
3 Zeer Geheim 

Ex .nr 
MINISTERRAAD 

Nr.10659 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 21 oktober 1983 in het Catshuis, 

aangevangen 's morgens om half 11 en 
's middags in aansluiting aan 

de ministerraad van het 
Koninkrijk voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, Deetman 
(beh.pt.1 t/m 3 e ) , De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter 
(beh.pt.10 t/m 13 en 14 ged.), Schoo, Smit 
en Winsemius (Afwezig is minister 
Van den Broek) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Brokx (pt.10 t/m 14), Van Houwelingen 
(pt.10, 12, 13 en 14 ge d . ) . Van Eekelen, 
De Graaf (pt.10 t/m 1 4 ) , Van Leijenhorst 
(pt.1 t/m 3e) en Van Zeil (pt.4) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: drs.A.J.M.van Poppel 

(pt.1 t/m 9 en 
14a t/m 14c) 
drs.C.J.W.Wilmer 
(pt.10 t/m 13 
en 14d t/m 14g) 

Hoofddirecteur RVD : mr.M.J.D.van der Voet 

1. Notulen van de vergadering van 7 oktober 1983 
(nr.10644 en 10644b) 

Minister Van Aardenne merkt op dat zijn 
wijzigingsvoorstel met betrekking tot het besluit 
over het aardgasbeleid (pt.lb, 5°) ten onrechte 
niet in bijlage I is opgenomen. Spreker meent dat 
minister Ruding tijdens de vergadering van 
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3 d. Verslag EG-Landbouwraad dd. 17 en 18 oktober T98l " 
Minister Braks deelt mee dat de 

EG-Landbouwraad overeenstemming heeft bereikt 
over een aanpassing en een versterking van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid in de groente
en fruitsector. Bovendien zijn afspraken gemaakt 
over toekomstige aanpassingen in het 
gemeenschappelijk beleid dat betrekking heeft op 
de olijfoliesector. Met het bereikte compromis is 
een belangrijk obstakel weggeruimd voor verdere 
onderhandelingen met Spanje en Portugal over hun 
toetreding tot de Europese gemeenschappen. Voor 
wat betreft de groente- en fruitsector behelzen 
de gemaakte afspraken een versterking van het 
interne en externe beleid inzake mediterrane 
produkten. Sommige lidstaten wensten deze 
beleidswijzigingen onmiddellijk van kracht te 
laten worden. Van Nederlandse zijde is de 
herziening van dit onderdeel van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid steeds in het 
kader van de toetreding van Spanje en Portugal 
geplaatst. Afgesproken is dat de overeengekomen 
beleidsaanpassingen in werking zullen treden op 
het moment dat de EG haar onderhandelingsmandaat 
over groenten en fruit tegenover Spanje en 
Portugal zal hebben bepaald. Spreker is zich 
ervan bewust dat met het compromis op sommige 
punten wordt afgeweken van de conclusies van de 
coördinatiecommissie terzake, waarmee de raad 
heeft ingestemd, maar in de loop van de 
onderhandelingen over een verbetering van het 
markt- en prijsbeleid die twee jaar hebben 
geduurd, was al eerder op enkele punten ingestemd 
met wijzigingen op grond waarvan mocht worden 
verwacht dat de koers geleidelijk naar het nu 
aanvaarde compromis zou worden omgebogen. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat volgens de afspraken die in de coördinatie
commissie zijn gemaakt, de beleidswijzigingen pas 
in werking zouden treden op het moment van 
ondertekening van de toetredingsverdragen. Nu 
blijkt echter dat de beleidswijzigingen al zullen 
ingaan bij de vaststelling van het 
onderhandelingsmandaat. Ten gevolge van het 
bereikte compromis dat als een concessie aan 
Frankrijk kan worden beschouwd, doet zich de 
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merkwaardige situatie voor dat eerst als het ware 
een muur wordt opgetrokken om de toegang van 
Spanje en Portugal tot de Europese markt te 
bemoeilijken die vervolgens tijdens de overgangs
periode weer zal worden afgebroken. Hoewel het 
een positief feit is te noemen dat de 
onderhandelingen eindelijk zijn afgerond, is het 
te betreuren dat de Nederlandse delegatie is 
afgeweken van de instructies van de raad. 

Minister Van Aardenne is het met de 
laatste opmerking van staatssecretaris 
Van Eekelen eens. Nederland had van de 
mogelijkheid gebruik kunnen maken ad referendum 
met het compromis in te stemmen. 

