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methoden~

welke in het interne verkeer worden toegepast.

De Commissie I.S.E.A. acht deze maatregelen voldoende om
marktbederf vanuit derde landen tegen te gaan.
Hoofdstuk IV - De overgangsperiode

§ 1. Algemeen
In deel II van de voorstellen van de Europese Commiss~e

wordt eraan herinnerd, dat conform art. 40, eerste lid,

van het E.E.G.-verdrag het gemeenschappelijke landbouwbeleid geleidelijk moet worden ontwikkeld. Elke noodzakelijke
aanpassing en omschakeling dient, zo wordt gesteld, eveneens geleidelijk tot stand te worden gebracht. In verband
hiermede maakt de Europese Commissie bij de door haar ingediende voorstellen een onderscheid tussen een voorbereidingsstadium (s·~ade préparatoir) en een eindstadium (stade
final). Daarbij merkt zij op, dat de ingediende voorstellen vervolledigd of gepreciseerd moeten worden door latere
voorst elI en, waarbi j rekening zal kunnen w·orden gehouden
met de verkregen ervaring (§ 12). In de voorafgaande hoofdstllidcen van dit advies en met name in hoofdstuk III heeft
de Commissie I.S.E.A. stilgestaan bij hetgeen door de Europese Commissie is voorgesteld met betrekking tot het eindstadium van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Thans
zal aandacht worden besteed aan de voorstellen betreffende
het voorbereidingsstadium.
In deel III (algemeen)

vfu~

de voorstellen worden als

de voornaamste algemene beleidslijnen voor het yoorbereidingsstadium genoemd:
1. de harmonisatie van de prijzen;
2. de vrijmaking van het onderlinge handelsverkeer;

3. de afschaffing van concurrentievervalsende

prru~tijken;

4. de coördinatie van de handelspolitiek;
5. de instelling van bureaus en fondsen.
Punt 1, i.c. de harmonisatie van de prijzen, is in
het voorafgaande hoofdstuk reeds uitvoerig ter sprru~e
gekomen. In de hierna volgende parargaaf zal vooral aandacht worden besteed aan punt 2, de vrijmaking van het
onderlinge handelsverkeer.
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ADVIES

inzake de voorstellen van de Europese Commissie betreffende
een ge~enschappelijl( landbouwbeleid in de E. E. G. _ __
1. Inl~AdiE.B:

In de afdeling van het E.E .G.-verdrag, die over de
landbouw handelt 5 kunnen twee elementen worden onderscheiden. Enerzijds w'ordt Gesteld, à.at de gemeenschappelijke
markt mede ele landbouw en de handel in landbouwprodukten
omvat erl dat dientengevolge, voor zover niet uitdrukkelijk
ande rs is bepaald, de normale regels voor de instelling
van de gemeenschappelijke markt op de landbouw'p rodukten van
toepassing zij n (art.38, leden 1 ej,1 2). Dit geldt met name
ook voor de regels van het vrij mal-,:en van bet handelsverkeer
(artt. 13 en 33) en van de gemeenschappelijke handelspolitiek
ten opzichte van derde landen (art . 110). Anderzijds stelt
art . 38~ vierele lid? dat è.e werking en de ontw'ikkeling van
de gemeensc happelijke markt voor de

landbouv~rodukten

ge-

paard dienen te gaan met de totstandkoming van een gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Ten aanzien van dit gemeenschappelijke landbouw'beleid
heeft de Eur opese Commissie thans, krachtens de haar in artikel 43 verstrekte opdracht . bep aal de voorstellen gedaan.
Het ligt voor de hand, dat deze voorstellen hun aangrijpingspunt vinden bij de doeleinden van het gemeenschappelijke landbouvTbeleid, zoals deze in artikel 39 zijn geformuleerd, t.w.

AAn Hunne Excellenties de Ministers van
Buitenlandse Zaken,
Economische Zaken en
Landbouw en Visserij

- 2 a. het stimuleren van de produktiviteit vau de landbouw ,
b. het aldus verzekeren van een redelijk bestaan aan de
landbouwbevolking;
c. het stabiliseren van de markten;
d. het veilig stellen van de voorziening;
e. het verzekeren van redelijke consumentenprijzen.
Een toetsing van de voorstellen van de Europese Commissie zal dan ook in eerste aanleg aan de hand van deze
doeleinden dienen te geschieden.
Bij deze toetsing van de landbouwvoorstellen zal
echter tevens het eerste hierboven vermelde element, n.l.
dat de landbouw een onderdeel vormt van de totale gemeenschappelijke markt, ln aanmerking moeten viorden genomen.
Dit impliceert dat het landbouwbeleid moet passen in het
algemene sociaal-economische beleid van de gemeenschappelijke markt.
In het kader van deze inleiding vestigt de commissie
ISEA de aandacht op de doeleinden voor een landbouwbeleid,
zoals deze door de S.E.R. in verschillende van zijn adviezen
op agrarisch gebied zijn omschreven'),
1. het bevorderen van een zodanige nettobijdrage van de
agTarische sector, dat het nationale produkt door een zo
gunstig mogelijke aamlending van de beschikbare produktieve krachten zo groot mogelijk wordt;
2. het bevorderen van een redelijk bestaan ln de a'grarische
sector.
Hoewel deze doelstellingen zijn opgesteld met het oog
op het nationale landbouwbeleid kunnen zij, naar de Commissie I SEA meent 9 zonder enige reserve ook worden toegepast
op het gemeenschappelijke landbouwbeleid in E.E.G.-verband.
Daarbij is het voordeel, dat zij scherper dan art.39 dit doet,
tot u itdrukking brengen w'aarom het bij de landbouwpoli tiek ln
feite gaat, terwijl met name het element van de verhouding
met derde landen er impliciet in is verwerkt. Bij het beQordelen van de voorstellen van de Europese Commissie - waarbij
vooral ook nagegaan zal worden in hoeverre het Nederlandse
belang zich me t de belangen van de E.E.G. als geheel verdraagt ,) zie o.a. het S.E.R.-advies over het garantiebeleid v~or de
landbouw, Publikatie van de S.E.R. 1959, no.1, hoofdstuk 111.
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zullen dan ook de door de S.E.R. geformule9rde doeleinden
mede als achtergrond worden genomen.
Wat de opzet van de voorstellen van de Europese Commissie betreft, na een beschrijvend gedeelte worden in deel
l I j Grondbeginselen van de gemeenschappelijke I andb OU1ip ol i-

tiek, de componenten van het gemeenschappelijke landbouvrbeleid aangegeven, t. w. de structuurpoli tiek, de

mar~:t-

en

prijspolitiek en de agrarische handelspolitiek. vervolgens
komt in deel 111 de uitwerking van de gemeenschappelijke
agrarische politiek aan de orde. Dit geschiedt aan de hand
van rapporten over de afzonderlijke produkten, tenrijl tevens een hoofdstuk over het structuurbeleid is opgenomen.
In dit advies zal in hoofdstuk 11 aandacht worden geschonken aan de grondbeginselen van het landbouVibeleid (Deel

11). Daarbij zal, in afwijking van de volgorde van de voorstellen, eerst worden ingegaan op de grondslagen van het
markt- en prijsbeleid en van de agrarische handelspolitiek.
Aan het slot van hoofdstuk 11 zullen de grondslagen van de
structuurpolitiek worden behandeld, waarbij dan tevens zal
worden betroldeen het hoofdstuk van Deel

III~

dat over deze

materie handelt , Dit is gedaan omdat met betrekking tot het
structuurbeleid de voorstellen nog beperkt zijn. Naarmate
het gemeenschappelijke landbouwbeleid zich ontwilQkelt zullen aanvullende voorstellen nodig zijn.
In hoofdstuk 111 zal aan de hand van de afzonderlijke
produktenrapporten worden

inge~&an

op de uitwerking van met

name het markt- en prijsbeleid en de agrarische handelspolitiek. Ten slotte zal in hoofdstuk IV het vraagstuk van de
duur van de overgangsperiode - met name l'fat het aspect van
een mogelijke verkorting daarvan betreft - worden behandeld.
Hoofdstuk 11 - De grondbe,inselen van het '2,'emeenschappelijke
agTarische beleid Deel 11

§ 1. Markt- en prijsbelei d en agrarische handelspolitie~
lijk
de:

Ten aanzien van deze onderdelen van een gemeenschappeagrarisch beleid stelt de Europese Commissie het volgen-

a. Het marktbeleid moet zorgen voor evenwicht tussen de pro-

- 4 duktie en de binnen- en buitenlandse afzetmogelijkheden
(voorkoming van overschotten). Daarbij moet een zo rationeel mogelijke locatie van de

prod~':tie

in de E. E. G. 'Vlor-

den nagestreefd (§ 32);
b. Ie landbouwprodukten moeten zodanig worden gewaardeerd,
dat voor de werkzaamheden in de landbouw een billijke
.

beloning wordt

verkregen~

welke die in de overige secto-

ren van de economie benadert (§ 33). In verband met het
streven naar verhoging van de produktiviteit dient daarbijts worden gelet op economisch levensvatbare bedrijven
met een bevredigende produktiviteit (§ 10)-;
c. In het kader van de stabilisatie van de markten dienen
excessieve prijsfluctuaties van de agrarische produkten
te worden voorkomen (§ 33). Om dit te bereiken zullen
o , m. grote prijsbewegingen op de wereldmarkt worden buitengesloten (§ 38);
d. De commissie denkt aan een gemeenschappelijk prijsniveau
voor de agrarische produkten met regionale

verschillen~

samenhangend met uiteenlopende "conditions de commercialisation" (§ 35).
Zij wil dit verwezenlijken door middel van een geleidelijke aanpassing, daarbij rekening houdend met de repercussies van de aanpassing (§ 37 en deel 111, algemeen,
pag.4);
e. Over het algemeen zullen de agrarische prijzen ln de
E.E.G. hoger worden vastgesteld dan op de wereldmarkt
(§

38), omdat 1e. de produktievoorwaarden en eigenschap-

pen van landbomvbedrijven buiten de :Co E. G. verschillen
van die in de E. E.G. en 2e. op de wereldmarkt prijsvervalsing plaatsvindt.
Gesteld wordt, dat gestreefd moet worden naar verbetering
van produktievoorwaarden en produktiviteit van de E.E.G.landbouw en, via internationale

organisaties~

naar norma-

lisering van de concurrentievoorwaarden op de wereldmarkt
(code de bonne conduite) (zie ook § 51);
f. De gemeenschappelijke agrarische handelspolitiek lS niet
alleen een middel tot verwezenlijking van het marktbeleid,
maar ook een onderdeel van de algemene handelspolitiek, welke volgens artikel 110 van het Verdrag als doeleinden heeft:

- 51 e. harmonische

ontwiy,-~e lin g

2e. geleidelijke

afschaf~ing

van de l.,ereldhandel,
Véln de beperl:ing in het inter-

nationale hanàelsverkeer;
3e. verlaging van tarieven.
De Europese Commissie voegt hieraan nog toe, dat rekening
moet worden gehouden met bilaterale en multilaterale (O.E.E.S.,
G.A.T.T.) F.A.O.) verplichtingen van de ledenlanden en de
E. E. G.

