
Agenda van de r oörd ina t i e kommissie voor Europese Tntegratie-en 
Associatieproblemen d.d. 1 5 oktober 1985 

Tijdens de vergadering van de Coördinatie Commissie d.d. 15 
oktober 1985 werd de volgende agenda behandeld. 

1. Intergouvernementele Conferentie (een nota terzake gaat u z.s.m. 

toe) 

2. Voorbereiding Algemene Paad d.d. 21/22 oktober 1985 

2.1. Betrekkingen EG-Japan 
2.2. Middellandse Zeebeleid 

2.3. Aanpassing Fftaprotocollen 

2.4. (Evt) EG-Israël 

2.5. (Evt) APS 1986 

2.6. niversen 

3. Voorbereiding Landbouwraad d.d. 21/22 oktober 1985 

3.1. Graanprijzen 1985/1986 

3.2. Groenboek 

3.3. Marktordening suiker 

3.4. ACP-Suiker 

3.5. Legkipbatterijen 

3.6. Bosbescherming 

3.7. Imitatieprodukten 

3.8. Diversen 

4. Informele Onderzoekraad d.d. 23 oktober 1985 

5. Diversen 

De Ministerraad zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan de 

hiernavolgende overwegingen en conclusies. 
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Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Inte-
gratie- en ^ssociatieproble^nen d.d. 1 * oktober ?9?s 

1 g Intergouvernementele Conferentie 

Tijdens de ministeriële zitting van de intergouvernementele confe
rentie op 21 oktober a.s. zullen de ministers op basis van een aantal 
door het voorzitterschap op te stellen vragen van meer algemene 
aard een eerste discussie voeren over enkele centrale onderwerpen 
van de Intergouvernementele Conferentie. Bij deze discussie kan 
gebruik worden gemaakt van de verkennende rondes, die inmiddels 
in de voorbereidende groep hebben plaatsgevonden. Het is op dit 
moment niet de bedoeling dat de bewindslieden zich uitspreken 
over concrete tekstvoorstellen. He hoofdpunten op 21 oktober aus. 
zullen zijn: 

interne markt 
bevoegdheden van het EP 
de cohesie in de Gemeenschap. 

Interne Markt 
He Coördinatie Commissie wijdde in het licht van bovenstaand 
uitgangspunt een algemeen gesprek aan het Commissievoorstel 
betreffende de Interne Markt. Haarbij kwam aan de orde dat, 
hoewel geen van de vertegenwoordigde departementen de doelstel
ling van de voltooiing van de interne markt in twijfel wilde 
trekken, voor wat betreft de precieze vormgeving aan deze doel
stelling nog de nodige onduidelijkheid bestond. Enerzijds werd 
daarbij geconstateerd dat een formulering van een Interne Markt in 
een verdragsartikel, zoals voorgesteld door de Commissie, onvol
doende is gedefinieerd om te kunnen beoordelen in welke mate 
Nederland zich geheel achter dit artikel zou kunnen scharen. 
Voorts zagen dezelfden juridische bezwaren de politieke doelstel
ling, zoals door de Europese Raad van Milaan aanvaard, als 
vervaldatum voor de voltooiing van de interne markt 31 december 
1992 aan te houden, om te zet ten in een juridische verplichting in 
een nieuw verdragsartikel. Daartegenover werd gesteld, dat in elk 
geval de ministeriële discussie er in deze fase toedient om een 
politieke impuls te geven aan de door Nederland gewenste voort
gang en dat daarbij precieze juridische formuleringen nog niet aan 
de orde zijn. 

De Coördinatie Commissie concludeerde in het verleng-
. / . de van de conclusies van 9 september jl., goedgekeurd 

door de Ministerraad van 13 september dat Nederland 
geen verzet behoeft aan te tekenen tegen een ruim 
soort herformulering van de Interne markt als doelstel
ling. Voor wat betreft de precieze invulling van deze 
doelstelling, onder andere m.b.t. het vrije personenver
keer, althans voor wat betreft onderdanen van derde 
landen, bestaat enige terughoudendheid aangaande te 
ruime formuleringen. Teneinde het bestaande com
munautaire acquis en daarbij behorende jurisprudentie 
van het Hof van lus t i t ie niet aan te tasten concludeer
de de Coördinatie Commissie dat de vermelding van een 
streefdatum van 31 december 1992 als een politieke 
verbintenis dient te worden beschouwd, hetgeen impli
ceert dat deze in de preambule zou kunnen worden 
opgenomen. 



