
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integratie- en Associatieproblemen 
d.d. 18 februari 1986 

1. Voorbereiding Landbouwraad d.d. 24/25 februari 
1986 

1.1 Landbouwprijzen en begeleidende 
voor het seizoen 1986/87 

De Coördinatie Commissie besprak aan de hand 
van een notitie van het Ministerie van Landbouw 

./. en Visserij (bijgevoegd) de landbouwprijs-
voorstellen. 
Geconstateerd werd dat de Commissievoorstellen 
achterblijven bij de verwachtingen, die de Com
missie in het Groenboek heeft gewekt. Met name 
het ontbreken van voorstellen tot prijsverla
ging werd als een achteruitgang aangemerkt, 
mede omdat gelijkblijvende prijzen bij een mi
nimale inflatie en voortgaande productiviteits
verhoging in feite tot productiestimulering 
zullen leiden. Het voorgestelde pakket veran
dert, naar gevreesd moet worden, weinig of 
niets aan de huidige productiestructuren, zodat 
de zo noodzakelijke reductie van de produktie 
ook ditmaal niet van de grond zal komen. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat de 
Commissievoorstellen in een aantal opzichten 
aansluiten op Duitse gedachten m.b.t. het GLB. 
Dit geldt voor de prijsbevriezing, maar ook 
voor de voorziene franchise t.a.v. de medever
antwoordelijkheidsheffing voor de granen. 
Vrijstelling van de eerste 25 ton per producent 
van deze heffing leidt ertoe dat slechts circa 
40% van de graanproductie in de Gemeenschap 
onder de heffing valt, waardoor, afgezien van 
de onbillijke doorwerking voor grotere en effi
ciëntere producenten, het effect sterk wordt 
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verminderd. Niettemin achtte de Coördinatie 
Commissie de introductie van een zeer beperkte 
franchise aanvaardbaar als daarmee kan worden 
voorkomen dat t.b.v. de kleine, m.n. Duitse, 
boeren om politieke redenen andere - nog onge-
wenstere - maatregelen moeten worden getroffen. 

De Coördinatie Commissie besprak vervolgens de 
financiële gevolgen van de prijsvoorstellen. De 
Commissie kondigt een aanvullende begroting 
aan, die beargumenteerd wordt met de koersda
ling van de dollar. Dit zou naar de mening van 
de Commissie een buitengewone omstandigheid 
zijn in de zin van de begrotingsdiscipline, op 
grond waarvan de Londense norm voor dit jaar 
zou kunnen worden overschreden. De meerderheid 
van de Coördinatie Commissie betwijfelde de 
juistheid van deze redenering. V.w.b. extra, 
niet-begrote uitgaven t.b.v. het versneld weg
werken van voorraden was de meerderheid van de 
Coördinatie Commissie eveneens terughoudend. 
Indien er geen zekerheid bestaat dat de produk-
tie daadwerkelijk wordt verminderd, heeft het 
ruimen van voorraden geen zin, nog afgezien van 
de handelspolitieke spanningen die geforceerde 
afzet met zich meebrengt. 
De Coördinatie Commissie was tenslotte van oor
deel dat het landbouwbeleid, en daarmee de Ge
meenschap zelf, zich in een gevaarlijke situa
tie bevindt, aangezien de wil en het instrumen
tarium voor een sanering van het landbouwbeleid 
en met name een daadwerkelijke beperking van de 
produktie, lijken te ontbreken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat de prijsvoorstellen van de Commis
sie in het algemeen teleurstellend zijn 
tegen de achtergrond van het beleid dat 
de Commissie in haar Groenboek heeft 
uiteengezet. M.n. wordt het element van 



de prijsverlaging gemist. De voorge
stelde prijsbevriezing is onvoldoende 
om de effecten van voortgaande produc-
tiviteitsstijging te neutraliseren. Het 
voorliggende prijspakket leidt niet tot 
de noodzakelijke afremming van de pro
ductie. Om een volledig beeld te krij
gen van de gevolgen van de voorstellen 
dienen overigens de door de Commissie 
aangekondigde structuur- en inkomens
maatregelen in de beschouwing te worden 
getrokken. De Coördinatie Commissie 
verwacht dat deze voorstellen vóór eind 
februari beschikbaar zullen zijn. Eve
neens ontbrak het de Coördinatie Com
missie aan een inzicht in de financiële 
gevolgen van het pakket voor Nederland. 
De Coördinatie Commissie bevestigde het 
standpunt dat de financiële consequen
ties van de prijsbesluiten binnen de 
Londense norm dienen te worden opgevan
gen. Deze norm laat voor 1986 nog 
slechts 174 MECU over. De Coördinatie 
Commissie onderstreepte dat juist het 
aanhouden van een strak financieel pla
fond beleidsombuiging mogelijk maakt. 
Derhalve zijn meer uitgaven voor de 
landbouw voor Nederland voorshands niet 
te aanvaarden. 
De Coördinatie Commissie meende in dit 
verband dat de Commissie de aangevraag
de additionele begrotingsmiddelen ten 
onrechte baseert op buitengewone om
standigheden in de zin van de begro
tingsdiscipline. Aangezien de prijs
maatregelen voor 1986 nog kunnen worden 
aangepast aan de omstandigheden, waar
onder de waardedaling van de dollar. 