(§ 1 0 en § 45).
Voorts vTOrdt het verband erkend tussen agrarische en

industriële import enerzijds en export anderzijds (§

50).

De Commissie ISEA acht deze grondbeginselen, gezien
vanuit de gestelde doeleinden van het gemeenschappelijke
landbouwbeleid~

in het algemeen niet onbevredigend. Daarbij

wordt in aanmerking genomen, dat de Europese Commissie uitdrukkelijk stelt, dat tussen de verschillende sectoren van
het gemeenschappelijke landbouwbeleid een nauwe wisselwerking dient te bestaan (§ 10). De Commissie 13EA acht
di t vooral met het oog op de IlTederlandse agrarische. positie
van groot belang met name vlat

o.e

sector van het markt- en

prijsbeleid 13n de sector van de agrarische handelspolitiek
betreft. Zij heeft gemeend dat tot

uitdru~cing

te moeten

brengen door bij het opsommen van de grondbeginselen geen
splitsing te maken tussen beide sectoren. Het gevaar is n.l.
reëel? dat de moeilijkheden, die zich bij het concretiseren
van het geme enschappelijke markt- en prijsbeleid voordoen,
afbreuk zullen doen aan de verwezenlijking van de gestelde
beginselen van de agrarische handelspolitiek.
De Commissie ISEA wijst er op dat de grondbeginselen
door de Europese Commissie in het algemeen voorzichtig zijn
geformuleerd zodat onderlinge strijdigheid bij de uitwerking
van de vorm van een concreet la..."ldbouwbeleid niet bij voorbaat
vaststaat. In di t verband zij gewezen op de in sub b. gekozen
formulering wat betreft de grondslag voor het te voeren prijsbeleid. Er wordt n . l, gesproken van een zodanige "waardering"
van landbom.r produkten, d.at de Vlerkzaamheden in de landbouw
billijk kunnen worden beloond. Deze formulering sluit de mogelijl~hej.d

niet uit, dat de prij svorming van de la...."ldbouwpro-

dulden in eerste aanleg door (le mark t wordt bepaald - wa.ardoor
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een rationele pro,luktie en instandl.touding van importstromen
kunnen worden verwezenlijkt - terwijl de eventueel

noodz~e

lijke additionele inkomensgarantie via een stelsel van toeslagen wordt geäffectueerd.
De Commissie ISEA is van mem.ng, dat bij de ui t-lerking van het sub e. vermelde beginsel dat de agrarische
prijzen in de E.E.G. hoger vastgesteld zullen moeten Horden
dan op de wereldmarkt, de nodige voorzichtigheid in acht zal
moeten Horden genomen. I,iet dit beginsel kan worden ingestemd
voor zover het gaat om het weren van gevolgen van dumpingprijzen) terwijl ook een zekere - zij het beperkte - preferentie van het eigen E.E.G.-produkt ten opzichte van het
produkt uit derde landen uit het wezen van de E.E.G. als
douane-unie voortvloeit en aanvaardbaar mag vlorden geacht.
Voorkomen dient echter te ..Torden, dat met een beroep op
dit beginsel gepoogd wordt de invloed van de concurrentie
van derde landen volledig buiten te sluiten doordat het
eigen kostenniveau tot norm voor de interne prijzen zou
worden gemaakt.
Bij de behandeling van de produktenrapporten - waarin
de grondbeginselen van het markt- en prijsbeleid en van de
handelspolitiek nader worden geconcretiseerd - zal m.n. aan
het aspect van een mogelijke strijdigheid van de voorgestelde maatregelen met de als uitgangspunt genomen grondbeginselen aandacht worden besteed.
In deze inleidende paragraaf moge ten slotte een opmerking vrorden gemaakt met betrekking tot een punt ~ dat in
de produktenrapporten niet nader wordt uitgewerkt. Zoals
onder f. is aangegeven, wordt gesteld dat bij de agrarische
handelspolitiek: o.m. rekening moet worden gehouden met bilaterale handelsverplichtingen van de leden-staten. De Commissie ISEA wij st erop, dat een te

ster~(

benadruklcen van deze

bilaterale handelsverplichtingen het gevaar zou kunnen inhouden van een feitelijke uitholling van de

te

creären ge-

meenschappelijke agrarische markt. De bijv. door Duitsland
tot dusverre in dit opzicht ingenomen houding
aanleiding om dit gevaar te signaleren.

lS

voldoende

- 7 § 2. Structuurpolitiek
Bij de grondbeginselen van de structuurpo:'i tiek wor,i t
de noodzaak van een dergelijke politiek beklemtoond door
er op te

wijzen~

dat de totstandkoming van een gemeenschap-

pelijke markt de nationale beschermingsmaatregelen zal doen
verdl'Tijnen en daardoor de structurele tekortkomingen, die
tot dusverre verborgen bleven, duidelijk in het licht zal
stellen. :De aan de integratie inherente economische expansie
kan de regionale dispariteit nog vergroten (§ 20). Aan de
lid-staten wordt dan ook opgedragen die maatregelen te nemen die nodig zijn om de agrarische structuur te verbeteren.
Daarenboven dient de structuurpolitiek der onderscheiden
staten in het kader van het gemeenschappelijke agrarische
beleid te worden gecoördineerd (§ 21).

De agrarische

s~ctuurpolitiek

wordt door de Europese

Commissie niet op zichzelf gezien. Uitdrukkelijk wordt gesteld~

dat de

ta~~

van de lid-staten en van de gemeenschap

er in bestaat de totale economie van de "régions rurales
en voie de développement" te bevorderen. De agrarische
structuurpolitiek moet dan ook geïntegreerd worden in de
algemene economische politiek in dit opzicht (§ 17). In
dit kader wordt o.m. gesteld, dat het gehele systeem van
onderwijs en beroepsvorming verbeterd moet worden ten einde
de overgang van delen van de agrarische bevolking naar meer
produktieve werkzaamheden te vergemrudcelijken (§ 19). In
gevallen waarin sprake is van marginale gronden wordt de
ontwik~eling

van produktieve agrarische bedrijven niet mo-

gelijk geacht en zullen andere bestemmingen aan de grond
moeten worden gegeven. De te nemen maatregelen vereisen een
toenemende beschikbaarstelling van kapitalen voor de verbetering van de agrarische structuur in de gemeenschap.
In het hoofdstuk van deel 111 dat handelt over de ontwikkeling van de gemeenschappelijke agrarische structuurpolitiek worden de hierboven aangegeven grondbeginselen nog
iets uitgewerkt en geconcretiseerd. Nog eens wordt duidelijk
gesteld? dat een aanvaardbare agrarische structuur slechts
kan worden gerealiseerd in het kader van algemeen economische
ontwikkelingsplannen waarbij het niet alleen gaat om

spec~

fieke maatregelen voor de verbetering van de agrarische struc-
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tuur (herverkaveling , bedrijfsvergroting e.d ), maar ook om
de ontwikkeling van andere economische sectoren (industrie,
ambacht, diensten) (§

3).

Vervolgens worden ten behoeve van de door de instellingen van de gemeenschap in de eerstkomende tijd te ondernemen acties deze wegen aangegeven (§ 8);
1e. coördinatie van de agrarische structuurpolitiek van de
lid-staten;
2e. het doen van stappen bij de lid-staten om te bereiken
dat zij hun activiteit vergToten en voldoende fondsen
beschikbaar stellen voor de verbetering van de agrarische structuur;

3e. het verschaffen van een financiële hulp door de gemeenschap ten einde de afzonderlijke programma's te richten
op de doeleinden van de gemeenschappelijke agrarische
politiek.
In verband met het onder 3e gestelde wordt voorgesteld
met ingang van 1961 een "Europees fonds voor de verbetering
van de agrarische structuur" te stichten (§ 17).
In het algemeen kan de Commissie ISEA zich met de in
de voorstellen van de Europese Commissie vervatte grondbeginselen voor het agrarische structuurbeleid en de daaraan
gegeven eerste uitwerking zeer wel verenigen. Zij

~s

van

mening, dat een structuurbeleid in E.E.G.-verband een belangrijke bijdrage moet leveren om ook voor de landbouwsector tot een gemeenschappelijke markt te komen, waarbij

~n

derdaad sprake is van de doorw"erking van een markt- en prij sbeJ,.eid zonder aan het vrije verkeer van landbouwprodukten belemmeringen in de weg te leggen op grond van regionale produktieomstandigheden.
De Commissie ISEA acht het van veel belang, dat de
Europese Commissie stelt, dat alle stappen die op gemeenschapsniveau worden genomen op het geb ied van de agrarische structuur in de eerste plaats moeten rusten op een objectieve beoordeling van de toestand van de gemeenschap in dit opzicht.
Daarbij hecht de Commissie ISEA evenzeer grote waarde aan de
duidelijke uitspraken van d~ Europese Commissie, dat agrarische
structuurpolitiek alleen zin heeft in het kader van een ruimer
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krachten in loondienst (~ 24 van de grondbeginselen). De
Commissie ISEA onderschrijft het belang, dat aan het voortbestaan van het gezinsbedrijf in de agrarische sector uordt
gehecht. Haars inziens is het evenw·el niet juist om, zoals
de Europese Commissie doet, de omvang van het gezinsbedrijf
bij voorbaat vast - te leggen door het te omschrijven als een
bedrijf i dat velledig werk verschaft aan 2 of 3 werkkrachten

(§

25

van de grondbeginselen). De Commissie ISEA is van me-

ning, dat volstaan dient te worden met het stellen van de
eis, dat ook het gezinsbedrijf economisch verantwoord moet
zijn. In de praktijk zal dan blijken dat een grote variatie
van bedrijven met verschillende aantallen arbeidskrachten
economisch verantwoord is.

§ 3. Het sociale aspect.
Het is de Commissie ISEA opgevallen 7 dat in deel 11,
dat toch handelt over de grondbeginselen van de gemeenschappelijke agrarische politiek, geen afzonderlijke plaats is
ingeruimd voor het sociale beleid. Zoals reeds werd opgemerkt worden als onderdelen vermeldg de structuurpolitiek,
de marktpolitiek en de agrarische handelspolitiek. Nu geeft
de Commissie ISEA toe, dat bij de uitwerking van de drie vermelde onderdelen in deel 11 het sociale element zeker niet
uit het oog wordt verloren . Er wordt met name rekening mede
gehouden, zoals hiervoor in § 2 moge zijn gebleken, bij de
uitwerking van de structuurpolitiek " De Commissie ISEA hecht
echter een zodanige betekenis aan het sociale aspect dat zij
een expliçiete vermelding ervan in deel 11 wenselijk acht. Zij
ziet in dit verband als zelfstandige onderdelen van het sociale beleid o.m. de beroepsopleiding, de huisvesting, de relatieve gelijkstelling van de landbouwlonen en de lonen in
de omringende sectoren van het bedrijfsleven, vrije migratie,
de arbeidstijden in de landbouw, toepassing van het sociale
fonds ook op de arbeidskrachten in de landbouw (zelfstandigen
en onzelfstandigen) voor zover deze overgaan naar een betrekking in loondienst in een andere economische sector e.d.

