
MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ 

Voor de REZ 

Betreft: EG-landbouwbeleid 

Algemeen 

Een aantal maanden geleden heeft de Europese Commissie een document uitgebracht 
onder de titel "Perspectieven voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid" (zgn. 
Groenboek). Het gaat hier niet om conrete. voorstellen maar om een discussiestuk 
dat een analyse van de problemen geeft en een aantal mogelijke opties voor het 
toekomstige beleid. 

Als eerste follow-up< van het Groenboek heeft de Commissie onlangs een memorandum 
over het Graanbeleid het licht doen zien. Hierover is door de Commissie een over
leg op DG-niveau georganiseerd (zgn. high-level groep). Op basis hiervan wil de 
Commissie nog deze maand met concrete voorstellen inzake het toekomstige graan
beleid komen. 

Verder heeft de Commissie zeer onlangs voorstellen gedaan om tot een verdere ver
laging van de EEG-melkproduktie te komen via opkoop van melkquota. Tenslotte wor
den binnenkort voorstellen verwacht om de interventie van rundvlees te beperken. 

Over al deze onderwerpen aal, naast de prijsvoorstellen, besloten dienen te 
worden tijdens het Nederlandse voorzitterschap. 

De prijsvoorstellen worden overigens niet voor eind januari verwacht. Dit 
i.v.m. de uitbreidingen van de Europese Commissie per 1 januari met Commissarissen 
uit de 2 nieuwe lidstaten. 
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Groenboek 

De hoofdlijnen van het Groenboek zijn: 

De technologische ontwikkeling (hogere opbrengsten per hectare en per dier) heeft 
geleid tot een produktiegroei die de groei van de consumptie in de EG overtreft. 
Voor meerdere produkten (bv. granen en vlees) is de EG daardoor van netto-impor
teur tot netto-exporteur geworden. 

Door één en ander zijn een aantal grenzen bereikt, met name budgettaire en handels
politieke. Dit laatste omdat de overschotten voor een belangrijk deel met subsidies 
moeten worden afgezet op de wereldmarkt. 

De ontstane situatie is in de hand gewerkt doordat sociale aspecten lange tijd een 
relatief grote rol gespeeld hebben in het markt- en prijsbeleid. In de huidige 
situatie zal het markt- en prijsbeleid echter meer marktgericht moeten zijn. Indien 
hierdoor onaanvaardbare sociale situaties ontstaan dienen die langs andere weg te 
worden opgelost. Hiervoor zullen instrumenten ontwikkeld moeten worden. 

Een marktgericht beleid moet niet gezocht worden in uitbreiding van het aantal 
sectoren waarvoor quota gelden, maar in: 
• een restrictief prijsbeleid; 
. financiële medeverantwoordelijkheid van de producenten. 

Verder zal de nodige aandacht geschonken moeten worden aan: 
. bevordering van alternatieve produkties (eiwitprodukten, hout); 
. bevordering van nieuwe aanwendingsmogelijkheden van landbouwprodukten; 
. de effecten van de landbouw op het milieu. 

Granenmemorandum 

De hoofdpunten zijn: 

Een restrictief prijsbeleid (hiermee wordt in feite een prijsbevriezing bedoeld). 

De introduktie van een medeverantwoordelijkheidsheffing. Deze zal geheven worden 
bij de verkoop door de producent waarbij de eerste 25 ton vrijgesteld worden. 
Kleinere producenten betalen daardoor relatief minder dan grote. De hoogte van de 

• heffing -



heffing is in het midden gelaten, maar de Commissie denkt aan 2 a 3%. 

De huidige interventieprijs zal nog slechts gelden voor tarwe van goede 

bakkwaliteit. Voor tarwe die niet aan de eisen voldoet zal een 5-9% lagere 

prijs gelden. De interventieprijs voor gerst worden overeenkomstig verlaagd. 

