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kan in de Ministetraad nader besproken dienen te worden. 
Voorts wordt de Ministerraad om een uitspraak verzocht op 
twee punten onder het agendapunt 2.1 (Voorzitterschapsnota). 
Voor het overige zou de Ministerraad akkoord kunnen gaan 
met de hiernavolgende overwegingen en conclusies. 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 3034
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03639



- 2 - t 

Voorbereiding van de Landbouwraad van 10/11 november 1980 

1.1 Structuurvoorstellen 

Dit onderwerp komt wederom op de agenda van de Raad voor. 
Het betreft hier de voorstellen, welke de Commissie op 22 
maart 1979 bij de Raad heeft ingediend met betrekking tot 
het landbouwstructuurbeleid. Op enkele technische en finan
ciële aspecten na is men uit onderhavige problematiek geko
men. Van de zijde van het Ministerie van Landbouw en Visse
rij werd er nog op gewezen, dat voor het structuurpakket to
taal 3,6 miljard rekeneenheden zou worden uitgetrokken voor 
de periode 1980-1984. Indien het gehele pakket zou worden 
goedgëTceurd, dan blijft men nog enigszins beneden deze begro
tingsraming. 

De Coördinatie Commissie zag in deze situatie 
slechts aanleiding tot een herbevestiging van 

/. haar conclusies van 15 juli 1980. 

1.2 Ontwerp-verordeningen betreffende beperking van investeringen 
i n - . ^Ë-5y iYË i l -ËD-YËï lSËï }Ë5§2 t2 ï-i 

In het kader van de prijsbesluitcn d.d. 30 mei 1 980 besloot d€ 
landbouwraad, dat voor investeringen in de varkensvleesproduct ie 
de steun zal worden beperkt tot steun voor investeringen, welke 
nodig zijn om maximaal 550 voor varkens beschikbare plaatsen 
per in aanmerking komende boerderij te bereiken. De Commissie 
heeft nu voorstellen terzake ingediend. Een soortgelijk voorstel 
diende de Commissie in ter beperking van investeringskosten voor 
de melkproduktie, waar steun zal worden beperkt tot landbouwers, 
die een bedrijfsontwikkelingsprogramma uitvoeren in het kader 
van richtlijn 72/159 dan wel bedrijfsprogramma1s op grond van 
de gemeenschappelijke acties. Tussen verschillende delegaties, 
met name Denemarken, bestaat verschil van mening omtrent de in
terpretatie, i.v.m. het gevaar van extensieve uitleg, welke ver
hoogde financiële consequenties met zich meebrengt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde, dat de te 
nemen maatregelen niet verder mogen strekken dan 
datgene wat in het Raadsbesluit van 30 mei beslo
ten ligt. Nederland ondersteunt daarom de extensie
ve uitleg niet. De Coördinatie Commissie concludeer
de tevens dat over beide ontwerp-verordeningen tege
lijkertijd besloten dient te worden, en dat een spoe
dig besluit gewenst is. 