lijkt een beroep op buitengewone om
standigheden twijfelachtig. De Coördi
natie Commissie meende overigens dat 
deze vraag eeh centrale rol in de dis
cussie zal moeten innemen. 
Ook het normale wegwerken van bestaande 
voorraden dient binnen de begrotings
ruimte te worden gefinancierd. Versnel
de afzet, met de daarvoor benodigde 
extra middelen, is pas zinvol wanneer 
effectieve ombuigingsmaatregelen zijn 
getroffen die de productie zodanig be
perken dat zich geen nieuwe voorraad-
vorming voordoet. 
T.a.v. de specifieke sectoren kan Ne
derland instemmen met een grotere mede
verantwoordelijkheid van de producenten 
in de granensector, indien deze maatre
gel een zo groot mogelijk gedeelte van 
de productie omvat. T.a.v. de franchise 
concludeerde de Coördinatie Commissie 
dat deze maatregel voor Nederland, ge
zien onze relatief hoge productie per 
bedrijf, onaantrekkelijk is en in het 
verleden om die reden steeds is afgewe
zen. Wellicht zal het echter onvermij
delijk zijn in te stemmen met een be
perkte franchise teneinde te voorkomen 
dat t.b.v. de betrokken kleine bedrij
ven andere en nog meer storende maatre
gelen worden getroffen. Ook in de rund
vleessector dienen noodzakelijke ombui
gingen ten laste te komen van alle pro
ducenten. Eventuele maatregelen t.b.v. 
probleemgevallen moeten via een gericht 
structuurbeleid worden genomen. 



1.2 Opkoopregeling zuivel 

De Raad zal zich buigen over enkele vragen die 
de behandeling van de verordening tot vaststel
ling van een vergoeding voor de definitieve 
beëindiging van melkproduktie moeten bevorde
ren. De verordening heeft tot doel de opkoop 
van melkquota op vrijwillige basis te bevorde
ren, teneinde de EG productie met 3% (3 mil-
joenton per jaar) te verlagen. 
De Coördinatie commissie constateerde dat tot 
dusver Nederland het Commissievoorstel als eni
ge steunt. Andere lidstaten wensen een gedif
ferentieerde regeling, waardoor het ene land 
relatief meer in moet leveren dan het andere. 
Weer andere lidstaten wensen geheel te worden 
uitgesloten van de opkoopregeling. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat, gezien de voortdurende overpro-
duktie in de zuivelsector, een verdere 
beperking van de melkproduktie nodig 
is. Het Commissievoorstel voor een 
vrijwil1ige communauta ire opkooprege-
ling, waardoor 3% van de melkproduktie 
uit produktie kan worden genomen, kan 
door Nederland worden ondersteund, mits 
deze regeling t.a.v. alle lidstaten 
gelijkelijk wordt toegepast. 

1.3 Zetmeel 

De Raad zal in samenhang met punt 1.4 trachten 
vorderingen te maken met het toekomstige zet-
meelbeleid. De voorgestelde regeling heeft ten 
doel de concurrentiepositie van zetmeelproduk-
ten te verbeteren door verlening van 
produktierestituties. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat voor 
Nederland hier een speciaal probleem bestaat 
gezien de grote produktie van aardappelzetmeel. 



Hiervoor bestaat thans een evenwichtspremie, 
die de Commissie in fases zou willen verlagen. 
Nederland wenst deze premie op een redelijk 
niveau te handhaven. De Coördinatie Commissie 
constateerde voorts dat uitvoering van de voor
gestelde maatregelen additionele begrotingsmid
delen zal vergen, die op dit moment nog niet 
nauwkeurig kunnen worden geraamd. 