Minister Schoo betreurt het eveneens 
dat het bereikte compromis niet strookt met de 
desbetreffende conclusies van de coördinatie
commissie die door de raad zijn vastgesteld. 
Bovendien moet worden gevreesd dat de overeen
gekomen beleidswijzigingen zullen leiden tot een 
vermindering van de invoer van groente en fruit 
uit de Middelandse-Zeegebieden die niet tot de 
Europese Gemeenschap behoren. Spreekster heeft de 
indruk dat ingeval de toetreding geen doorgang 
zal vinden, in een te vroeg stadium concessies 
zijn gedaan. 

Staatssecretaris Van Eekelen acht het 
van belang dat Nederland bij de goedkeuring van 
de EG-raadsverordeningen waarin de overeengekomen 
wijzigingen zullen worden vastgelegd, ten minste 
zal aandringen op de tijdelijke geldigheid van de 
regelingen. Indien de toetreding van Spanje en 
Portugal onverhoopt geen doorgang mocht vinden, 
dienen de overeengekomen wijzigingen in het 
extern beleid in de groente- en fruitsector te 
vervallen. 

Minister Ruding is het met de laatste 
opmerking van staatssecretaris Van Eekelen eens. 
Nederland dient er ten minste naar te streven dat 
de overeengekomen wijzigingen gekoppeld blijven 
aan de mogelijke toetreding van Spanje en 
Portugal. 

Minister Braks antwoordt minister 
De Koning desgevraagd dat het oliën- en vetten-
beleid slechts in procedurele zin aan de orde is 
geweest. Hij erkent nogmaals dat het bereikte 
compromis afwijkt van de conclusies van de 
coördinatiecommissie, maar daar staat tegenover 
dat een andere oplossing niet haalbaar bleek te 
zijn. De departementen die in de Nederlandse 
delegatie bij de EG-Landbouwraden zijn 
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vertegenwoordigd, waren er bovendien volledig van 
op de hoogte dat de beleidsvorming zich naar 
verwachting geleidelijk in de nu overeengekomen 
richting zou ontwikkelen. Spreker wijst erop 
tijdens de EG-Landbouwraad een voorstel van het 
Griekse voorzitterschap te hebben afgewezen 
vanwege de daaruit voortvloeiende ontoelaatbare 
gevolgen op het gebied van het preferentieel 
beleid. De Europese Commissie heeft daarop een 
aangepast voorstel aan de EG-ministers van 
landbouw voorgelegd, waarin de grootste bezwaren 
op dit punt waren weggenomen. Dit voorstel diende 
te worden aangemerkt als een uiterste 
onderhandelingspositie. Spreker ontkent dat het 
compromis tot nieuwe invoerbelemmeringen voor 
Spanje en Portugal zal leiden. De bevoegdheid van 
de Europese Commissie om autonoom beleid te 
voeren, wordt slechts vergroot, terwijl voorts 
het aantal referentieprijsprodukten zal worden 
uitgebreid. Spreker heeft er geen bezwaar tegen 
dat de overeengekomen wijzigingen opnieuw in de 
EG-Landbouwraad ter discussie zullen worden 
gesteld in geval de toetreding van Spanje en 
Portugal geen doorgang mocht vinden. Spreker 
deelt ten slotte mee dat de Europese Commissie 
heeft besloten de voorschotbepalingen op 
landbouwgebied tot 1 januari 1984 op te schorten. 
Naar verwachting zal het gevolg van dit besluit 
zijn dat de EG-begroting 1984 extra zal worden 
belast. De georganiseerde handel in Nederland 
heeft zich al tot Landbouw en Visserij gewend met 
het verzoek de voorschotbetalingen tijdelijk 
nationaal te financieren. Spreker wenst echter 
eerst de ontwikkelingen in de overige lidstaten 
af te wachten, alvorens op dit en vergelijkbare 
verzoeken te reageren. 

De raad stemt er op voorstel van de 
minister-president mee in dat bij de vaststelling 
van de EG-raadsverordeningen waarin de overeen
gekomen wijzigingen in het extern EG-beleid voor 
groenten en fruit zullen zijn opgenomen, van 
Nederlandse zijde zal worden benadrukt dat deze 
wijzigingen opnieuw ter behandeling in de 
EG-Landbouwraad aan de orde dienen te worden 
gesteld ingeval de toetreding van Spanje en 
Portugal geen doorgang mocht vinden. 


