelijke commissievoorstel budgettair neutraal 

uitwerken. Immers de extra uitgaven vormen maar 0,5 a 1% van het totaal 

der begrote landbouwuitgaven. Men mag ervan uitgaan dat de ramingen 

van de Commissie deze flexibiliteit bevatten. 
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Een ander probleem vormt het beslat v * n het pakket op <ie begi g voer 

St>4 het eerste jaar dat de begrotingstij * meel werken. 

De extra uitgaven van het ge* .te pakket \ oor het bet gsjaar 1916 

worden geraamd op ongeveer 400 MECU. Volgens berekeningen van de 

Commissie zou handhaving van de Londense norm betekenen dat m l^Sh 

de landbou*uitgaven met ongeveei \\\ I U mogen worde 

t.o.v. 1985- Dit pakket heeft als gevolg dat reeds *00 M v i sou Sijfi 

gebruikt W ü f d t M nog 300 MECU re c voor de prijsbe»liuten 86/87 

(verhoging 1985 t.o*v. 198* bedroeg 1,6 mlljaH i v l i ) . Door hei ün ie 

l i j m e n pakket komt derhalve de bei M IpUne SftlgSZ tink 

te stáán« Voor Nederlai iat vfÉÉIfr aan de bnjfrrtllMlMlM]l§Mne 

voorop. 

Te verwachten verloop 

Het grootste struikelblok vormt de voo< gestelde prijsverlaging voor gra

nen. De BRD wenst nog steeds geen prijsver laging te aanvaarden en heeft 

toespelingen gemaakt hiervoor het vitaal belang in te /uilen roepen. I | 

bestaan echter indicaties dat de BRD uiteindelijk dit dreigement niet zal 

gebruiken en in laatste instantie zich zal neerleggen (via onthouding) bi| 

een geringe prijsdaling. 

Aan de andere kant wenst de Commissie niet af te wijken van haar 

oorspronkelijke voorstel tot een prijsverlaging van 3,6%. De voorzitter 

heeft in het laatste compromis een daling van 1,8% voorgesteld. N i e t 

bekend is welke daling de Commissie in haar finale voorstel voor t f l 

heeft, doch vermoedehik meer dan 1,8% om de geloot* . t . u . t igheu» . 

Gemeenschap (strikte toepassing van het garantiedrempelsysteem) en de 

relatie met de VS, die sterk voorstander gtyfl van een EG p ||Minpassing 

aan de wereldmarktsituatie, niet in het geding te laten komen. 

Aldus zal de keuze ontstaan om ofwel via gekwalificeerde meerde | te 

beslissen over het Commissievoorstel, ofwel m e t unammuteit | ] ( e wijken 
van dit voorstel en een geringere prijsverlaging te accepteren. I vhter, 

unanimiteit in deze wordt uitgesloten geicht thtl v * 8 d d t zelfs verder 

dan het Commissievoorstel). Derhalve zal de BRD zich moeten i t 

overstemmen. 