In het verlengde van dit standpunt is naar Nederlands 
oordeel een apart verdragsartikel inzake differentiatie, 
zoals de Commissie voorstelt, minder opportuun. Haar-
bij werd overigens aangetekend dat, zoals in de nota 
aan de Tweede Kamer in/ake het voorzitterschap 
is uiteengezet, het gebruik van differentiatie aan voor
waarden moet worden onderworpen en dat daarvan in 
zomin mogelijk gevallen gebruik zou moeten worden 
gemaakt. 

Een laatste element van het Commissievoorstel inzake 
de Interne Markt heeft betrekking op de meerderheids
besluitvorming. He Coördinatie Commissie was van 
mening dat Nederland dit voorstel kan ondersteunen. 

Commissievoorstel inzake het Europees Parlement 

In de discussie in Brussel liggen verscheidene voorstellen ter tafel 
met het oog op de versterking van de bevoegdheden van het 
Europees Parlement. Sommige hiervan waren tijdens de discussie 
nog niet bekend. In de discussie in de Coördinatie Commissie werd 
niet ingegaan op de verschillende onderdelen van van deze voor
stellen. Als rode draad in de Nederlandse beleidslijn werd terzake 
onderkend, dat Nederland in beginsel bevoegdheidsuitbreiding van 
het Europees Parlement kan ondersteunen en dat bij een en ander 
in het oog dient te worden gehouden dat deze niet ten koste van de 
bevoegdheid van de Europese Commissie mag gaan. Tenslotte werd 
vastgesteld dat in het kader van de Intergouvernementele Confe
rentie de bevoegdheden van het Europees Parlement aan de orde 
zijn voorzover het wetgeving betreft. De bevoegdheden inzake de 
communautaire begroting zijn hier nog niet aan de orde. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat: 
1.) Nederland kan instemmen met het invoegen van 

(vergrote) bevoegdheden voor het Europees Parle
ment, waarvan dan ook de concertatieprocedure 
deel zou dienen uit te maken. 

2) Nederland kan instemmen met de voorgestelde 
concertatieprocedure, naar het model van de pro
cedure waarover op 7 juni 1984 tussen negen 
lidstaten in de Raad overeenstemming werd be
reikt. 

3) Het Commissievoorstel biedt voor wat betreft de 
samenwerkingsprocedure tussen Raad en Europees 
Parlement een bruikbare discussiebasis. Nederland 
hecht er in het bijzonder aan dat de rol van de 
Commissie gedurende de gehele besluitvormings
procedure wordt gerespecteerd. 

4) De veto-macht van het Europees Parlement in de 
"avis conforme" procedure lijkt minder opportuun. 
Een bijstelling naar een mede-ratificatierecht in 
bepaalde gevallen zal door Nederland worden 
voorgestaan. 



Tijdens de bespreking in de Coördinatie Commissie was nog niet 
duidelijk op welke wi jze eventueel de cohesie in de Gemeenschap
pen aan de orde zou kunnen komen op ?l oktober a.s. Besloten werd 
dat, indien daartoe aanleiding is, in nader interdepartementaal 
over leg op 16 oktober een aanvulling op de conclusies van de 
Coördinatie Commissie zal worden vastgesteld. 

2. Voorbereiding A L G E M E N E R A A D d.d. 21/22 oktober 1983 

2.1 • Betrekkingen EG-lapan 

Als vervolg op het lapan-debat tijdens de Algemene Raad van 18 
en 19 juni j l . is de Commissie zeer recentelijk met een mededeling 
aan de Raad gekomen bet ref fende de evaluat ie van het driejarig 
act ieprogramma van marktopenende maatregelen van lapan. Over 
dit voorstel zal nog in het comi té 113 worden vergaderd, dat 
daartoe en marge van de A l g e m e n e Raad bijeen zal komen. 
Aangezien niet voorzien wordt , dat in de Algemene Raad een 
conclusieve discussie zal worden gevoerd , besloot de Coördinat ie 
Commissie ten aanzien van dit agendapunt geen conclusies te 
trekken. 