Interventie zal slechts toegepast worden gedurende een deel van het jaar (laatste paar 

maanden van het seizoen bv.). 

Stand van zaken 

Over het Groenboek heeft in de Raad van landbouwministers reeds een eerste 

gespreksronde plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat op 19 december a.s. dit 

onderwerp diepgaander door de landbouwministers besproken zal worden. 

Van Nederlandse zijde wordt de analyse die het Groenboek geeft,in grote lijnen 

gedeeld. Een meer marktgericht beleid is noodzakelijk. Uitbreiding van het 

aantal sectoren waarvoor een quota-regeling «geldt lijkt in dit verband inderdaad 

niet de juiste oplossing. 

Wel is van Nederlandse zijde terughoudend gereageerd op de suggestie om in Euro

pees verband te zoeken naar nieuwe aanvullende inkomensinstrumenten. Naar onze 

mening dient hierbij in eerste instantie gedacht te worden aan de bestaande in

strumenten, namelijk: 

- de toeslagen in het kader van de richtlijn voor berg- en probleemgebieden; 

- het regionale- en sociale beleid van de Gemeenschap (inclusief de geïntegreerde 

Middelandse Zee programma's); 

- het nationale sociale beleid. 

Mede omdat het Groenboek een discussiestuk is en geen concrete voorstellen bevat, 

heeft de discussie hierover in de Raad van Landbouwministers tot nog toe een 

nogal vrijblijvend karakter gehad. Toch is al wel duidelijk dat meerdere lidstaten 

grote moeite hebben met de Commissie-ideeën. Met name Ierland zocht de oplossing 

in feite in een volledige afsluiting van de EG voor invoer uit derde landen. 

Landen als Italië, Griekenland, België en min of meer ook de Bondsrepubliek 

stellen dat bij de huidige werkloosheid, de werkgelegenheid in de landbouw 

in stand moet worden gehouden. Tegelijkertijd zijn zij van mening dat het 

landbouwinkomen via de prijzen dient te worden gerealiseerd en niet via 

sociale maatregelen. 
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Bij het veel concretere Granenmemorandum lopen de meningen sterk uiteen. 
Het V.K. wijst de medeverantwoordelijkheidsheffing geheel af. Het zoekt de 
oplossing in verlaging van de prijzen. Hoewel de grondgedachte van een 
financiële verantwoordelijkheid door de meeste overige lidstaten aanvaard 
wordt, zijn er de nodige meningsverschillen over de uitvoeringsmodaliteiten. 
Met name het vrijstellen van op het bedrijf vervoederd graan en de 
vrijstelling van de eerste 25 ton zijn hierbij omstreden. 
Dit is op zich begrijpelijk omdat door deze modaliteiten de lasten nogal 
onevenredig verdeeld worden. In landen als de Bondsrepubliek, Italië, 
Griekenland en Denemarken zal het grootste deel van het geproduceerde graan 
buiten de heffing vallen (60 tot 80%). In het VK en Nederland is dit echter 
slechts 25 tot 30%. 

Vermelding verdient verder dat de Commissie de hoeveelheid ingevoerde 
graanvervangers in mindering wil brengen op het quotum graan waarvan de 
afzet voor de medefinanciering in aanmerking komt. 

Daarnaast worden aanzienlijke uitvoerings- en controleproblemen verwacht. 
Van Nederlandse zijde wordt in dit verband de voorkeur gegeven aan een 
hectareheffing. Deze vorm van heffing is eenvoudiger uitvoerbaar en biedt 
verder het voordeel dat de verdeling van de lasten over de lidstaten 
evenwichtiger is. 

Wat de aanpassing van de interventie betreft is de meerderheid van de lidstaten 
tegen beperking van de interventie tot een bepaalde periode van het jaar. 
De aanpassing van de kwaliteitscriteria en de daarbij horende prijsverlagingen 
ondervinden tegenstand van meerdere lidstaten (vocralde Bondsrepubliek, maar 
ook Griekenland, Italië, Ierland, Denemarken en het V.K.). 