-

11 -

Hoofdstuk 111 - Uitwerking van het markt- en prijsbeleid
en van de agrarische handelsp~ i. tiek

§ 1. Algemeen
De uitwerking van het markt- en prijsbeleid en van de
agrarische handelspolitiek geschiedt 1n deel 111 van de voorstellen van de Europese Commissie in de vorm van afzonderlijke rapporten voor de voornaamste

ag~rische

produkten.

Daarbij kunnen al naargelang de mate en wijze van marktordening 1n feite drie groepen van produkten worden onderscheiden.
a. Granen, suiker, zuivelproduk_ten
Voor deze produkten wordt behalve 1n beschermendemaxregelen aan de grens voorzien in verstrekkende interventies
op de gemeenschappelijke markt.
b. Agrarj.sche veredelingsprodukten en rundvlees
Voor deze produkten wordt het zwaartepunt gelegd in
beschermende maatregelen aan de grens, terwijl slechts J.ncidenteel interventies op de interne markt zullen plaatsvinden.

c. Groenten en fruit
De voorgestelde marktordenende maatregelen voor deze
produkten zijn weinig ingrijpend en beperken zich in hoofdzaak tot kw"ali tei tscontrole.
In Hoofdstwc 11 werd reeds aangegeven dat bij het
markt- en prijsbeleid het aspect van de verhouding met derde landen niet uit het oog mag worden verloren. De Commissie

IS~A

acht dit aspect m.n. voor ons land als agrarisch

exportland van zodanige betekenis, dat zij, daaraan bij de
bespreking van de afzonderlijke produktengrOepen in het bijzonder aandacht zal besteden.

§ 2 . Granen, suiker, zuivelprodukten
Van deze groep produkten zullen 1n eerste aanleg de
granen worden besproken. ne andere produkten zullen daarna
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ter sprake komen voor zover de voorstellen dienaangaande
nog bijzondere aspecten vertonen.
A. Granen (tarwe en voedergranen)
a. Algemeen
Het basisschema van de markt ordening voor granen
is als volgt g
Er wordt voor de granen een richtprijs vastgesteld.
Deze richtprijs zal worden geëffectueerd door middel vang
1e. het stellen van een minimum-invoerprijs (sluisprijs)
met de mogelijkheid van heffingen aan de grens (geen
invoerrechten) ;
2e. de mogelijkheid van kwantitatieve invoerrestricties op
basis van een voorzieningsprogram;
3e. interventie

op de E.E.G.-markt (met name steunaankopen);

Dit stelsel van marktordening zal hierna worden besproken aan de hand van enkele belangrijke aspecten.
b. Het niveau van de

graanpri~

Het behoort tot een der wezenlijke trekken van een
gemeenschappelijke

markt~

dat er in beginsel één prijs zal

gelden voor het gehele gebied. Prijsverschillen zullen met uitzondering van tijdelijke fluctuaties als gevolg van
toevallige onevemTichtigheden aan de hand van de vraag of
het aanbod - in hoofdzaak alleen voor kunnen komen op grond
van verschillen in transport- en handelskosten. Het is ter
verkrijging van een beeld van de toekomstige opbouw van de
gemeenschappelijke markt van groot belang zekerheid te krijgen over het prij sniveau 7 hetwelk men in concreto voor de
graansector denkt te verwezenlijken.
De hoogte van de producentenprijzen voor graan is
daarom van zoveel belang 7 omdat de omvang van de produktie
er in belangrijke mate door wordt bepaald. Daarnaast oefent
de hoogte van de marktprijs invloed uit op de omvang van het
verbruik. Naarmate het prijsniveau hoger is zal de produktie
en dus het aanbod groter zijn. Zou men het prijsniveau op een
te hoog niveau stellen dan zouden als gevolg van de daaruit
voortvloeiende produktiestimulering traditionele en op zichzelf economisch verantwoorde aankopen in derde landen worden
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tegengegaan. Daardoor zou strijd ontstaan met de gezonde
beginselen van de handelspolitiek, die een arbeidsverdeling
ook in ruimer internationaal verband als basis hebben. Ook
zou door het via een te hoog prij sni veau kunstmatig opvoeren
van de produktie binnen de

E.~.G.

het eigen aarillod de vraag

kunnen gaan overtreffen. Dit zou de technische verwezenlijking van de handhaving van de graanprij zen op het gevlenst
geachte prijsniveau aanzienlijk verzwaren. Hierna wordt nog
uitvoering op dit punt ingegaan. Bovendien komt men dan te
staan V00r de moeilijkheid van de afzet van een eventueel
produktie-overschot tegen relatief hoge prijzen voortgebracht. Hoge marktprijzen voor granen binnen de E.E.G. beperken het interne verbruik van de granen in de verschillende aanwendingen . Ook worden de kosten van levensonderhoud
er ongunstig.

door beïnvloed met een mogelijke uitwerking

op het algemene koste.n ni veau binnen de E. E. G., gepaard gaande met afzetmoeilijkheden naar derde landen ook in de industriële sector. Tenslotte houdt een te hoog prijsniveau
binnen de E.E.G. met name van voedergranen het gevaar in van
een belemmerende ,.. erldng op de export van op basis van die
voedergranen veredelde produkten. De praktijk leert n.l. dat
een veredelingslandbouw welke ook voor de export produceert
alleen mogelijk is wanneer het prijsniveau van de voedergranen niet relatief hoog is.
De Europese Commissie spreekt zich bij haar voorstellen niet duidelijk uit over de hoogte van het toekomstige
E.E.G.-prijsniveau. Wel zijn er enkele uitspraken, die een
aanduiding geven van de richting 9 waarin zij denkt. In deel
11 wordt gesteld, dat de prijzen van de agrarische produkten
in het algemeen hoger zullen moeten zijn dan de huidige
wereldmarlctprij zen, omdat deze laatste zijn beïnvloed door
afwijkende produktie-omstandigheden en bovendien ook vervalst
zijn door kunstmatige maatregelen (§ 38). Ten aanzien van
tarwe wordt enerzijds gesteld, dat de toekomstige prijspolitiek de prodllictie niet nog meer mag stimuleren (§ 8) en anderZijds, dat het priJsniveau een bevredigende beloning moet verzekeren aan producenten ruet normale prodllictie in de voor graanteelt geschikte gebieden (§ 9). Ten aanzien van voedergranen
wordt gesteld, dat een voorzichtié)9 prijspolitiek nodig is om

- 14 de reeds aamlez1ge aanbodvergrotende tendenties (technologisc:Le voorui tgang, omsohakeling van het tanTe-areaal) niet
nog kunstmatig te versterken . Immers zolang er nog een invoerbehoefte aan voedergranen is, is het semakkelijker de
traditionele export van op basis van de granen veredelde
produkten te handhaven (§ 13). Ook wordt opgemerkt , dat de
prijsverhouding gerst/tarwe van groot belang is om de diepgaande onevenwichtigheid in de tarwe-economie weg te nemen

(§ 14)
Uit het voorafgaande blijkt, dat de Europese Commissie wel degelijk de gevaren ziet , die aan een te hoog E.E.G.prijspeil in de sector van de granen zijn verbonden, Toch
heeft de Commissie ISEA uit de voorstellen de indruk gekregen - hoenel op dit punt geen concrete uitspraak wordt gedaan - dat de Europese Commissie niet bereid is de consequenties te trekken , die uit dat juiste inzicht voortvloeien.
~1 et

name zal nog blijken, dat er in het door de Europese Com-

missie ontwikkelde systeem van prijsbepaling elementen schuilen, die een belemmering vormen om tot een bevredigend prijsniveau te komen (zie hierna onder c.).
De Commissie ISEA acht het punt van het toekomstige
prijsniveau in de E.E.G. van zeer groot belang. Zij wil dan
ook niet nalaten de door haar in haar advies van 18 november
1959 inzake het graanbeleid in de E.E.G. uiteengezette beginselen ten aanzien van het meest vTenselijke prij speil nogmaals onder de aandacht van de regering te brengen. Samengevat komen de daar getrokken conclusies op het volgende neer.
1e. Het prijsniveau van tarwe moet bijdragen tot beperking
van de tarvTeproduktie in die

gebieden~

die er structureel

minder geschikt voor zijn (pag.8);
2e. Het prijsniveau voor voedergranen moet zodanig zijn , dat
economisch niet verantwoorde produktie wordt tegengegaan
waardoor vermeden wordt dat de huidige situatie van een
netto

invoero~erschot

van buiten de E.E.G. op kunstmatige

wijze te niet zou worden gedaan (pag.9/10);
3e. Uitgaande van de bestaande prijzen in de E.E.G.-landen
moet worden nagegaan wat het effect is van kleine verlagingen van de hoge prijzen en kleine verhogingen van de
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lage prijzen enerzijds op de produktie en de

~nvoer

en

anderzijds op het verbruik (met name ook vió. de concumptie van veredelingsprodukten)

Aan de hand van die ge-

volgen dient dan nader te worden bepaald op welk niveau
de E.E.G.-graanprijzen dienen te worden gesteld (pag.8
en 10). Als voorlopige

men~ng

werd uitgesproken , dat het

E.E.G.-prijsniveau meer zal moeten gaan in de richting
van de huidige Franse prijzen gezien de potentiële economische prodvktiemogelijkheden in dat land (pag.10);
4e. Bedrijven die bij dit prijspeil geen redelijk inkomen
verwerven dienen gedurende een langere of kortere termijn gesteund te vlorden door middel van een systeem van
toeslagen, niet gekoppeld aan de proiuJ:.:tieomvang. Een
dergelijk toeslagsysteem dient zoveel mogelijk een onderdeel te vormen van een geheel van structuurmaatregelen,
die een verbetering van de agrarische structuur van de
desbetreffende gebieden c.q. een omvormlng van deze structuur in een andere richting beogen (pag. 11 en 12);
5e. De over het algemeen extra hoge waardering van tarvTe boven voedergraan zal moeten worden verminderd.
In de voorstellen van de Europese Commissie zijn verschillende elementen te vinden, die nauw bij de hier weergegeven conclusies van de Commissie ISEA aansluiten. Zo wil de
Europese Commissie - in § 1 van hoofdstuk 11 is er reeds even
op gedoeld - het uiteindelijke prijsniveau eveneens tastenderwijze bepalen . In deel 11,

§ 37,

wordt gesteld, dat de prijs-

aanpassing geleidelijk moet geschieden. Het te bereiken gemeenschappelijke prijspeil zal worden bepaald, rekening houdende
met de gevolgen van de eerste etappe van de aanpassing. In het
algemeen gedeelte van deel 111 wordt gesteld, dat de Europese
Commissie concrete voorstellen aan de Raad zal doen betreffende
de verwezenlijking van de prijsharmonisatie en de daarbij te
gebruiken methoden. Dit wordt in § 35 van het tarwerapport,
welke paragraaf eveneens van toepassing is op de voedergranen,
nog iets geconcretiseerd doordat wordt gesproken van een eerste
prijsaanpassing voor de oogst 1961, gaande in de richting van
een verlaging van de hoogste prijzen (Duitsland, Luxemburg en
Italië) en een verhoging van de laagste prijzen (Frankrijk en
Nederland) •

-
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Daarnaast blijft er echter een mogelijkheid van versc'hLl in opvatting, wanneer het gaat om de

w~Jze,

waarop

een bevredigenQ inkomen voor de agrarische producent zal
moeten worden gerealiseerd. Bij de bespreking van de grondbeginselen van het markt- en prijsbeleid (zie hoofdstuk 11,

§ 1) werd er op gewezen y dat in deze beginselen te dezen
aanzien geen uitdrukkelijk standpunt wordt ingenomen . Hier,
bij de uitwerking voor de graansector, wordt echter met name ten aanzien van tarwe, gesteld (§ 9 van het tarwerapport),
dat een bevredigende beloning voor de producent moet worden
verzekerd via het

prijsnive~.