2.2. Middellandse Teebe le id 

Afgaande op het beeld van de laatste vergadering van het comi té 
van PV's z ie t het ernaar uit dat de Raad zich over zowel handel als 
economische samenwerking zal moeten buigen. Sinds de Algemene 
Raad van 1 oktover is op dit onderwerp nauwelijks voortgang 
geboekt . Ttalië, dat de opvang van de nega t ieve handelsgevolgen 
van de uitbreiding reeds in de toetredingsonderhandelingen verdis
conteerd acht, tracht z o v e e l mogelijk accent te leggen op de 
economische samenwerking en op een verhoging van de financiële 
middelen. Op alle mogelijk wijzen wordt van die zi jde vertraging in 
de behandeling veroorzaak t . Aan de andere kant heeft men van 
Franse kant laten doorschemeren, dat onvoldoende voortgang op dit 
dossier de ra t i f icat ieprocedures t e rzake van de toetredingsverdra
gen in Frankrijk zou kunnen doen ver t ragen. 

De Nederlandse positie m.b.t . de Commissievoors te l len op dit 
gebied is over het a lgemeen posi t ief t zoals reeds bepaald in de 
Coördinat ie Commiss ie van 2k september j l . 
De Coördinat ie Commiss ie stelde daarbij wel vast dat de bepalin
gen betreffende de handel voor 1 januari zouden vast gesteld 
moeten zijn. V . w . b . het handelsvolet werd nog gesignaleerd dat een 
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gericht op 
een sterkere marktconformite i t e r t oe kan bijdragen dat de tradi
t ionele handelsstromen van de hierbedoelde derde landen gemak
kelijker kunnen blijven gehandhaafd. 

De Coördinat ie Commiss ie concludeerde dat Nederland 
in het a lgemeen kan instemmen met de Commissievoor
stellen op het gebied van de handel en de economische 
samenwerking met de Middellandse Zeelanden, waar
mee de EG bijzondere relaties onderhoudt. Daarbij zij 
met betrekking tot het document inzake de economi
sche samenwerking het volgende opgemerkt: 



Nederland kan ins temmen met -meerjarige 
on t rac ten op het gebied van de levering van r>e-
paalde landbouwproducten, onder voorwaarde dat 
binnen de EG harmonisa t ie van export kredie t -
voorwaarden plaatsvindt en voorts dat de lever
ingen worden ingepast in voedse ls t ra teg ieën . 
Steun voor jo int -ventures is in beginsel a ccep t a 
bel, mi ts deze niet meer behelst dan een ini
t i ë rende funct ie , en indien geen r is icodragende 
par t i c ipa t i e wordt voorzien. 
Het voorgeste lde c o n c e r t a t i e m e c h a n i s m e dient 
niet te s terk ge ïns t i tu t iona l i seerd t e worden. 
Te rzake van snijbloemen uit Israël , waar invoer
rech ten van 17 to t 2k% moe ten worden afgebro
ken, ver langt Neder land dat de Commiss ie in een 
briefwisseling met Israël e f fec t i eve maa t r ege l en 
tegen mark tve r s to r ingen vas t l eg t . 
Mede in het l icht van het komende Neder landse 
Voorz i t t e r schap zal spoedig het Neder landse 
s tandpunt moeten worden vas tges te ld inzake de 
f inanciële a spec ten van het dossier . 

2 .3 . Aanpassing EVA-protocol len 

De Algemene Raad zal he t mandaa t voor de Commiss ie dienen 
goed t e keuren voor de onderhandel ingen met de EV A-landen voor 
de aanpassing van de huidige vr i jhandelsakkoorden t engevolge van 
de toe t r ed ing van Spanje en Po r tuga l . Met n a m e Spanje en Por tuga l 
hebben nog enke le problemen met he t voorges te lde onderhan
de l ingsmandaa t , o m d a t dit niet conform de afspraken uit de 
toe t r ed ingsve rd ragen m e t Spanje en Por tugal zou zijn. Tijdens de 
Coörd ina t i e Commiss ie werd medegedee ld dat het v o o r z i t t e r s c h a p 
in de l a a t s t e werkgroepbesprek ingen zowel voor wa t be t r e f t de op 
Spaanse en Po r tugese indus t r ieprodukten toe t e passen r ech t en , 
alsook voor de landbouw- en visser i jprodukten c o n s t r u c t i e v e com
promisvoors te l len heef t gedaan welke kunnen bijdragen to t over 
e e n s t e m m i n g zo mogelijk zelfs nog voorafgaand aan de Algemene 
Raad. 

