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EEG-compromis inzake MCB's 
(REZ 5 maart 19 79, punt 3) "J^^k^ 

Volgens mededelingen van het ministerie van L&V zouden de 
Fransen en de Duitsers zich hebben kunnen vinden in een 
compromis als verwoord in de punten 1 t/m 3 van bijgaande 
notitie. 
Ook voor het departement van L&V zou dit compromis aanvaardbaar 
zijn alsmede voor de andere Beneluxlanden. 
Over de werking van het MCB-instrument heeft drs. Marges 
u uitvoerig ingelicht in zijn notitie nr. 447 van 
16 februari jl. 
In het vermelde compromis zijn zeer algemene formuleringen 
gebruikt m.b.t. de bestaande MCB's en het te voeren prijs
beleid. Een vastbeslotenheid om bestaande MCB's geleidelijk 
af te breken laat nog heel veel ruimte voor touwtrekkerij. 
Hetzelfde geldt voor het voornemen een gematigd prijsbeleid 
te voeren. De Engelsen zeggen dat de prijzen van een aantal 
produkten voor langere tijd bevroren moeten worden. Andere 
landen zijn niet zover. De Engelsen hebben overigens 
gemakkelijk praten. Hun negatieve MCB-percentage (-28%) is 
zo groot dat via een afbraak daarvan met 4% per jaar, zij 
langs die weg 7 jaar lang hun boeren een heel aardige prijs
verhoging kunnen toespelen zonder dat er iets aan de EG-
prijzen behoeft te worden gedaan. De Nederlandse en Duitse 
ministers van Landbouw zullen zeker de vrijheid willen 
behouden tot enige prijsverhoging tegen een achtergrond van 
optredende kostenontwikkeling. 
Een punt waarover in dit stuk in het geheel niet gesproken 
wordt is de medeverantwoordelijkheidsheffing in de zuivel
sector. Het door de commissie voorgestelde systeem is zodanig 
opgezet dat 1% volumegroei van de melkproduktie leidt tot 2% 
extra medeverantwoordelijkheidsheffing. Bij een zich voort
zettende produktiegroei betekent dit op korte termijn een 
prijsverlaging voor de melkveehouders die vele procenten 
kan bedragen, zonder dat zij daar individueel iets aan kunnen 
doen. Weliswaar heeft dit voorstel niets met de MCB-
problematiek in engere zin te maken, doch het is wel één 
van de heetste hangijzers bij de prijsvaststelling dit voorjaar. 
Het enige concrete punt dat in het compromis voorkomt is dat: 
"nieuwe MCB's binnen 2 jaar worden afgebroken, waarbij echter 
in landen met een in waarde gestegen munt één en ander niet 
mag leiden tot een prijsdaling in nationale valuta. Bij de 
eerstvolgende spilkoerswijziging zal echter de hieruit voort
vloeiende MCB-verhoging eenmalig met 1 a 1,5% worden gekort." 
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Een en ander moet betekenen dat de eerstvolgende spilkoers
wijziging bij een bevriezing van de landbouwprijzen tot 
enige, zij het beperkte, aantasting van het nationale pro
ducentenprijspeil kan leiden. In zoverre is er dus sprake 
van een concessie van de Duitsers en de Nederlanders. 

Het thans voorliggende compromis lijkt een belangrijk beletsel 
voor het introduceren van het EMS-systeem weg te nemen. 
Voor de Nederlandse binnenlandse politiek zal het evenwel 
belangrijk zijn hoe en in welk tempo m^n het evenwicht 
op de zuivelmarkt van de Gemeenschap zal willen herstellen. 
Het document waarin het Landbouwschap zijn standpunt neerlegt 
zal de deelnemers aan het gesprek met het DB van het Land
bouwschap (op donderdag 8 maart) nog heden of uiterlijk 
maandagochtend bereiken. Wat ik daarvan tot dusver heb gezien 
lijkt niet onredelijk. Volgende week zal ik u daarop 
commentaar geven. 

Gra/vdH 



I 

K.c.b.-problematiek 

De discussies hebben zich met name gericht op de afbraak van de aan

groei van (c.q. het ontstaan van nieuwe) m.c.b. f s f_ Het Commissievoorstel 

van 12/2 j.1. vas met name voor Frankrijk onvoldoende. Dit voorstel kwam 

in grote lijnen neer op: 

Afbraak van nieuw ontstane m.c.b.'s binnen 2 jaar f waarbij de volgende 

"veiligheidskleppen" zijn ingebouwd: 

- in landen met een in waarde gestegen munt mag één en ander niet lei

den tot een prijsdaling in nationale valuta; 

- in landen met een in wa'arde gedaalde munt behoeft hierdoor geen gro

tere prijsstijging in nationale valuta dan 5% op te treden. Indien 

de betrokken lidstaat een afbraak voorstaat die tot een grotere prijs

stijging leidt, is dit uiteraard mogelijk. 

b. De Commissie zal bij de Raad een verslag indienen over evt. distorsies 

als gevolg van de huidige berekeningswijze van de m.c.b.'s (bv. in de 

varkensvleessector). Na bestudering van dit verslag zullen de nodige 

maatregelen genomen worden. 

Als gevolg van uitgebreid bilateraal overleg, waarin ons land een 

actieve rol gespeeld heeft, tekent zich nu het volgende compromis af ( 

(Raadsverklaring): 

1. De Raad neemt zich voor de komende jaren een gematigd prijsbeleid te 

voeren, rekening houdend met de marktsituatie en bepaalde overschotten. 

2. Nieuw ontstane m.c.b. fs worden afgebroken volgens de modaliteiten van 

bovenstaand Commissievoorstel met dien verstande dat bij de eerstvol

gende spilkoerswijziging de hieruit voortvloeiende m.c.b.-verhoging 

eenmalig met 1 è. 1,5% gekort zal worden.-

3. Aangaande de bestaande m.c.b.'s drukt de Raad zijn vastbeslotenheid uit 

om deze geleidelijk af te breken. 

Een dergelijk compromis is ook voor Nederland aanvaardbaar. Hierbij 

dient dan wel de kanttekening gemaakt te worden dat de combinatie van een 

gematigd prijsbeleid (zie ]) en de vastbeslotenheid tot afbraak van bestaan

de m.c.b.'s (zie 3) niet noodzakelijkerwijze een bevriezing van de in gul

dens uitgedrukte prijzen dient te betekenen. Dit zal immers mede moeten 

afhangen van de kostenontwikkeling in de landbouw. 



Indien bovenstaande Raadsverklaring in de komende Landbouwraad (5 en 
6 maart) aanvaard wordt, lijkt er voor zover het Nederland betreft geen 
aanleiding om op de komende Europese Raad over het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid te spreken. De m.c.b.-problematiek is dan immers voldoende opge
lost om het EMS in werking te doen treden. Wat betreft de meer algemene 
landbouwproblematiek (overschotten etc.): in bovenstaande verklaring neemt 
de Raad zich voor bij het (gematigdO prijsbeleid rekening te houden met 
de marktsituatie en de overschotten. 

Ook wat dit punt betreft lijkt een bespreking in de Europese R.aad dus niet 
noodzakelijk. 

1 maart 1979 