Nieuw Zeeland 

De Commissie heeft op 9 juli 1980 twee voorstellen ingediend 
m.b.t. de invoer van Nieuw-Zeelandse boter in de Gemeenschap. 
Het eerste voorstel behelsde wijziging van de bestaande rege
ling tot 1 januari 1980, Hierover is men het in de Raad eens 
geworden. Het tweede voorstel behelst de regeling voor na 
1980. De Commissie stelt een permanente regeling voor, met 
degressiviteit gedurende de eerste drie jaar en een vaste 
hoeveelheid daarna. Voorzien wordt in een systeem vaste hef
fingen met speciale prijzen. De invoer in de Gemeenschap zou 
communautair dienen te zijn en niet beperkt tot het V.K. 
Nederland heeft in principe geen bezwaar tegen de voorgestel
de hoeveelheden en de tijdsduur . Van de zijde van landbouw 
werd gesteld dat de systematiek van het vaststellen van de 
heffing en de prijs van secundaire orde waren en de Minister 
van Landbouw de nodige onderhandelingsruimte kan worden ge
gund . 
In de Coördinatie Commissie werd nog benadrukt, dat de komende 
Landbouwraad mogelijk een besluit moet nemen, anders bestaat 
het gevaar dat vanaf 1 januari 1981 geen regeling wordt ge
troffen. Vooral Frankrijk heeft bezwaar tegen het Commissievoor 
stel. Het wil een regeling van slechts één jaar. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat voor wat 
betreft de te importeren hoeveelheden, alsmede de 
tijdsduur het Commissievoorstel zou kunnen worden 
gevolgd. Voor wat betreft het prijs- en heffings
mechanisme werd geconcludeerd, dat dit het volmaken 
van het Hieuw Zeelandse quotum'ook mogelijkvzou 
irioeten maken. Mengvormen van vaste 
prijs en variabele heffingen kunnen hierbij worden 
betracht. 
De Coördinatie Commissie concludeerde tevens dat bij 
het invoeren van een tijdelijke regeling - gedacht 
wordt aan drie jaar - de invoer van Nieuw Zeelandse 
boter mag worden beperkt tot het V.K. 
Tenslotte concludeerde de Coördinatie Commissie, dat 
indien de komende Landbouwraad niet tot een besluit 
aangaande bovenvermeld voorstel zou komen, onderhavig 
probleem naar de Algemene Raad zal kunnen worden ver
wezen, gezien de politieke implicaties. 
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1.4 Nieuwe_voorstellen_inzak^ 

De Commissie heeft op 2 oktober j.1. voorstellen ingediend 
voor een nieuwe suikermarktordening. Dit omdat de bestaan
de eind juni 1931 komt te vervallen. Het Commissievoorstel 
gaat ervan uit, dat de nieuwe marktordening voor 5 jaar zal 
gelden. Evenals bij de huidige marktordening wordt gekozen 
voor een quota-regeling. In het nieuwe Commissievoorstel 
blijkt het A-quotum gelijk aan dat van de huidige regeling. 
Het B-quotum wordt enigszins naar beneden gebracht. Hier
door krijgt Nederland minder B-suiker. 
Voor wat betreft de financiering stelt de Commissie voor 
een heffing var/ 2,5% op de geproduceerde A + B-suiker, 
plus 37,5% op alle geproduceerde B-suiker. Hiermee kiest 
de Commissie voor een stelsel van zelf financiering. Alleen 
de preferentiële ACP-suiker blijft dan nog voor rekening 
van het FEOGA. Verder stelt de Ccrroissie v.T.;.b. C-suiker voor, 
overheveling naar een volgende campagne te vergemakkelijken, 
om toetreding tot de ISO te vergernaJdcelijken. ̂ owel in interde
partementaal overleg, als in de Coördinatie Commissie is 
over het Commissievoorstel uitvoerig gediscussieerd. In het 
algemeen kon men het eens worden over het Commissievoorstel, 
vooral voor wat betreft het niveau van de quota. Voor wat 
betreft het niveau van het B-quotum stelde L & V, dat 
Nederland met het door de Commissie gedane voorstel werd 
benadeeld als gevolg van de door de Commissie gekozen refe
rentieperiode . 
Over het financieringsstelsel kon men het niet eens worden. 
Financiën en Buitenlandse Zaken neigden in de richting van 
het stelsel van zelffinanciering zoals door de Commissie 
is voorgesteld. Landbouw en Visserij en Economische Zaken 
dachten meer in de richting van een stelsel van medefinan
ciering. L&V pleitte dan ook voor een verlaging van zowel 
de heffing op A-suiker, als op B-suiker (respectievelijk 
1,5 en 30%). 
Tevens werd nog gesteld, dat men de nieuwe suikermarktorde
ning niet als een probleem op zich zou moeten zien. Men 
was het erover eens dat dit gerelateerd behoort te zijn 
aan de door de Commissie in te dienen voorstellen met be
trekking tot rationalisering van het Gemeenschappelijk land
bouwbeleid . 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat men 
akkoord kan gaan met een marktordening suiker 
voor vijf jaar, gebaseerd op een quotastelsel. 
Tevens werd geconcludeerd, dat men met handha
ving van het A-quotum akkoord kan gaan. Voor wat 
betreft het B-quotum zou Landbouw de ruimte worden 
gelaten in de Raad te pleiten voor een hoger B-
quotum voor Nederland binnen het door de Commis
sie voorgestelde totale 3-quotum. De door de Com
missie voorgestelde maatregelen met betrokking tot 
overheveling van C-suiker naar een volgende campag
ne ter vergemakkelijking van toetreding tot de ISO 
werden positief beschouwd. 