De Coörd ina t i e Commiss ie conc ludeerde dat in het 
a lgemeen inges temd kan worden me t het door het 
v o o r z i t t e r s c h a p voorgelegde o n t w e r p - m a n d a a t voor de 
Commiss ie voor onderhandel ingen met de EVA-landen 
t e r herz iening van de EG-EVA-vri jhandelsakkoorden 
i .v.m. de ui tbreiding van Spanje en Por tuga l . 
De belangen van Spanje en Por tugal verdienen in deze 
onderhandel ingen bi jzondere aandach t van G e m e e n 
schapszi jde . 

7A. (Evt) EG-Israël 

Tijdens over leg op 9 oktober jl. van het C o m i t é Pol i t ique is 
besloten dat er geen pol i t ieke redenen zijn om de op 77 oktober a.s . 
voorziene samenwerkingsraad EG-Israël uit te s te l len. 



Aangezien de inhoudelijke voorbereiding geen bijzondere problemen 
laat zien, zal de Algemene Paad nauwelijks aandacht hoeven te 
schenken aan dit dossier. Naar verwachting zal het accent liggen 
op de herziening van het akkoord in het licht van de EG-uitberei-
ding. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat ingestemd 
kan worden met het document ter voorbereiding van de 
vierde Samenwerkingsraad tussen de Gemeenschap en 
Israël, die op 22 oktober zal plaatsvinden. 

2.5. (Evt) APS 1986 

In het kader van de besprekingen aangaande het Commuanutair 
Stelsel van Algemene Preferenties (APS) voor 1986, heeft de 
Commissie bij de raad een voorstel ingediend dat voorziet in een 
vereenvoudiging van de toepassing van origineregels op landen die 
deel uitmaken van een regionale groepering. 
Deze vereenvoudiging heeft betrekking op de harmonisatie van het 
systeem van regionale cumulatie voor de Associatie van landen van 
Zuidoost-Azië, de Gemeenschappelijke Markt van V' idden-Amerika 
en de Andesgroep. Overeenkomstig de conclusies van de IRHP van 
9 september jl. is Nederland voorstander van een dergelijke vereen
voudiging. Met uitzondering van Italië, dat een wachtreserve legde, 
zijn alle lidstaten vóór toepassing van het geharmoniseerde sys
teem. 

De Coördinatie C ommissie bevestigde de IRHP conclu
sies van 9 september j.1. 

2.6. Grensfacilitatie 

Het Luxemburgse voorzitterschap heeft, nadat een poging om 
terzake van de grensfacilitatie in de recente Interne Marktraad tot 
een besluit te komen was mislukt, zijn compromisvoorstel aan de 
Algemene Raad voorgelegd. Vooral van Heense zijde zijn er nog 
zeer grote bedenkingen tegen het compromis. Denemarken wenst 
nog steeds vast te houden aan eenzelfde regime voor grensover
gangen op het land en die in lucht- en zeehavens, waarin het 
huidige voorstel niet voorziet . Voor de overige delegaties is het 
voorstel in grote lijnen aanvaardbaar. 
Naast de ontwerprichtlijn heeft het voorzitterschap tevens een 
voorstel ingediend terzake van een resolutie betreffende samen
werking tussen de controle-administraties, die als complement 
tussen de lidstaten bij de ontwerprichtlijn zou moeten worden 
aangenomen. Nederland onderschrijft de noodzaak van een dergelij
ke samenwerking, die evenwel niet de uitvoering van het akkoord 
van Schengen mag doorkruisen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusie 
van 30 september 1985 dat ingestemd kan worden met 
een richtlijn inzake de faciliteiten van grensovergangen 
mits het beginsel van vrije doorgangen hooguit in de 
considerans van de richtlijn als lange termijn doelstel
ling wordt opgenomen en zonder dat thans wordt vast-



gelegd dat dit in 1992 moet zijn gerealiseerd. Voorts 
concludeerde de Coördinatie Commissie dat de regeling 
gebaseerd kan worden op het FF:G-verdrag en dat een 
onderscheid moet worden pemaakt in grensovergangen 
op het land en die in zee- en lurhthanvens. He Coördi
natie Commissie concludeerde tenslotte dat het voor
zitters-voorstel terzake van samenwerking tussen de 
controle-autoriteiten in beginsel aanvaardbaar J S . 

