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— f Daarom z£L worden gestreefd naar een zodanige comnunautal re 

— regeling dat de thans in de Lidstaten bestaande beperkingen 

— ' voorlopig kunnen worden gehandhaafd. 

In de Ministerraad van 15 november werd geconcludeerd dat de Minister 

van Landbouw en Visserij, met betrekking tot de problematiek van de 

lmltatieprodukten, ten behoeve van de volgende vergadering van de 

Coördinatie Commissie, een overzicht zal verschaffen van de geraamde 

financiële gevolgen van de twee thans in bespreking zijnde varianten. 

De varianten hebben uiteraard betrekking op het al dan niet (niet 

onmiddellijk) intrekken van bestaande verbodsbepalingen terzake. In 

Nederland bestaan verbodsbepalingen om margarine te mengen met boter 

en om kaas te maken onder toegoeging van meIkvreemd vet. 

De vraag is aan de orde of het in vrijheid produceren van imitatie-

produkten in aanzienlijke mate tot vermindering van de vraag naar 

zulvelprodukten zal leiden en wat daarvan dan de budgettoire 

consequenties zouden kunnen zijn. 

Het zal duidelijk zijn dat zeer moeilijk aan te geven is tot welke 

verminderde zulvelafzet het verbruik van imitatie produkten zal 

leiden. 

Door de Duitse Minister Kiechle zijn in het Brusselse overleg enkele 

kwantitatieve aanduidingen verstrekt. Genoemd werd dat rekening zou 

moeten worden gehouden met een verminderde afzet van zulvelprodukten 

van 6 miljoen ton na enkele jaren. De kostenstijging voor de 

Gemeenschap door toename van de interventievoorraden begrootte hij op 

jaarlijks miljard Duitse Marken. Het gaat hierbij uiteraard om 

schattinngen. 

Men zou globaal het volgende kunnen stellen: 

Wanneer op een Gemeenschapsproduktie van bijna 100 miljard kg melk 1% 

van die produktie wordt vervangen door imitatieproudkten, dan zou 

mogelijk 1 miljard kg meIkequivalent ter Interventie worden 

aangeboden. 



De kosten daarvan bedragen ruwweg 250 miljoen ECU, Indien men ervan 
uitgaat dat de opbrengst nihil Is. 
Zou de vervanging enkele procenten gaan bedragen, b.v. 4%, dan zou in 
dat geval budgettaire gevolgen kunnen hebben van 1 miljard ECU. 

Drs. J. Bergjnan 
21 november 1985 
Jbimltatl 