Weliswaar wordt deze uitspraak

enigszins gemitigeerd door de toevoeging, dat het moet gaan
om producenten met een normale produktiviteit in voor ta.rweverbouw geschikte streken. Maar het gevaar bestaat hierbij
dat de norm te zeer in de produktie-omstandigheden in het
eigen gebied zal worden gezocht. In deze richting wijst het
feit dat y zoals reeds werd gesignaleerd, in de grondbeginselen wordt gesteld, dat de agrarische prijzen in de E.E.G.
over het algemeen hoger zullen moeten worden vastgesteld
dan op de wereldmarkt ook vam,ege het verschil in produktieomstandigheden. Op deze wijze zou het aan de prijsvorming
verbonden aspect van de inkomensvorming een te grote prioriteit worden gegeven. Daarmede zou echter tegelijkertijd de
mogelijkheid om aan andere gestelde grondbeginselen te voldoen - met name het tot stand brengen van een evenwicht tussen produktie en import en de binnen- en buitenlandse afzetmogelijkheden - worden belemmerd. Het laat zich dus aanzien
dat, althans voor de sector tarwe, de uitwerking van de gestelde grondbeginselen op een zodanige wijze geschiedt, dat
een duidelijke strijdigheid tussen deze gronnbeginselen ontstaat, waarbij door de Europese Commissie met het oog op de
waarborging van een redelijk inkomen een primaat wordt gegeven aan de eigen produktie.
Voor de sector voedergranen wordt geen enkele uitspraak
over het

verb~tussen

prijsvorming en het producenteninkomen

gedaan. Slechts wordt opgemerkt, "dat een voorzichtige prijspolitiek nodig is". Toch is het gekozen systeem van prijsbepaling voor de voedergranen zodanig identiek aan dat voor de
tarwe, dat gevreesd moet worden, dat in belangrijke mate de
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richting, die voor tarwe is aanvaard, zal worden gevolgd.
De Commissie ISEA kan zich met het door de Europese
Commissie ten aanzien van de prijsbepaling van tarwe ingenomen standpunt - aangenomen dat dit gaat in de richting
zoals deze hiervoor werd aangeduid - niet verenigen. Raars
inziens is bij het praktische beleid in de sector granen een
gelijktijdig voldoen aan de gestelde grondbeginselen wel degelijk mogelijk, wanneer maar niet bij voorbaat vlordt vastgelegd, dat het te bereiken prijsniveau in elk geval een redelijk inkomen voor in beginsel alle producenten moet waarborgen. Ret door de Commissie ISEA aanbevol en inductieve
systeem van prijsbepaling beoogt het interne prijsniveau
voor granen afhankelijk te laten zijn van de concrete omstandigheden, met name wat betreft produktie en invoer enerzijds en verbruik anderzijds. Daarbij is een belangrijk element, dat de prijsontwikkeling in de E.E.G. niet geheel losgemaakt wordt van het prijsverloop op de wereldmarkt, waardoor in zekere mate de prijsfluctuaties op de wereldmarkt
ook op de E.E.G.-markt kunnen doorwerken. Wel is het de bedoeling het effect van de excessieve prijsfluctuaties op de
wereldmarkt zoveel mogelijk te neutraliseren. Bij een prijsvormingssysteem in deze geest zal het niet steeds mogelijk
zijn via het prijsniveau een redelijk inkomen voor alle agrarische producenten te waarborgen. Moeilijkheden, die zich
wat dit laatste betreft voordoen, kunnen evenwel worden opgevangen via een systeem van niet aan een bepaalde produktie
gebonden toeslagen, zulks zoveel mogelijk in het kader van
voorzieningen ter bevordering van structurele aanpassingen.
Ook de voorstellen van de Europese Commissie voorzien
in de mogelijkheid van inkomenssteun via toeslagen. In § 11
van deel 11 wordt n.l

opgemerkt, dat wanneer sociale over-

wegingen het rechtvaardigen of de duur van de structuurmaatregelen het noodzakelijk maken speciale steunmaatregelen onder zekere voorwaarden nodig kunnen blijken te zijn. Ret

~s

evenwel aan te nemen, dat de Europese Commissie in meerdere
mate dan de Commissie ISEA deze toeslagen als incidentele
maatregen ziet.
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c. De vaststelling van de richtprijs
In de voorstellen van de Europese Commissie speelt
voor het bepalen van het prijsniveau van de granen in de
E. E. G. de richtprij s een essentiële rol. In het tarvlerapport
'VTordt de richtprij s als volgt omschreven: de voor een aantal belangrijke markten liggend in tekortgebieden geldende
prijs. Onder tekortgebieden wordt daarbij verstaan gebieden
waar de mate van zelfvoorziening het geringst is. Deze richtprijs wordt in verband gebracht met de prijzen in de produktiegebieden doordat rekening wordt gehouden met de transport..kosten naar de tekortgebieden (§ 17). Voor voedergranen
wordt de richtprijs op soortgelijke wijze omschreven: de
prlJS die wordt nagestreefd voor lev,ering aan de groothandel
in het tekortgebied. Het verband met de prijzen in de overschotgebieden wordt hier niet met zoveel woorden gelegd. De
min of meer automatische samenhang via de tr'ansportkosten
bestaat hier niettemin evenzeer.
Als voornaamste vraag rijst hier, ,vaar in de praktijk
het zwaartepunt bij het bepalen van de hoogte van de richtprijs zal worden gelegd. Wanneer men zich consequent instelt
op de inductieve methode dan dient het niveau van de EuroLooncrete

pese richtprijs bepaald te worden door deLmarktomstandigheden en dienen de producentenprijzen in de produktiegebieden,
met in achtneming van de "conditions de commercialisation",
daaruit voort te vloeien. Dan kan ook inderdaad tastenderw'ijs een zodanig prijsniveau lV'Orden bereikt, dat een evenlvicht ontstaat tussen de interne produktie en invoer enerzijds en verbruik en uitvoer anderzijds. Zou men zich daarentegen uitsluitend instellen op het verschaffen van een bestaanszekerheid aan de producenten in de voornaamste proàuktiegebieden dan begeeft men zich

in de richting van een auto-

noom prijsbeleid, gebaseerd op de omstandigheden in de E.E.G.
zelf met als gevaar, dat men uiteindelijk kowt tot een volledig

8uta~kisoh

systeem.

Dit probleem kan het duidelijkst worden toegelicht aan
de hand van de situatie, die zich in de E.E.G. voordoet ruet
betrekking tot de sector voedergranen. Voor voedergranen heeft
het E.E.G.-gebied als geheel een tekort, zodat invoer van buiten het E.E.G.-gebied nodig is. Deze invoer vindt plaats van-
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uit overzee ten behoeve van de agrarische veredelingsbedrijven~

die zich dan ook gevestigd hebben in de nabijheid van

de importpunten. Daar bevinden zich dus, in de terminologie
1
van de Europese Commissie sprekend, het tekortgebied )en
daar dient

dan ook in de gedachtengang van de voorstellen

de richtprijs te worden bepaald. Zou deze richtprijs (dus in
het tekortgebied) worden bepaald op het niveau van een redelijke producentenprijs in de meeste overschotgebieden van de
E.E.G., vermeerderd met vrachtkosten naar de meest afgelegen
punten in het tekortgepied, dan zou dit een te hoog prijsniveau binnen de E.E.G. tot resultaat hebben. Het gehele E.E.G.gebied kan immers niet door de E.E.G.-producenten met voedergraan l'lorden voorzien (er is immers een tekort). Er zal dus
invoer plaatsvinden. Maar dit zal geschieden tegen een relatief hoge prijs

j

n.l. in beginsel de richtprijs van het te-

kortgebied. Dit zal tot gevolg hebben, dat binnen de E.E.G.,
met name in het gebied tussen de importhavens en de produktiegebieden het gehele prijsniveau zal worden opgetrokken.
Bij het samenspel van vraag en aanbod hevinden de E.E.G.-producenten zich immers ten opzichte van de importeurs - die
boven de relatief hoge importprijs bij vervoer binnen de
E.E.G. ook nog vrachtkosten in rekening moeten brengen - ln
een gunstig,:; concurrentiepositie. Het prij sniveau van voedergranen in de E.E.G. zal ln dat geval dan ook hoger worden dan
nodig is uit hoofde van de produktieomstandigheden in de belangrijkste yoortbrengingsgebieden. Dit zal de produktie stimuleren, niet alleen in de produktiegebieden maar ook in het
tekortgebied - waar de prijs relatief hoog is. Deze produktievermeerderende tendentie zal pas haar einde vinden wanneer het
E.E.G.-gebied volledig zelfvoorzienend is. Deze tendentie zal
nog sterker worden wanneer niet alleen de goeillcoopst producerende produktiegebieden als uitgangspunt voor de berekening
zouden worden genomen, maar ook produktiegebieden die onder
minder gunstige omstandigheden voortbrengen.
De Commissie ISEA acht het dan ook rationelèr wanneer
de richtprijs zodanig zou worden vastgesteld, dat een economisch verantwoord evenwicht ontstaat tussen

E.E.G.-prodcl~tie

1) i.p.v. tekortgebied zou beter gesproken kunnen worden van
voorzieningsgebied
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plus invoer enerzijds en verbru i k v an de E. E. G. anderzijds.
Zoals reeds werd op gemerk t, doet de Europese Commissie ten
aanzien van de prijsbepaling van voedergranen ge en duidelijke uitspraak. De Commissie ISEA is van oorde el , dat uitsluitend een interpretatie als hiervoor in twee de i ns tantie vlerd gegeven,
Voor