3. Voorbereiding LANDftOt fWP AAD d.d, 21/22 oktober 1985 

3.1. Graanprijzen 1985/1986 

De graanprijzen voor het seizoen 8.5/86 zullen formeel op de 
agenda van de Landbouwraad blijven staan, zolang de Raad geen 
besluit heeft genomen. Sinds augustus hebben zich geen nieuwe 
ontwikkelingen voorgedaan. De Lidstaten hebben zich kennelijk 
neergelegd bij de conservatoire maatregelen, waartoe de Commis
sie bij het begin van het graanseizoen in augustus had besloten, 
waardoor een graanprijsverlaging van 1,8% thans feitelijk wordt 
toegepast. 
Dit onderwerp zal dan ook niet of nauwelijks door de Raad worden 
besproken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de graan
prijzen voor het seizoen 1985/86 vermoedelijk niet 
inhoudelijk zullen worden besproken. Nederland aan
vaardt de thans ontstane situatie en wacht met belang
stelling de Commissievoorstellen met betrekking tot de 
herziening van het graanbeleid af. 

3.2. Groenboek-perspectieven voor het GLR 

Voor de eerste maal zal het door de Commissie opgestelde Groen
boek, na een discussie in de informele Landbouwraad in september, 
formeel in de Raad aan de orde komen. De Commissie zal bij deze 
gelegenheid naar alle waarschijnlijkheid reageren op de zowel in de 
informele bijeenkomst als met de belangenorganisaties gevoerde 
gesprekken. Tevens kan worden verwacht dat de Commissie aan de 
Raad een memorandum zal presenteren waarin wordt gesuggereerd 
om in de granensector een systeem van medeverantwoordelijk
heidsheffing te introduceren met de opbrengsten waarvan de be
staande overschotten zouden kunnen worden opgeruimd. Later zal 
de Commissie nog met mededelingen komen m.b.t. andere sec
toren zoals het rundvlees en de zuivel. In de aanstaande landbouw
raad wordt geen besluitvorming voorzien. 
Uit de tot op heden gevoerde discussie tussen de lidstaten is komen 
vast te staan dat naast Nederland Denemarken, Frankrijk en het 
VK zich kunnen vinden in de marktgerichte aanpak van de Commis
sie. Daarbij kunnen de medeverantwoordelijkheid van de producent 
en onder bepaalde voorwaarden directe inkomenssteun geëigende 
middelen zijn. 
De BRD, België en Luxemburg wensen het inkomensbeleid onver
minderd via de prijzen te voeren. Italië, Griekenland, Spanje en 
Portugal achten verbetering van de structuren van essentieel 



belang, terwijl tenslotte Ierland zowel een inkomensbeleid als een 
structuurbeleid wenst te voeren. 

De Coördinat ie Commiss ie concludeerde dat de C o m 
missiebenadering inzake het Groenboek in grote lijnen 
gevolgd kan worden. Voor de toekomst dient een sterker 
marktconformbeleid nagestreefd te worden waarbij 
o .m . door middel van een strak prijsbeleid vraag en 
aanbod meer op elkaar worden afgestemd mede met het 
oog op de repercussies op het wereldhandelsverkeer. f>e 
wijze waarop eventuele inkomenssteun, te overwegen 
voorzover van een meer marktger ichtbeleid concrete 
resultaten kunnen worden verwacht , inhoud gegeven* en 
gef inancierd zou moeten worden, vereist nog nader 
interdepartementaal beraad. Uitbreiding van het s y s 
teem van medeverantwoordel i jkheid van de producent 
in bepaalde sectoren, zoals de granen, kan mede een 
oplossing bieden om overschotproduct ies af te zetten. 
Fen bredere toepassing van quotastelsels wordt daaren
tegen in beginsel a fgewezen, daar een quotasvsteem 
over het a lgemeen st ructuurver lammend werkt . A l ter 
nat ieve mogel i jkheden voor produktie en afzet dienen 
nauwkeur ig te worden onderzocht op doelmat igheid, 
behoeften, mi l ieu-aspekten, handelspol i t ieke en f inan
ciële consequent ies. Daarnaas t zal het exportbeleid van 
de EG van landbouwprodukten treffende kaders, waar
onder G A T T , moeten worden bez ien, teneinde handels
pol i t ieke moeil i jkheden te voorkomen. Het toekomst ig 
beleid zal in elk geval binnen de vastgestelde begro
t ingsdiscipl ine moeten worden gereal iseerd. Tenslotte 
zal de C o m m i s s i e op die terreinen waar in zij bevoegd is 
v .w.b. het beheer van de landbouwmarkt actief moeten 
optreden en het haar ten dienste staande instrumenta
r ium meer en eff ic iënter dienen te gebruiken dan tot 
dusver . 