Samenvattend kan worden gesteld dat het gevaar dreigt dat de ontwikkeling 
gaat in de richting van een minder markt-georienteerd beleid dan de Commissie 
zich in haar Groenboek voorstelt en een nogal afgezwakte financiële mede
verantwoordelijkheid van de producent. Bovendien zal er sprake zijn van flinke 
druk om op het stuk van de buitenlandse handel, een meer behoudende lijn te 
volgen. 



De recentelijk voorgestelde verlaging van de melkquota via een opkoopregelinc 
is uit budgettaire- en marktoverwegingen zeer gewenst. Besluitvorming hierovc 
zal echter niet gemakkelijk zijn. 
Ierland, Italië, Griekenland, Spanje en Portugal willen überhaupt geen 
verlaging van hun quotum; zij willen uitgezonderd worden. Van de overige 
lidstaten zijn met name Frankrijk, Denemarken en het V.K. beducht voor een 
relatief grotere deelname aan de opkoopregeling dan in b.v. Nederland 
(vanwege het vrijwillige karakter van de regeling). Deze landen geven daarom 
de voorkeur aan verplichte quotum-vermindering van 3% voor iedereen, al dan 
niet te realiseren via een opkoopregeling. Dit zou betekenen dat in sommige 
lidstaten geen verdere verlaging van de bedrijfsquota nodig is en in andere 
(Nederland) wel. 

Eindconclusie 
Het Groenboek geeft een juiste analyse en verdedigt terecht een meer markt
georiënteerd beleid, waarbij een restrictief prijsbeleid en medefinanciering 
door producenten de voorkeur hebben boven quotering. Bij de uitwerking is 
reeds bij suiker gebleken dat dit weinig gestalte krijgt (quota worden in 
dezelfde omvang gehandhaafd). 
In het Granenmemorandum kiest de Commissie voor wat afgezwakte voorstellen, 
tot uiting komend in een zeer beperkte prijsverlaging c.q. prijsbevriezing 
en medefinanciering voor slechts een deel van de produktie. De indruk 
bestaat dat door interne tegenstellingen binnen de Commissie, reeds een 
aanzienlijke afzwakking van de noodzakelijke maatregelen plaatsgevonden 
heeft, voor deze in de Raad worden behandeld. 



1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985(voorl) 
Totaal 14,18 16 ,51 19,41 23,89 28,70 31,23 30,92 32,43 40,34 46,35 49,77 
zuivel 3,74 6,73 8,19 11,06 12,45 13,12 9,28 8,70 11,98 13,71 16,44 
granen 1,86 1,94 1,76 3,07 4,30 4,61 5,33 4,90 6,48 4,27 6,01 
rundvlees 2,89 1,82 1,31 1,76 2,06 3,76 3,99 3,03 3,67 6,46 6,13 
oliën/vetten 0,90 0,73 0,75 0,90 1,67 1,90 3,03 3,39 4,17 4,96 4,41 
suiker 0,85 0,68 1,95 2,42 2,58 1,59 2,13 3,25 3,64 4,12 4,21 
gr en fruit 0,21 0,55 0,50 0,28 1,22 1,84 1,78 2,39 2,76 3,67 3,38 

1) (ingerekend van ECU naar guldens tegen de gemiddelde jaarkoers 

Ontwikkeling zelfvoorzieningspercentage EG-9 

1975 1977 1979 1981 1982 
granen 91 87 97 109 
tarwe 106 100 108 125 
suiker 95 111 124 144 
boter 100 111 119 120 
mager .melkpoeder 135 110 107 126 
rundvlees 100 97 100 105 
wijn * 99 98 • 101 
melk als grond
stof 
melk als grond
stof 110 109 111 117 123 

2) 
Volgens LEI-berekenlngen als gemiddelde van vet- en eiwitbasis. 

DIEA, 3 december I985 