~arwe

aanvaardbaar is.
ligt de situatie moeilijker. Te dien aan-

zien wreekt zich, · dat in de voorstellen van de Europese Commissie geen onderscheid wordt gemaakt tussen de Europese
zachte tarwe en kwaliteitstarwe, welke door een aantal landen van de E.E.G. in enige omvang vanuit derde landen wordt
geïmporteerd. 1) Uitgaande van de stelling tarwe is tarwe
kunnen in de E.E.G. inderdaad tekortgebieden worden onderscheiden. Het systeem van het vaststellen van richtprijzen
in die tekortgebieden op basis van producentenprijzen in de
produktiegebieden + vervoerskosten zou dus kunnen \-Torden
toegepast, temeer daar het gehele E.E.G.-gebied op die basis
zou kunnen worden voorzien van E.E.G.-tarwe.
Een bezwaar hiertegen zou evenwel zijn, dat de tarweprijs in de tekortgebieden - en met name ook in Nederland daardoor relatief hoog zou komen te liggen, waardoor een op
zichzelf onnodige en zelfs ongewenste produktieuitbreiding
zou worden gestimuleerd. Maar bovendien is het met het oog
op de aanwending van tarwe, t.w. de broodvoorziening, onjuist
geen onderscheid te maken tussen de Europese (zachte) ta~ve
en kwaliteitstarwe die slechts in beperkte hoeveelheden in
het E. E. G. -gebied ,"yordt geteeld. In sommige landen en met
name i n Nederland is, gezien ele lvijze, waarop de broodproduktie plaats vindt, ingevoerde kl.,ali tei tstarwe niet zonder
meer v ervangbaar door zachte E.E.G.-tarwe. Het is dan ook
niet juist Nederland voor tarwe te zien als een tekortgebied.
In feite is het zo, dat in de E.E. G. wat zachte tarw·e betreft
vrijwel geen tekortgebieden bestaan, terwijl het E. E.G.-gebied
als p;eheel een tekortgebied is voor kvlaliteitstarwe. Met deze
omstandigheid dient bij het bepalen van de hoogte der riohtprij s voor tarl·re teIlie ge

rekening te worden gehouden. Er is

1) Dat i n West-Europa weinig kwali tei tstarwe w·ordt voortgebracht ie in hoofdzaak een gevolg van klimatologische
orr.etandi gheden.
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dan ook naar de Commissie ISEA meent, in beginsel geen aanleiding om bijv. de richtprijs voor tarwe zo vast te stellen
dat in Nederland het prijsniveau voor tarwe hoger wordt dan
bijv. in Frankrijk.
Uit het voorafgaande moge blijken, dat de Commissie
ISEA voor de sector granen een systeem van prijsbepaling
wenselijk acht 9 waarbij uniforme Europese richtprijzen \"Torden vastgesteld met daarop afgestemd een stelsel van sluisprijzen en variabele heffingen in de gebieden vTaar invoer van
buiten de gemeenschap plaatsvindt, terwijl de producentenprijzen binnen de gemeenschap zich verder op die basis op natuurlijke wijze ontwikkelen.Daarbij moet het algemene niveau zodanig zijn, dat eén evenwicht ontstaat tussen produktie en
invoer enerzijds en verbruik anderzijds.
Uit de voorstellen met betrekking tot tarwe 'blijkt

(§ 19), dat het de bedoeling is een lijst met richtprijzen
te publiceren voor de verschillende streken van de gemeenschap, teneinde de producent in welke streek dan ook in staat
te stellen de richtprijs te kennen voor de locale markt, waarvoor hij produceert. De samenhang tussen deze prij zen lfordt
daarbij bepaald door de vervoerskosten.
De Gommissie ISEA is van mening dat het opstellen
en publiceren van een dergelijke prijslijst onjuist moet worden geacht. Voor zover het gaat om produkten, waarvoor duidelijk tekortgebieden bestaan, kan worden volstaan met het ramen
van de vermoedelijke prijzen in die tekortgebieden. De prijzen
in de overige streken van de gemeenschap vloeien daaruit dan op
natuurlijke wijze voort. Iedere producent in welke streek dan
oek kan vrij nauwkeurig voor zichzelf nagaan hoe de gestelde
Europese richtprijzen zich laten omzetten in prlJzen voor zijn
speciale markt. Laatstbedoelde prijzen behoeven n:bet te W'orden
vastgelegd. Voor produkten waarvoor geen tekort bestaat - bijv.
ln de gedachtengang van de Commissie ISEA zachte tarwe - geldt
in wezen hetzelfde. Ook daarvoor dient te worden uitgegaan van
uniforme richtprijzen op grond waarvan de prijzen in de verschillende produktie ge bieden tot stand zullen komen. Zou men de producentenprijzen zelf vast willen stallen dan bestaat het gevaar
dat men in feite op kunstmatige wijze verschillende prijszone's
binnen de E.E.G. creëert, hetgeen in strijd is met het wezen
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van een gemeenschappelijke markt . Het gevaar hiervoor bestaat
te meer daar het publiceren van prijslijst en vo or de
richtprijzen per gebied

ta~le -

impliceert dat ev ene en s pr ijsge-

bieden voor de inleveringsprijzen voor tarwe aan h et eind
van het seizoen zullen ontstaan, daar immers de

in ter~ e ntie 

prijzen gekoppeld zullen zijn aan de richtprijzen. Ook van
vervoerszijde zou tegen een dergelijke gang van zaken bezwaar bestaan wanneer dit zou inhouden dat ten behoev e van
het landbouwbeleid speciale maatregelen voor het vervoer ,
met name wat de tarieven betreft,zouden moeten worden vastgesteld.
d. Handhaving van het verband met de wereldmarkt
Een belangrijk middel om de richtprijs te effectueren

lS

zowel voor tarwe als voor vo edergranen het systeem

van invoerheffingen. De opzet van dit systeem is het verschil
tussen de (lagere) wereldmarktprijs en de (hogere) richtprijs
te compenseren door het leggen van een (variabele) heffing op
de invoer van het desbetreffende produkt. Bij uitvoer wordt
deze heffing gerestitueerd, zodat de verwerkende industrie
de grondstoffen in feite tegen wereldmarktprijs betrekt. In
dit kader

introduceert de Europese Commissie het begrip sluis-

prijs, waaronder wordt verstaan de prijs beneden welke produkten, die c.i.f . zeehavens of franco grens worden ingevoerd,niet
binnen het E.E.G.-gebied mogen worden toegelaten zonder het
nemen van bepaalde maatregelen. Deze maatregelen zullen in het
algemee n bestaan uit heffingen die op bedoelde produkten bij
invoer zullen worden gelegd teneinde de invoerprijs tot het
gewenst geachte niveau op te trekken . In feite betekent dus
het hanteren van sluisprijzen dat, wat de relatie met derde
landen betreft, wordt overgegaan naar een systeem van minimuminvoerprijzen, een systeem waartegen Nederland als a grarisch
exportland altij d. zeer veel bezwaar heeft gehad, vooral walln*T
het inhield dat door het betreffende importland de invoer op
een gegeven moment volledig kon worden stopgezet. De b e zwaren
tegen het systeem van sluisprijzen gelden vooral bij de agr arische

veredelingsprodill~ ten.

Daar zal dan ook nader op dit on-

derdeel worden ingegaan. Voor de sector granen zijn de gevaren
verbonden aan h et hanteren van sluisprijzen tot op zekere hoogte
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van kracht. Daarbij

J.S

vooral van belang de wijze waar0I- de

sluispr'ij zen zullen worden vastgesteld. De te dien aanzien
in de voorstellen van de Europese Commissie vervatte gedachten komen het meest concreet tot uiting bij het gedeelte, dat handelt over de voedergranen. Daar wordt gesteld,
dat

teneinde de richtprijs in de tekortgebieden te kunnen

handhaven, de sluisprijs oordeelkundig op de richtprijs
moet worden afgestemd. Dat er een verband vlordt gelegd tussen de sluisprijs en de richtPrijs is op zichzelf gezien
juist. Daarbij geldt als eerste vereiste - o11o-:1er b en c
werd daar uitvoerig op ingegaan- dat het niveau van de
richtprijs en dus ook van de sluisprijs op de juiste wijze
wordt gekozen n.l. zodanig dat er een evenwicht ontstaat
tussen produktie en import enerzijds en verbruik en export
anderzijds. Het afstemmen van de sluisprijs op de richtprijs
mag echter naar de menlng van d.e Commissie ISEA niet inhouden dat er naar een vrijwel volledige identiteit tussen
sluisprijs en richtprijs zal worden gestreefd. De bedoeling
van een stelsel van sluisprijzen met daaraan gekoppeld
variabele heffingen dient te zijn het beschermen van het
êigen prijsniveau van de E.E.G. tegen excessieve prijsfluctuaties - m.n. als gevolg van dumping en daarmede gelijk
te stellen praktijken - op de wereldmarkt - hetgeen in het
deel over de grondbeginselen met zoveel woorden door de
Europese Commissie w'ordt gesteld'" zOhder dat de concurrentieverhouding met de wereldmarkt volledig wordt geblokkeerd.
Daartoe is het van belang, dat het voor de E.E.G. ge\venst
geachte prijsniveau, tot uitdrukking gebracht door de hoogte van de riChtprijs, als een gemiddelde wordt gehaald. Daarom
behoeft er geen bezwaar tegen te bestaan dat prijsfluctuaties
~p

de wereldmarkt zich in zekere mate ook binnen de E.E.G.-

markt doen gevoelen. In dit verband is in het advies van 18
november 1959 reeds gepleit voor een systeem met weliswaar
variabele heffingen y maar waarbij een ruJ.m prijstraject rond
de richtprijs in aanmerking wordt genomen, voordat tot wijziging van de heffingen zal worden overgegaan. Om dit in de
praktijk te verwezenlijken zou dus naast de richtprijs niet
één sluisprijs moeten worden vastgesteld op het niveau van
die richtprijs, maar een maximum- en een minimum-sluisprijs,
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die met een ruime marge boven respectievelijk beneden de
richtprijs zijn gelegen. Op deze wijze zull en de p ri jsbewegingen op de wereldmarkt hun doorwerking in h et E. E.G. gebied kunnen hebben , waarbij de zekerheid bestaat , dat
over~n

langere periode bezien gemiddeld de richtprijs

zal worden gehaald. De gevolgen van excessieve prijsfluctuaties op de wereldmarkt wanneer deze zich voordoen bijv.
uit hoofde vandumpingpraktijken, zullen evenwel worden
geblokkeerd.
Een ander punt is, dat het van belang is te pogen
de wijzigingen in de onderlinge prijsverhouding tussen de
voedergranen, zoals deze op de wereldmarkt tot uiting komen,
ook in de E.E.G. hun uitwerking te laten hebben. Bij een
preciese afstemming van de sluisprijs voor elke afzonderlijke graansoort op de richtprijs voor die graansoort zou
deze doorwerking van prijsverschuivingen volledig worden
gefrustreerd. Dit bezwaar wordt

min~1. er

bij het - zoals

hiervoor werd voorgesteld - aanhouden van een ruim prijstraject tussen de maximum- en de minimumsluisprijs rond
het niveau van de richtprijs. Een zeer effectieve oplossing van dit punt zou echter worden verkregen, wanneer
de heffingen op voedergranen, afhankelijk van het