Ten aanzien van het systeem van 
financiering I'JDTÏ nog geen overeenstemming worden 
bereikt. Voorzien is in nader interdepartementaal 
overleg avant de Ministerraad om met betrekking 
tot het stelsel van medefinanciering of zelf
financiering tot overeenstemming te komen. 
Mocht men in dit laatste niet slagen, dan zal dit 
probleem aan de Ministerraad worden voorgelegd. 

1.5 Mededeling van de Commissie over nog te nemen maatregelen 
met betrekkin2_tot_de_toetr^ 

De Commissie zal tijdens de Landbouwraad mededeling doen 
van de stand van zaken met betrekking tot de aanpassing 
van de communautaire wetgeving als gevolg van de Griekse 
toetreding tot de Gemeenschap met ingang van 1 januari 
1981. Dit omvangrijke werk dient met spoed te worden af
gerond . 

De Coördinatie Commissie concludeerde, dat de 
Grieken en de Commissie tot spoed zouden kun
nen worden aangespoord om tijdig met de wet
gevende arbeid gereed te zijn ter vermijding 
van rechtsonzekerheid na toetreding. 

1.6 YËtËïiïïËiïë_ËÊ22ËiË2ËD!2ëËË2 

Reeds geruime tijd zijn in verschillende landbouwgroepen 
enkele ontwerpbeschikkingen en richtlijnen in behandeling 
met betrekking tot varkenspest en endemische runderleukose. 
Voor wat betreft de varkenspest is een compromisvoorstel 
gedaan, waarin een formule wordt opgenomen welke Nederland 
de kans biedt naar Denemarken varkensvlees te exporteren. 
Dit is voor Nederland belangrijk, aangezien andere landen 
(b.v. Japan) import van Nederlands varkensvlees afhankelijk 
stellen van de mogelijkheid van Nederlandse export naar 
Denemarken. Nederland heeft met dit compromisvoorstel geen 
problemen. Voor wat betreft de wijziging van de richtlijn 
m.b.t. endemische runderleukose zullen de Italianen in 
de Raad een verklaring afleggen. Ook hiermee heeft Nederland 
geen problemen. Beide punten zullen als A-punt tijdens 
de Raad worden behandeld. 

De Coördinatie Commissie zag derhalve geen re
denen om terzake te concluderen. 



Ten aanzien van de mogelijke aanwezigheid van hormonen 
in kalfsvlees zal de Commissie v/aarschijnlijk een voor
stel bij de Raad indienen tot een algeheel verbod op hor
monen in kalfsvlees. Nederland heeft hier geen problemen 
mee, aangezien in Nederland reeds sedert 1961 een dergelijk 
verbod bestaat. Intussen blijft de Griekse grens gesloten 
voor o.a. Nederlands kalfsvlees, vanwege de mogelijke aanwe 
zigheid van hormonen. Inmiddels is gebleken dat deze 
daarin niet aanwezig zijn. Toch blijven de grenzen gesloten 
Bij de komende Raad zijn de Grieken als waarnemer aanwezig. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat van 
Nederlandse zijde er bij de Commissie op dient 
te worden aangedrongen dat deze hogergenoemde 
aangelegenheid opneemt met de Grieken. Deze die
nen er dan op gewezen te worden dat tussen de 
lid-staten niet mag worden gediscrimineerd wan
neer eenmaal aangetoond is dat het vlees de 
hierbedoelde schadelijke stoffen niet bevat. 