3.3. Mark torden ing suiker 

Vóór 1 november moet over de voorstel len tot wi jziging van de 
verordening voor een gemeenschappel i jke marktordening voor su i 
ker vooreen periode van vijf jaar worden besloten. Niet verwacht 
wordt dat deze landbouwraad hierover definit ief zal kunnen beslui
ten gezien de nog uiteenlopende standpunten en de complexiteit 
van het probleem. 
He situatie op de wereldmarkt is zeer verslechterd (overschot 12 
miljoen ton) en de voorui tz ichten zijn somber. He Commiss ie had 
ver laging van de quota moeten voorstel len tegen de achtergrond 
van de structureel verslechterende situatie op de wereldmarkt. (In 
de V S bedraagt de isoglucose consumptie 4 0 % van de totale 
suikermarkt) . D e Commiss i e heeft daarentegen voorgesteld, om 
"het gat , f in de f inancier ing van het suikerregime te dichten dat 
gevolg is van de lage wereldmarktpri js (ongeveer 400 MECU), door 
de producentenheff ingen te verhogen. Hierdoor blijft het suiker
regime in principe zel f f inancierend. Voor A-su iker wordt de heffing 
verhoogd van 2 naar 2 ,5%, voor B-suiker van 37,5 naar 47%. Het 



Nederlandse A-quota bedraagt 690.000 ton en het B-quota IS2.000 
ton. De Commissie heeft ondnaks de slechte wereldmarktsituatie 
niet besloten voor een verlanging van de quota, waarschijnlijk door 
de druk van diverse lidstaten om juist hun respectievelijke quota te 
verhogen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de zelf
financiering van de marktordening suiker zal moeten 
worden gehandhaafd waartoe een verhoging van heffing 
op suiker noodzakelijk is. Nederland streeft daarbij wel 
naar een betere verdeling door verhoging van de pro-
duktieheffing op A-suiker en een relatief lagere verho
ging van de produktiehef fing op B-suiker. 
Voorts zal getracht worden de keuzevrijheid voor het 
mengprijssysteem te behouden, gezien de slechte erva
ringen met individuele quota. 

3.4. ACS-Suiker 

Jaarlijks moet de garantieprijs voor ruwe suiker uit de ACS-landen 
worden vastgesteld in onderling overleg met deze landen. 
Ofschoon reeds twee maanden te laat, kon de landbouwraad van 
september geen besluit nemen over aanpassing van de communau
taire interventieprijs voor ruwe suiker, hetgeen nodig was om 
overeenstemming te kunnen bereiken met de ACS-landen. Ver
wacht wordt dat na overleg tijdens de informele landbouwraad van 
september jl. thans wel een besluit mogelijk is. 

De interventieprijs voor communautaire witte suiker voor 85/86 is 
door de laatste prijsbesluiten gestegen met 1,3%. De interventie
prijs voor ruwe suiker, afgeleid van die van witte suiker, steeg met 
1,15%. Deze prijsverhogingen werden ook aan de ACS-landen 
aangeboden. 
Voor de ACS-landen was het verschil tussen de verhoging van witte 
suiker en ruwe suiker onaanvaardbaar, daar deze landen voorname
lijk ruwe suiker naar de Gemeenschap exporteren. Zij eisten 
derhalve een identieke verhoging van de prijs voor ruwe suiker met 
1,3%. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat, ofschoon 
het op zichzelf ongewenst is dat de prijsbesluiten voor 
het seizoen 85/86 worden gewijzigd, kan worden inge
stemd met een verhoging van de interventieprijs van 
ruwe suiker met 1,3% i.p.v. met 1,15%, zodat eenzelfde 
prijsverhoging als van witte suiker kan worden aange
boden aan de ACS-landen. De Gemeenschap dient thans 
tot versoepeling van haar standpunt te komen opdat 
overeenstemming kan worden bereikt met de A C ^ -
landen over de garantieprijs van ruwe suiker uit deze 
landen. 