-de

prijsverloop op de internationale

markte~

~IDiddel

voor alle

voedergranen,in beginsel volgens een vaste verhouding zouden
worden bepaald . Een dergelijk stelsel heeft als voordeel,
dat de producenten van veredelde agrarische produkten in
de E.E.G. zich bij de produktie kunnen baseren op de grondstof, welke , vergeleken met de voederwaarde, het voordeligst
op de wereldmarkt is aan te kopen . De producenten van voedergranen in de E.E.G. ondervinden dan tevens een stimulans om
hun produktie aan de reële vraagverhoudingen aan te passen.
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Zoals hiervoor uiteengezet wordt door d e Europes e Commissie] ten einde in de E.E.G. een bepaalde richt prijs Voor
de granen te loxnnen handhaven, een systeem van invo erheffingen voorgesteld. Een moeilijkheid hierbij is evenwel , dat
een dergelijk systeem alleen werkt bij een import van enige
omvang. Dit is voor tarwe niet het geval daar , zoals reeds
hiervoor werd opgemerkt, voor di.t produkt in feite een overschot in de E.E.G. bestaat, althans voor zachte tarwe. Het
ligt dan ook voor de hand, dat de Europese Commissie met
name voor tarwe additionele voorstellen moet doen om een
handhaving van een richtprijs binnen de E.E.G. mogelijk te
maken . Voorgesteld wordt de invoer van tarwe te binden aan
invoercertificaten, die een beperkte geldigheidsduur zullen
hebben~

welke in het kader van een voorzieningsprogramma zul-

len worden toegewezen (§

29 van het tarwerapport),

Uitd~~e

lijk wordt daarbij gesteld 1 dat de afgifte van invoercertificaten tijdelijk kan worden stopgezet • . Voor voedergranen wordt
een soortgelijke regeling voorgesteld (§ 30 van het voedergranen-rapport) ,
De Commissie l.S.E.A. kan zich met deze voorgestelde regelingen niet verenigen. Zij heeft overwegende bezwaren tegen
het opstellen van voorzieningsprogramma's , zoals deze door de
Europese Commissie worden voorgesteld en die een geheel ander
karakter hebben dan prognoses op het gebied van produktie ,
aanbod en verbruik. Op deze wijze ontstaat een re'ëel gevaar
van verstoring van het evenwicht op de binnenlandse markt
en van het internationale handelsverkeer. Voor voedergranen ,
waarvoor de E. E .G. een belangrijke invoer heeft, acht zij
e en voorzieningsprogramma met daaraan gekoppeld de mogelijkheid om

~~ antitatieve

invoerrestricties in te stellen, boven-

dien overbodig. Door zulks te doen geeft men immers als het
ware te k ennen, dat men zelf weinig geloof hecht aan de mogelijkheid een systeem van prijsbepaling te

ontwerpen ~

waar-

door de invoer van granen uit derde landen een reële kans
blijft behouden. Voor tarwe ligt de situatie anders . Ook
hier wreek t zich , dat in de voorstellen van de Europese ComT
missie geen onderscheid wordt g emawct tussen de zachte in de
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E.E.G. geproduceerde tarwe en de kwaliteitstarwe, die moet
wordEn geïmporteerd. De Commissie r .S.E.A. acht het vanzelfsprekend? dat de invoer van k1ialiteitstarwe niet volledig
vrij kan worden gelaten, zulks met het oog op het ruimschoots
voldoende voorhanden zijn van zachte (E.E.G.-)tarwe. Daartegenover staat, dat de in de loop der tijden in bepaalde landen gegroeide consumptiegewoonten met betrekking tot brood waarop het produktie apparaat zich heeft ingesteld - de invoer van een zekere hoeveelheid kwaliteitstarwe vraagt. Een
drastische kwantitatieve beperking van de invoer van kwaliteitstarwe moet dan ook onaanvaardbaar worden geacht.
Naar de Commissie r.S.E.A. meent, verdient het in elk
geval aanbeveling het natuurlijke prijsverschilt dat er op
de wereldmarkt bestaat tussen

~Taliteitstanle

en zachte tar-

we, ook binnen het E.E.G.-gebied tot uitdrukking te laten
komen. Dit is mogelijk door op kwaliteitstarwe bij invoer in
beginsel dezelfde heffing te leggen als voor ingevoerde zachte tarwe zal worden toegepast. Geen aanbeveling verdient het naar
de mening van de Commissie I.S.E.A. de kwaliteitstarwe extra ZvTaar te belasten om op deze wij ze tot een beperking van
de vraag te komen. Dit zou immers een belasting betekenen
van de consument in bepaalde E.E.G.-landen. Toch zal het noodzakelijk zijn, zoals reeds \ferd opgemerkt, dat de import van
kwaliteitstarwe wordt beperkt. Om dit te bereiken zonder dat
dit evenwel gepaard gaat met een rechtstreeks ingrijpen door
de E.E.G.-autoriteiten in de handelsactiviteiten , zou voor
elk E.E.G.-land afzonderlijk een maximumpercentage moeten
worden aangegeven voor het gedeelte (geïmporteerde) kwaliteitstarwe

j

dat in het meel ten behoeve van de broodvoorzie-

ning mag worden vermalen. Bij de bepaling van het maximum
verwerkingspercentage voor

importta~fe

- dat voor de afzon-

derlijke landen verschillend zal dienen te zijn - zal er
uiteraard zoveel mogelijk rekening mee moeten worden gehouden, dat er binnen de E.E.G. een overschot van zachte tarwe
bestaat, \ielk overschot groter wordt naarmate meer nTaliteitstarwe in het meel wordt verwerkt. Ook zal het landelijk te bepalen maximum verwerkingspercentage voor wijziging vatbaar moeten zijn. Veel zal er van afhangen in hoeverre het mogelijk zal blijken te zijn d e tarwemarkt biru1en
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de E.E.G. te saneren, waarbij niet all&en het prijsniveau
waartegen de tarwe wordt geproduceerd van belgr, 3 i a , maar
tevens de mogelijkheid om de kwaliteit van de geproduoeerde
tarwe te verbeteren. De Commissie I.S,E,A, merkt ten slott e
nog

op~

dat het behoud van de mogelijkheid van h et invoeren

van kwaliteitstarwe in de E.E.G. ook daarom gewenst is , daar
er een aantal produkten is, dat absoluut op bepaalde b Taliteiten importtarwe (m.n. harde tarwe) is aangewezen ~ bijv .
macaroni en vermioelli.
Horden op de invoer van granen geen blanti tatieve restricties toegepast, dan wordt uiteraard de moeilijtheid voorkomen, dat van offici'èle zijde een toe"Tijzing van de in te
voeren h08veelheid aan de importhandel en een verdeling over
de gegadigden moet plaatsvinden. Maar ook al wordt volstaan
met het onderwerpen van de graaninvoer aan variabele invoerheffingen, dan blijft de vraag bestaan , op welke wijze deze
invoer door de importhandel zal worden geëffectueerd. De
moeilijkheid hierbij is, dat de importen veelal op een vrij
lange termijn zullen worden gecontracteerd , terwijl de mogelijkheid bestaat, dat in de tussentijd zich heffingswijzigingen zullen voordoen, die niet zonder meer voor risico van de
importhandel kunnen worden gelaten. In ons land heeft men
deze moeilijkheid opgevangen door een vrij ingewikkeld systeem van registratie van invoercontracten met de mogelijkh eid van fixatie van de invoerheffing voor' een per individu"7
ele importeur per tijdsperiode maximaal in te voeren hoeveelheid graan. De Commissie I,S,E,A. heeft zich evenwel de
vraag gesteld of e en dergelijk systeem - dat voor ons land
bevredig end werkt - voor het gehele E.E.G.-gebied kan worden gehanteerd. Hierbij kan worden

aangetek end ~

dat de moei-

lij kheden in dit opzicht aanzienlijk 'forden verlicht als het
door de Commissie I.S.E.A, aanbevolen systeem van e en ruim
prijstraject rond de richtprijzen zou worden aanvaa rd.
Een laatste middel, d5t in de voorstellen van de Europese Commissie wordt aangegeven om het prijsniveau van granen binnen de E.E,G. op het gewenste peil te

houden ~

is de

mog elijkheid van inlevering van granen tegen de z.g . interv entieprijs (tarwerapport § 20 en 21 ) voedergranenrapport
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§ 22). Daarbij gaat het in de eerste plaats om de mogelijkheid te interveniëren direct na de oogst } wann eer de mogelijkheid van interne prijsschommelingen het grootst is. De
Commissie I.S.E.A. kan zich hiermede verenig en mi ts dez e interventieprijzen zoveel beneden de richtprijs wordt v a stgesteld, dat de handel - wiens taak het in eerste aanleg i s om
interne prijsschommelingen op te vsngen - er niet wezenli jk
door ln zijn activiteiten wordt belemmerd.
Bij tarwe vTOrdt door de Europese Commissie daarenboven
voorzien in de mogelijkheid om aan het eind van een oogstjaar in de markt te interveniëren en eventueel onverkochte
hoeveelheden over te nemen tegen de richtprijs. De Commissie
I.S.E.A. is van

mening~

delijk is. Er van
zachte

tarwe~

dat een dergelijke bepaling onvermij-

uitgaande~

dat voor de

E.E.a . -taTITe~

een overschot binnen de E.E.a.

bestaat~

i.c.
zal het

immers niet mogelijk zijn de richtprijs te effectueren uitsluitend met behulp van invoerheffingen. Deze zijn - zoals
reeds werd opgemerkt - slechts effectief voor zover er een
invoer van enige omvang plaats vindt. Van groot belang in
dit verband is het prijsniveau, waarop de interventie plaats
zal vinden. De Commissie I.S.E.A. is van mening , dat de interventieprijs - die evenals de richtprijs voor het gehele E.E.a.gebied dient te gelden ten einde een kunstmatige marktindeling
te vermijden - afgestemd dient te worden op het niveau van de
minimumsluisprijs voor (zaChte) tarwe. Het uitgangspunt dient
zelfs te zijn een

prijs~

die iets beneden de minimum sluis-

prijs ligt. Zij zal dus in elk geval beneden het niveau van
de richtprijs moeten liggen. Dit is gewenst om de vrije handel in staat te doen zijn haar functie voor het opvangen van
prijsverschillen te blijven vervullen.
Naarmate de hierbedoelde interventie op enigszins grote
schaal nodig zou blijken te zijn, wordt de noodzaak om tot
een sanering van de tarweproduktie te komen, nog meer gea,ccentueerd. Nen wordt dan immers voor het probleem geplaatst
in welke richting de ingeleverde tarwe zal moeten worden aangewend . Dit zal of de export moeten zijn - waardoor de moeilijkheden op de wereldmarkt nog verder zullen worden vergroot - of een aanwending in de voedergraansector , waardoor
het gevaar ontstaat~ dat het probleem verplaatst wordt naar
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deze sector.
Aan het slot van dit onderdeel acht de Commissie I.S.E.A.
het van belang er op te wijzen, dat veel van de moeilijkheden ,
welke hiervoor aan de orde zijn gekomen, kunnen worden voor~ovan
men~ wanneer op de wereldmark~ granen een grotere mate van
prijsstabilisatie zou kunnen vlorden verkregen. In verband
hiermede bepleit de Commissie I,S.E,A. intensieve deelneming van de E,E.G. aan

onderhandelingen~

die een dergelijke

prijsstabilisatie beogen. Mochten op dit gebied resultaten
worden

bereikt~

dan zou wellicht het systeem van variabele

invoerheffingen op granen - hetwelk speciaal vanwege de op
de wereldmarkt voorkomende excessieve prijsfluctuaties niet
kan worden gemist - vervangen kunnen worden door een vaste
heffing (invoerrecht).
E. JlG-elk en Zuivelprodukten
a. Algemeen
Het door de Europese Commissie voor de zuivelsector
voorgestelde beleid vertoont veel overeenkomst met de voorstellen voor de graansector.
Voorzien wordt in:
1 e. een richtprijs voor melk;
2e. heffingen op invoer van zuivel produkt en , gebaseerd op
een sluisprijs;
3e. de mogelijkheid van interventie op de interne botermarkt.
Zoals nog nader zal blijken is met name een overeenkomst met de tarwesector te constateren en wel op grond van
het feit, dat zowel in de melksector als in de tarwesector
binnen de E.EoG. in feite een prodwctieoverschot bestaat.
b. Het niveau van de melkprijs
Het is de opzet van de voorstellen van de Europese Commissie~

dat het prijsniveau in de E.E.G. voor melk en zuivel-

produlden zal worden bepaald door een richtprijs , welke zal
gelden voor de melk, die door de veehouders wordt afgeleverd.
De vaststelling van de hoogte van de richtprijs zal telkenjare plaatsvinden. Op welke basis dit zal geschieden , wordt
in de voorstellen niet aangegeven. Het is