De Coördinatie Commissie bevestigde 
haar conclusie van 13 januari 1986 dat 
ingestemd kan worden met een verbete
ring van de concurrentiepositie van 
zetmeel als grondstof voor hoofdzake
lijk de chemische industrie. De voor
keur gaat uit naar een uitkering van de 
restitutie aan de eindverbruiker vanwe
ge een betere controle op de eindbe
stemming. Bij de vaststelling van de 
hoogte van de restitutie moet rekening 
worden gehouden met de verhouding tus
sen zetmeel en suiker als grondstof 
voor de biotechnologie. Nederland acht 
een zo kort mogelijke lijst van produk-
ten waarvoor produktierestituties kun
nen worden verleend een wezenlijk ele
ment van de regeling en wenst de lijst 
te beperken tot die produkten waarvan 
zetmeel een essentieel bestanddeel 
vormt en die behoren tot probleemsecto
ren. Daar de herkomst van het zetmeel 
volgens deze regeling niet meer van 
belang is voor de hoogte van de resti
tutie dient de evenwichtspremie ten 
gunste van aardappelzetmeel op een be
paald niveau gehandhaafd te blijven 
teneinde de nadelen van dit produkt ten 
opzichte van andere zetmeelprodukten in 
zekere mate te compenseren. 



1.4 Suiker 

De Raad zal discussiëren over het Commissie
voorstel dat beoogt de chemische industrie in 
staat te stellen Gemeenschapssuiker te betrek
ken tegen concurrerende prijzen, dit om te 
voorkomen dat deze industrie zich buiten de 
Gemeenschap zou gaan vestigen waar men over 
goedkopere grondstoffen kan beschikken. 
De Coördinatie Commissie meende dat in algemene 
zin kon worden ingestemd met het Commissievoor
stel. De produktierestitutie zou kunnen liggen 
tussen het prijsniveau van de B- en C-suiker. 
Geconstateerd werd dat deze produktierestitutie 
uiteindelijk voor de suikerproducenten zal moe
ten worden opgebracht gezien het zelffinancie
rende karakter van de suikersector in de Ge
meenschap. De suikerproducenten zullen de res
titutie uiteraard zo klein mogelijk willen 
houden. 

De Coördinatie Commissie bevestigde de 
conclusie van 13 januari 1986 dat moet-
worden gestreefd naar een regeling die 
er in voorziet dat aan de chemische 
industrie in de Gemeenschap op dezelfde 
concurrerende voorwaarden suiker ter 
beschikking wordt gesteld als aan de 
chemische industrie in andere, concur
rerende landen geschiedt. 
Het Commissievoorstel om een produktie
restitutie te verlenen op A- en B-
quotasuiker dient als basis voor de 
regeling te gelden. De restitutie zou 
gebaseerd kunnen worden op een prijs 
die ligt tussen de prijs van de B-
suiker en C-suiker. De maatregel kan 
een extra afzet betekenen voor suiker, 
waarvan in de Gemeenschap een overschot 



bestaat. Ook kan isoglucose ter be
schikking gesteld worden aan de chemi
sche industrie, mits daardoor de pro
ductie niet wordt gestimuleerd en de 
suikerafzet niet wordt beperkt. 
De concurrentieverhouding tussen suiker 
en zetmeel dient gehandhaafd te blijven 
zodat ook voor zetmeel extra afzetmoge
lijkheden kunnen worden gecreëerd. 

1.5 Legkippen 

Het is wenselijk dat het VOORZITTERSCHAP behan
deling van dit punt zal uitstellen tot na het 
Deense referendum inzake de Europese Akte, te
neinde kort voor het referendum de Deense ge
voeligheden m.b.t. de vaststelling van minimum
normen voor legkippen te ontzien. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat de richtlijnen inzake minimumnormen 
voor legkippen in batterijen t.z.t. kan 
worden aangenomen met gekwalificeerde 
meerderheid. Teneinde een door de Deen
se bewindslieden negatief effect van 
een dergelijk besluit op het komende 
referendum te voorkomen zal Nederland 
instemmen met uitstel van deze aangele
genheid tot de Landbouwraad van maart 
a. s. 

1*6 Landbouwprijzen Spanje en Portugal 

Het Speciaal Comité Landbouw zal deze week 
trachten om de landbouwprijzen vast te stellen, 
die voor de meeste producten vanaf 1 maart van 
toepassing zullen zijn op Spanje en Portugal. 
Vermoedelijk zal deze materie niet aan de Raad 
behoeven te worden voorgelegd. 



De Coördinatie Commissie meende dat 
afgezien kan worden van het trekken van 
conclusies. 

2. Voorbereiding REZ voorzitterschap d.d. 21 
februari 1986 

De Coördinatie Commissie duidde de onderwerpen 
aan die zich lenen voor een bespreking van het 
Voorzitterschap in de a.s. REZ (zie bijlage). 

DIE, 18 februari 1986. 