3.5. Legkipbatterijen 

De landbouwraad zal een definitief besluit moeten riemen over het 
voorzitterschapscompromis m.b.t. een richtlijn inzake legkipbat
terijen zoals gepresenteerd in het Coreper van 2 oktober jl. 

Dit compromis heeft betrekking op de minimaal toegestane opper
vlakte per kip: 

na de overgangsperiode van 2 jaar na inwerktreding van de 
richtlijn zal de rr^nimumoppervlakte per kip voor nieuwe 
installaties 4 50 cm omvatten. 
na nog eens een overgangstermijn van 7 jaar bedraagt de 
minimumoppervlakte 450 cm voor alle installaties, 
vóór 1990 zal de Commissie verslag uitbrengen. 

Ren zwakke schakel in dit compromis is dat tijdens de overgangs
periode een minimumoppervlakte voor bestaande installaties ont
breekt. 
Italië en Ierland wensen een communautaire financiële compensatie 
voor de producenten voor de kosten van de aanpassing van hun 
installaties, afhankelijk van de duur van de overgangstermijn. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat besluit
vorming m.b.t. dit slepende dossier thans geboden is. 
Ofschoon tegen het voorliggende voorzitterscompromis 
enige bedenkingen bestaan, zoals een te lange over
gangstermijn en het onbreken van een minimumopper
vlakte voor bestaande installaties, kan uiteindelijk wor
den ingestemd met dit compromis. Een communautaire 
financiële compensatie wordt in elk geval afgewezen 

3.6. Bosbescherming 

Het voorstel omvat twee verschillende maatregelen: enerzijds 
bescherming tegen bosbranden, waar met name de zuidelijke lidsta
ten belang bij hebben, anderzijds bescherming tegen zure regen. 
Een probleem dat hoofdzakelijk in het noorden speelt. 

De landbouwraad van september kon geen enkele vooruitgang 
boeken m.b.t. een voorstel voor een verordening inzake de bescher
ming van bossen tegen brand en zure regen en heeft dit onderwerp 
daarom doorverwezen naar de oktoberzitt ing. De wijze van finan
cieren van de maatregelen vormt ook nog een twistpunt. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusies 
van 10 september 1985 dat een gezamelijke behandeling 
van zowel de bescherming tegen bosbrand als tegen 
luchtverontreiniging gesteund kan worden, doch dat een 
meer evenwichtige verdeling tussen de kosten van beide 
maatregelen moet worden gevonden. He Gemeenschaps
deelneming aan beschermingsmaatregelen zal 30% be
dragen; in uitzonderlijke gevallen kan worden ingestemd 
met een hoger percentage tot een maximum van 50%. 



3.7. Tmitatieprodukten 

De Raad zal een discussie wijden aan het voorstel van de Commis
sie voor een verordening waarmee wordt beoogd de benaming van 
melk en zuivelprodukten bij het in de handel brengen aan voor
schriften te binden. 
Belangrijk argument van de Commissie is de bescherming van de 
consument tegen misleiding. Het voorste! beoogt regelingen te 
treffen om nauwkeuriger produkten te definiëren voor wat betreft 
samenstelling, ingrediënten en kwaliteit. 
Tijdens de discussie in de Coördinatie Commissie stelden de 
vertegenwoordigers van FIconornische 7aken en Financiën dat niet 
alleen nationale bepalingen over de toelating OD de markt van 
dergelijke imitiatieprodukten zouden moeten worden verboden 
i.v.m. de noodzaak een zo volledig mogelijk vrij verkeer van deze 
goederen in de Gemeenschap te bevorderen, maar dat ook even
tuele communautaire initiatieven om imitatieprodukten van de 
markt te weren in beginsel moeten worden vermeden. Het Ministe
rie van Landbouw kon deze redenering niet volgen omdat men aldaa 
de mogelijkheid tot communautaire bescherming van landbouwpro-
dukten tegen z.g.n. imitatieprodukten wil open houden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat in beginsel 
geen bezwaar bestaat tegen het Commissievoorstel 
voor betere definitie en aanduiding van imitatieproduk
ten in de zuivel teneinde misleiding van de consument 
te voorkomen. Nederland hecht echter groot belang aan 
het vrij verkeer van goederen en wijst derhalve in het 
algemeen nationale verboden van het in de handel 
brengen van deze produkten op grond van strijdigheid 
met het gemeenschapsrecht af, (zolang de goede wer
king van de marktordening hierdoor niet wordt ver
stoord). 