"laarschijnlijk~
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dat de

pr~duktiek o8ten

temeer daar het

n~veau

daarbij een

belangrij~e

rol

~~llen

spelen,

van de producentenprijzen binnen de

E.E.G. niet ver uiteenloopt.
Een en ander betekent, dat het in Nederland tot dusver
gevoerde zuivelbeleid fundamenteel zal moeten worden ge'\-Tijzigd. In de voorstellen van de Europese Commissie wordt dan
ook met zoveel woorden gezegd, dat Nederland in de toekomst
tot de landen met een hoog prijsniveau voor zuivelprodukten
zal gaan behoren (rapport melk § 8).
Het is dus duidelijk, dat voor de zuivelsector niet een
in alle opzichten evenwichtige toepassing van de in deel 11
van de voorstellen aangegeven grondbeginselen wordt beoogd.
Het na te streven E.E.G.-prijsniveau zal er niet toe bijdragen een evenwicht tot stand te brengen tussen prodw(tie en
invoer enerzijds en verbruik en uitvoer anderzijds. Het bedoelde prijsniveau is er immers in eerste aanleg op gericht
de producenten van melk een redelijk inkomen te garanderen.
Toch is er alle reden te streven naar een sanering van de
interne zuivelmarkt in de E.E.G., omdat er in feite reeds
een produktieoverschot binnen de E.E.G. bestaat, hetwelk
naar verwacht wordt in de toekomst nog verder zal toenemen.
Daarbij is het vereist, dat wordt nagelaten de prodwctie te
stimuleren door het vaststellen van hoge prijzen voor afgeleverde melk. Ook de Europese Commissie realiseert zich de
moeilijke situatie in de melksector. Opgemerkt wordt nl.
(§ 21), dat in het g eval er structurele overschotten optre-

den het noodzrucelijk zal zijn de melkprodukti e te beperken.
Zij wil deze produktiebeperking echter uitsluitend binden
aan de programma's tot verbetering van de landbouwstructuur.
Voor het laten doorwerken van de feitelijke marktverhoudingen via de prijsvorming blijkt echter onvoldoende bereidheid te bestaan.
De Commissie I.S.E.A. is van

mening ~

dat h et van es-

sentieel belang is, dat de prijsvorming voor de zuivelsector in de E.E.G, zodanig wordt opgezet, dat een contact met
de wereldmarkt behouden blijft. Dit is noodzakelijk om een
rationele produktie en ook een verantwoord produktiepatroon
t e verkrijgen voor het totale E,E.G.-gebied. Vooral ook met
het oog op exportbelangen buit en het E. E.G. - gebied - hetgeen
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m,n. voor Nederland geldt - is een dergelijk beleid dringend
gewenst. Evenals voor de graansector gold ) is er geen

be~.aar

tegen de invloed van excessieve prijsschommelingen op de wereldmarkt voor de E,E.G.-markt te neutraliseren. Maar onjuist
zou het zijn ook de ontwilckelingen op langere termijn te beletten hun invloed binnen de E.E,G. te doen gevoelen. Ten
slotte acht de Commissie I.S.E.A. een niet te hoog prijsniveau binnen de E.E,G. van belang met het oog op een stimulering van de consumptie van melk en zuivel produkt en. Een toeneming van dit verbruik kan immers eveneens een bijdrage leveren om tot een sanering van de interne zuivelmarkt te komen. De Commissie I.S.E,A. is dan ook van mening, dat, op dezelfde wijze als werd voorgesteld voor de graansector, tastenderwijs het niveau van de melkprijs voor het E.E.G.-gebied moet worden bepaald, waarbij het streven moet zijn een
evenwicht t e bereiken tussen produktie en invoer enerzijds
en consumptie en afzet in derde landen anderzijds,
c. Realisatie van de melkprijs
Om de Voor de melk vast te stellen richtprijs te kunnen
effectueren wil de Europese Commissie gebruik maken van de
drie manipulatieprijzen: 1e. sluisprijzen voor zuivelprodukten;

'~ e.

een interventieprijs voor boter en 3e. een speciale

regeling voor de prijs van oonswnptiemelk. Het blijkt dus,
dat de Europese Commissie voor de sector melk in grote lijnen hetzelfde systeem wil Z2en toegepast als voor de sector
granen werd voorgesteld. De Commissie I.S,E.A. vraagt zich
af ~

of dit inderdaad a anbeveling verdient. Daarbij is het

voornaamste punt het voorzien in sluisprijzen voor de zuivelprodukten. Zoals reeds bij de behandeling van de granen
werd opgemerkt , betekent het hanteren van sluisprijzen in
feite, dat wat de relatie met derde landen betreft wordt
overgegaan naar een systeem van minimum invoerprijzen.
Indien 2n een dergelijk stelsel de invoerprijzen gebracht
worden op het niveau van een wenselijk ge acht Europees
peil, wordt prijsconcurrentie vanuit derde landen praktisch ongedaan gemaakt, Met name vanwege het hiermed€ verbonden gevaar van repercussies dient een grote mate van
voorzichtigheid t e worden betracht met het toepassen van
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variabele invoerheffingen op zuivel produkt en door de E.E.G.
en zou het aanbeveling verdienen voor deze sector niet te
voorzien in een systeem van sluisprijzen. De Commissie l.S.
E.A. erkent, dat het in het kader van een economische unie
redelijk is, dat aan de eigen produktie een zekere mate van
preferentie wordt toegekend boven de

produkt€n~

die uit derde

landen ingevoerd worden. Deze (beperkte) preferentie dient in
eerste instantie tot gelding te worden gebracht door het leggen van een vast invoerrecht op de invoer van

zuivelprodQ~ten.

Bij normale marktverhoudingen ook QP de internationale markten zou hiermede lcunnen worden volstaan. Van de zijde van de
E.E.G. dient er dan ook naar gestreefd te worden in onderling
overleg met andere geïnteresseerde landen tot een herstel van
dergelijke normale marktverhoudingen te komen. Zolang dit nog
niet het geval is, dient echter rekening te worden gehouden
met marktverstorende omstandigheden in de vorm van aanbiedingen tegen zeer lage prijzen e.d. Een deel van de Commissie
I.S.E.A. is van mening, dat om zich hiertegen te kunnen beschermen, een stelsel met invoerheffingen onvermijdelijk is,
temeer als blijkt, dat de verstoringen op de zuivelmarkt een
frequent voorkomend verschijnsel zijn. Een ander deel acht
echter de in de praktijk aan een stelsel van variabele invoerheffingen verbonden bezwaren - waarop hierna bij de agrarische veredelingsprodukten nog nader zal worden ingegaan zo groot, dat z.i. in dat geval aan het instellen van invoercontingenteringen de voorkeur dient te worden gegeven.
In de Commissie I.S.E.A. is voorts nog de gedachte naar
voren gekomen, dat er zo enigszins mogelijk een verband dient
te worden gelegd tussen de bescherming, die binnen de E.E.G.
wordt toegekend aan de ruckerbouw -

~et

de graansector als

voornaamste onderdeel - en de bescherming ten behoeve van
de veehouderijsector.
Het is duidelijk, dat onder de omstandigheid dat in de
E.E.G. in de zuivel sector een produktieoverschot bestaat het
instellen van sluisprijzen voor de invoer van

zuivelprodw~

ten - en hetzelfde geldt voor het vaststellen van invoercontingenten - een weinig effectief middel is om gemiddeld de
gestelde richtprijs voor melk te handhaven. Het ligt dan ook
in de lijn der verwachtingen, dat de voorstellen van de Euro-
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Daarbij wordt er van uitgegaan, dat boter

is ,

h e~ - produkt

waarbij het bestaan van een produktieoverschot van melk zich
in eerste aanleg zal openbaren.
Opvallend is, dat de Europese Commissie wat betreft de
interventieprijs voor boter voorstelt deze te stellen op een
zodanig niveau, dat de opbrengst van de tot boter venlerkte
melk ongeveer 15% lager is dan de richtprijs. Dit

l.S

e en

principiële afwijking van de voorstellen met betrekk ing tot
tanTe - eveneens een overschotprodukt - waarbij gesteld wordt ,
dat de interventieprijs dient te liggen op het niveau van de
richtprijs. tlanneer zich binnen de E. E. G. inderdaad een overschot van melk openbaart en dus de uitlaatklep van de boterinterventie gaat werken, ligt het voor de hand, dat het prijsniveau van alle produkten , die uit melk worden vervaardigd,
zullen worden gednLkt. Dit behoeft niet voor alle produkten
in dezelfde mate te

geschieden~

waarbij vooral de absolute

omvang van het melkoverschot van belang

l.S.