Diversen 
1 Nota inzake_het_Nederlands_voorzitterschag 

Aangaande dit onderwerp werd in ambtelijk voor-overleg 
een Nota opgesteld. Deze is bestemd voor de Staten-Generaal, 
en zal basis vormen voor een discussie aangaande het 
Nederlandse Voorzitterschap door de Commissie voor Bui
tenlandse Betrekkingen van de Tweede Kamer op 24 november 
a. s. 
De Coördinatie Commissie besprak de tekst van deze Nota 
en keurde deze goed behoudens twee punten welke voor na
der overleg aan de Ministerraad worden voorgelegd. 
Het eerste punt betreft de tussen haken geplaatste toezeg
ging dat de Minister President na de Europese Raadszittingen 
van Maastricht en Luxemburg voor het Europees Parienent 
zal verschijnen, (zie blz 9 van de Nota). Een mededeling 
van gelijke zin werd reeds eerder gedaan tegenover de 
Tweede Kamer. De vraag doet zich echter voor of het oppor
tuun is deze in deze Nota op te nemen die immers op een 
grote belangstelling van de andere lid-staten kan rekenen. 
Zulks zou er toe kunnen leiden dat de Nederlandse M.P. 
onder grote druk zou komen te staan van zijn collega's 
tijdens de zitting van de Europese Raad te Maastricht. 

De Coördinatie Commissie meende dat dit punt 
overgelaten dient te worden aan het oordeel 
van de Minister-President en de Ministerraad, 
die derhalve verzocht wordt te bepalen of deze 
zin dient te worden gehandhaafd. 

Een tweede punt van meningsverschil betrof de vraag of 
de beleidsaanbevelingen m.b.t. het economisch beleid 
meer gespecificeerd dienen te worden aangeduid dan wel 
dat men spreekt over het economisch beleid in het algemeen, 
en iedere specificatie van beleiden die daarbij de aan
dacht verdienen te hebben, vermijdt (zie blz. 13 en 14 van 
de Nota.) . Zijdens de Ministeries van Financiën en Economische laken 
werd gemeend dat iedere, specificatie dan evenwichtig dient te 
geschieden en een groot aantal beleiden daarin - in een 
welberaden verband met elkaar - dienden te worden gespeci
ficeerd; een taak waarmee nog vele vergaderingen zouden 
kunnen worden gevuld. Zijdens het Ministerie van Buiten
landse Zaken werd gemeend dat men terwille van een verrij
king van de anders zeer magere tekst op dit belangrijke 
onderdeel wel een accent op zekere beleiden zou kunnen 
plaatsen. Tijdens de behandeling in de Kamer Commissie 
zou dan zijdens de Regering hierover kunnen worden uitge
weid op basis van een inmiddels interdepartementaal over
een te komen briefing. Het Ministerie van Sociale Zaken 
wilde in deze nog verder gaan en meende het onontkoombaar 
in de Nota een accent te zetten op het werkgelegenheids
beleid . 



De Coördinatie Commissie besloot de Ministerraad 
te verzoeken welke zinnen voorzien van de voet
noten 1) en 2) in de tekst van de nota op blz. 
II dienen te vervallen, dan wel behouden 
dienen te blijven. 

2.2 Nota inzake een samenhangend beleid v.w.b. fondsenbe-
heer 

Onder dit punt werd een procedurele afspraak gemaakt 
m.b.t. een rapport van een aantal ambtelijke deskun
digen aangaande hogergenoemd onderwerp. 

De Coördinatie Commissie besloot terzake 
dat door genoemde personen in hun kwaliteit 
van vertegenwoordigers van de diverse Mi
nisteries in het bestek van enige bladzijden 
een aantal beleidsconclusies zouden worden 
geconcipieerd m.b.t. het beheer van de Fondsen 
Deze ontwerp-conclusies zouden dan de basis 
vormen voor een discussie die de Coördinatie 
Commissie - naar voorzien wordt in december 
a.s. - aan dit onderwerp zou kunnen wijden. 

DGES, 4 november 1980 