De Ministeries van Economische ^aken en Financiën 
hadden bezwaar tegen de toevoeging tussen haken en 
wensten aan deze conclusie toe te voegen dat Neder
land tegenstander is van het vaststellen van com
munautair verboden tegen imitatieprodukten. 

3.8. Diversen 

Informele bijeenkomst van ministers van ONDERZOEK d.d. 2* 
oktober 1985 

De Ministers van onderzoek zullen op 23 oktober a.s. de gelegen
heid krijgen om voorafgaand aan de tweede ministeriële EUREK 
conferentie te discussieren over het communautaire onderzoeksbe
leid. Daartoe heeft de Commissie onlangs een mededeling bij de 
Raad ingediend waarin nadere richtlijnen worden gegeven voor de 
communautaire onderzoekactiviteiten in de komende jaren. Dit 
document vormt in feite een uitwerking van een soortgelijk docu
ment dat t.b.v. de Europese Raad van Milaan was opgesteld. Het 
Commissiedocument kan onderverdeeld worden in de volgende vier 
hoofdonderdelen: 



een tweede kaderprogramma onderzoek voor de periode 19S7 
- 1991 
relatie onderzoek- interne markt 
relatie Gemeenschap-Et IR EK A 
institutionele aspecten en finannerir 

Tijdens de Coördinatie Commissie werd een eerste globale discus
sie over dit document gevoerd waarbij werd gesignaleerd dat met 
name op het punt van de relatie met de nodige onduide
lijkheden blijven bestaan. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de Com
missiemededelingen "Naar de Europese technologische 
Gemeenschap" eerst onlangs is aangeboden, zodat een 
definitief oordeel nog niet kan worden gegeven. De 
Coördinatie Commissie verwelkomde niettemin de me
dedeling omdat de Commissie daarin de rol van de 
Gemeenschap t.a.v. technologische samenwerking nader 
aanduidt en deze in een discussie meer inhoud kan 
worden gegeven. De paragrafen in het hoofdstuk interne 
markt en over de normalisatie en de liberalisatie van de 
overheidsopdrachten zouden echter meer nadruk moe
ten krijgen. Hit onderdeel zou aangevuld kunnen worden 
met een paragraaf over de voorkoming van concurren
tievervalsing door toenemende nationale steunprogram
ma's van de lidstaten voor R&D, alsmede met een 
paragraaf over het toezicht van de Commissie daarop, 
conform de onlangs door de Commissie opgestelde code 
t.a.v. steun aan research. Naar Nederlands oordeel 
dienen de eventueel daarvoor benodigde financiTee mid
delen (bv. uiteindelijk 6% van de totale begroting) 
gevonden te worden binnen de EG-begroting waartoe 
zonodig de prioriteiten dienen te worden aangepast. 
Deze financiële inspanning prejudicieert niet op de 
toekomstige financiering van EUREKA. 

Vastgesteld werd dat de taak van de Gemeenschap en 
de Commissie ook buiten het EUR EK A-project van 
belang blijft en dat de Commissie moet worden aange
moedigd in het verlengde van de discussie van de 
Europese Raad van Dublin en Milaan op die weg voort 
te gaan. In dat opzicht werd het document onvoldoende 
geacht op het punt van de coördinatie en taakafba
kening tussen de Gemeenschap en Eureka. He Commis
sie zou aangespoord moeten worden om zelf in het 
kader van Eureka een actieve rol te vervullen en 
zichzelf aan te bieden als secretariaat of "clearing 
house" voor projectvoorstellen. Nog voor de tweede 
Eureka conferentie zal getracht worden onder de an
dere lidstaten en de in Eureka participerende staten 
steun te mobiliseren voor dergelijke, door de Commissie 
in Hannover in te dienen, voorstellen. 

DIVERSEN 

DIE, U oktober 1985 