Dit zou dus be-

tekenen, dat de feitelijke melkprijs binnen de E.E.G. op een
niveau zou komen te liggen, dat lager zal zijn dan de gestelde richtprijs zij het dat het niet de volledige 15% er onder
zal blijven. In de voorstellen van de Europese Commissie
wordt niet aangegeven of de commissie een dergelijke ontwikkeling zou accepteren met het oog op het verkrij ó en van een
prilckel om tot een sanering van de produktie te komen , dan
wel dat het de bedoeling is het écart tussen de feitelijke
prijs en de richtprijs te overbruggen met een toeslagsysteem
in een of andere vorm. Indien dit laatste het geval is,
vraagt de Commissie I.S.E.A. zich af, of dan niet ernstig
dient te worden

over~ogen

of een systeem oplossing kan

bieden , waarbij het écart tussen de fei tel ijke boterprijs
en de richtprijs niet of nauwelijks wordt
maar toegelaten wordt, dat dit zich

gelimiteerd ~

goe~els

aan de hand

van de marktomstandigheden vrij ontwild{elt ; terwijl dan
aan het inkomensaspect tegemoet kan worden gekomen door
een toeslagsysteem. Daarbij ware dan het toeslagsysteem
zodanig op te zetten, dat het een prikkel bevat , die tot
een sanering van de produktie bijdraagt.
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Een belangrijk punt hierbij is nog, dat do or e en pr 1Jsverlaging in het E.E.G.-gebied van met name

zuivel prodUk~ten

toe te staan, een belangrijke consumptiestimulering k an worden verkregen daar de vraag naar deze produkt en vri j elastisch is. Het al ternati ef zal waarschijnlijk zijn ) dat men
zuivelprodukten tegen een lagere prijs zal moet en afzet t en
op derde markten. Voor de consumptiemelk zelf ligt het anders; daar de vraag uitgesproken inelastisch is . Vanuit economisch gezichtspunt gezien is er dan ook alles voor te zeggen, het voorstel van de Europese Commissie te volgen om de
markt voor consumptiemelk te stabiliseren

j

daarbij de rich t-

prijs als basis nemend. Daarbij

t~~ent

de Commissie I.S.E.A.

aan, dat deze stabilisatie niet

noodzru~elijk

per lid-staat

behoeft te geschieden maar beter per samenhangend geografisch gebied kan worden verzorgd.
In de voorstellen van de Europese Commissie wordt ten
slotte gesteld ; dat de problemen van de botermarkt zullen
moeten worden opgelost in nauwe samenwerk ing met die van de
markten van voedingsvetten (§ 12) . Een voorstel in welke
richting daarbij zal moeten worden gegaan wordt niet gedaan.
Het ligt evenwel voor de hand te veronderstellen , dat gedacht wordt aan het duurder

m~~en

van voedingsvetten op de

E.E.G,-markt. De Commissie I.S.E.A. st aat hier in beginsel
afwijzend tegenover. Zij acht het 4iet juist afzetmoeilijkheden van een bepaalde
de

prodQ~ten

bedrijfstru~

te willen oplossen door

van een geheel andere bedrijfstak, die toeval-

lig consumptieverwant zijn ) te belasten en daarmed e de consument van dit produkt. De Commissie I.S.E.A. is bovendien
van

mening ~

dat gezien de omvang van de moeilijkheden in

de zuivelsector en het bestaande prijsverschil tussen boter en margarine , het hier gesugg ereerde middel vrijwel
geen bijdrage tot de oplossing van het zuivelvraag stuk zal
kunnen l ev eren, tenzij zeer drastische heffingen op de mar\,
garine zouden worden gelegd.
,

Enkele leden zijn daarentegen van mening , ~at ni et
zonder meer kan worden gesteld, dat maatregelen

.

~ en

a an-

Z1en van de markten van voedingsvetten onder al le omstandigheden kunnen worden gemist. Wel zijn ook zij van , oordeel, dat dergelijke maatregelen nooit een sluit post bij
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Het is opva.llend? dat in de ont"Ter:p-~Toorstellen voor
het beleid in de melksector nergens de erkenning te vinden
is, dat de E.E.G. als geheel ten aanzien van zuivel- en
melkprodukten een exporterend gebied zal zijn. Niettemin
moet duidelijk worden vastgesteld? dat de export een zaak
van gemeenschappelijk belang is en dus voor gemeenschappelijke rekening zal dienen te komen als deze export nodig
is om een redelijke beloning voor de melkproducenten te
bereiken.
C. Suiker
a. De suikerprijs op de binnenlandse markt
De voorstellen van de Europese Commissie voor dit produkt worden bepaald door het feit, dat in de E.E.G. voor
suiker een situatie van zelfverzorging

1S

bereikt. Het ligt

in de bedoeling jaarlijks voor 1 oktober een richtprijs voor
de volgende oogst vast te stellen. De situatie van zelfverzorging brengt evenwel mede? dat deze richtprijs niet via de
gebruikelijke middelen als sluisprijzen en invoerheffingen
kan worden gerealiseerd. Vandaar dat de Europese Commissie
voorstelt aan het begin van de campagne op basis van de
richtprijs vaste af-fabrieksprijzen in een aantal gebieden
vast te stellen. Deze vaste prijzen zullen vóór het nieuwe
oogstjaar vTorden bekend gemaakt. De hoogte van de af-fabrieksprijzen zal dus zo worden vastgesteld, dat gemiddeld
de richtprijs zal 'Vlorden gehaald, hetgeen betekent, dat de
producenten in de "gespecialiseerde gebieden" een billijke
beloning wordt verzekerd. Deze regeling zal echter beperkt
blijven tot de in het E.E.G.-gebied af te zetten hoeveelheid
suiker. De Europese Commissie stelt zich in de overgangsperiode een aanpassing van de nationale fabrirucsprijzen voor
te beginnen met een kleine verlaging van de hoogste prijzen (in Duitsland en Italië) en een bescheiden verhoging
van de laagste prijzen (Frankrijk en Nederland).
De Commissie I.S.E.A. kan zich in beginsel w·el met
deze voorgestelde regeling verenigen. Zij wijst er daarbij uitdrukkelijk op, dat een dergelijke procedure dient
te resulteren in een gemeenschappelijke richtprijs voor
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het gehele E.E.G.-gebied in de eindfase. Uitgaande van een
uniforme richtprijs in de voor de cultuur van suikerbieten
geschikte streken; dienen in die streken vast te stellen eveneens uniforme - af-fabrieksprijzen te worden berekend
op basis van een rationeel transport en een rationele verwerking. Verschillen in suikerprijs in andere gebieden dienen dan nog slechts veroorzaakt te worden door verschillen
in handels- en transportkosten. De Europese Commissie voorziet echter ook voor de eindfase nog in het regionaal vaststellen van - naar aangenomen mag worden verschillende af-fabrieksprijzen (§ 24). De Commissie I.S.Z.A. ziet hierin het gevaar, dat op deze wijze regionaal min of meer kunstmatige prijzen ontstaan, waardoor een suikerproduktie in
stand wordt gehouden ook in die gebieden, welke voor de
teelt van suikerbieten weinig geschikt zijn. Dit zou in
strijd zijn met het in deel 11 van de voorstellen genoemde
grondbeginsel, dat een zo rationeel mogelijke locatie van
de produktie in de E.E.G. dient te worden nagestreefd. Betwijfeld moet ook worden of het bij dit door de Europese
Commissie voorgestelde systeem mogelijk zal zijn het interne handelsverkeer geheel te liberaliseren.
b. Maatregelen aan de grens
De jaarlijkse vaststelling van een binnenlandse suikerprijs eist de instelling van een heffing op geïmporteerde
suiker om prijsverstoringen op de binnenlandse markt tegen
te gaan. De Europese Commissie beperkt zich hiertoe echter
niet, doch stelt ook voor de invoer van suiker te binden
aan vergunningen, welke op basis van een voorzieningsprogramma zullen worden verleend. De afgifte van deze vergunnlngen zal kunnen worden stopgezet op het moment, dat van
een dreigende overvoering van de voornaamste E.E.G.-markten
kan worden gesproken (§ 30).
De Commissie I.S.E.A. kan zich met deze laatste regelingen niet verenigen. Zij wijst erop, dat, anders dan bij
tarwe het geval is , een invoerheffing hier wel effectief
is, omdat uitgegaan wordt van een vaste suikerprijs binnen
de E.E.G. Volstaan kan dan ook worden met het vaststellen
van een zodanige he~fing op de invoer, dat de vastgestelde
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E,E,G.-euikerprijs er niet door in gevaar komt. De i nvoer
kan verder vrij worden gelaten 1 daar deze in f eit e al l een
plaats zal vinden voor zover zij dient voor herexport i n
verwerkte vorm,
Wanneer bij de gegeven af-fabrieksprijzen voor suik er
niet de gehele produktie in de E,E,G, kan worden afge zet hetgeen voor de hand ligt, gezien de overschotsituatie bi nnen de E,E.G. - wordt volgens de voorstellen van de Europése
Commissie het overschot geëxporteerd of voor andere doeleinden dan de normale consumptie bestemd. De daarop eventueel
te lijden verliezen zullen over alle suikerproducenten worden verdeeld, Dreigen de overschotten te groot te worden,
dan bestaat de mogelijkheid van het instellen van een produktiecontingentering.
De Europese Commissie dient naar de mening van de Commissie I.S,E,A, alle maatregelen te treffen, welke noodzakelijk zijn om produktie en verbruik in de E,E,G.

in evenwicht

te houden. Daarbij zou het zeer onbevredigend zijn als dit
evenwicht zou worden bereikt dank zij een geforceerde export
tegen eventueel zeer lage prijzen. Dit zou gaan in de richting van het toepassen van dumpingpraktijken, hetgeen in
strijd komt met de gezonde beginselen van handelspolitiek.
Van de zijde van de E.E.G. dient daarentegen alles in het
werk te worden gesteld om op de werelrunarkt tot een meerdere
stabilisatie van de suikerprijs te komen.
Het voorstel van de Europese Commissie exportverliezen
ten laste van de suikerproducenten te brengen kan inderdaad
een bijdrage leveren om tot een produktiesanering binnen de
E. E.G, te geraken. Daarbij gaat de Commissie I.S.E . A. ervan
uit, dat een realistisch prijsbeleid zal worden gevoerd. Op
deze wijze kan dan misschien worden voorkomen, dat tot een
drastisch middel als het instellen van produktiecontingenteringen moet worden overgegaan.
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§ 3. Agrarische veredelingsprodukten en rundvlees
A. Agrarische veredelingsprodukten
a. Algemeen

Voor de agrarische veredeling sprodukten wordt in tegen-stelling tot de produlcten ~ die onder § 2 werden b ehandeld,
niet voorgesteld een bepaald prijsniveau binnen d e geme enschappelijke markt te garanderen. Richtprijzen zull en dan
ook voor die produkten niet worden bepaald . Het ligt
min of meer voor de

hand~

oo~

gezien de aard van deze produkt en.

De voortbrenging van deze veredelingsprodukten heeft eni gs Zlns een industrieel

karakter~

doordat de produk tiehoeveel -

heden op korte termijn kunnen worden vergroot of verkleind,
afhankelijk van de marktvooruitzichten. Een prijsgarantie
houdt onder deze omstandigheden het gevaar in van een sterke overvoering van de markt met de mogelijkheid van een aanmerkelijke prijsval. Dit zou tot interventie-aankopen op
grote schaal moeten leiden. Daarbij komt dan als additionele moeilijkheid, dat het hier om niet lang houdbare produld en gaat.
Wel ligt het in de bedoeling voor de veredelde agrarlsche produkten een gemeenschappelijk beleid te voeren ten
opziohte van derde landen. Dit is o.m. noodzakelijk vanwege
de nauwe samenhang welke bestaat tussen de markt voor voedergranen en de veredelingsprodukten. Deze samenhang bestaat naar twee kanten. Het rapport over de voedergranen
wijst erop (§ 15), dat de maatregelen inzake de veredelingsprodukten moeten worden gezien in samenhang met de maatregelen betreffende de voedergranen, omdat - en dit geldt voornamelijk voor het E.E.G.-gebied als geheel gezien - de opbrengst van die granen vooral wordt bepaald door de prijs
der veredelingsprodukten, daar de rechtstreeks e inkopen
van voedergranen door de veredelingslandbouw betrekk elijk
gering zijn. Aan de andere kant noopt een prijshandhavi ng
voor voedergranen tot

maatregelen ~

die de produc ent en v an

veredelingsprodukten een compensatie biedt voor de last,
die dit prijsniveau hun oplegt. Hoe belangrijk dit laatste punt lS blijkt o.m. uit de positie van de veredeli ngs landbouw ln West-Duitsland. De Nederlands e vered elings landbouw heeft in het verleden in be langrijke mat e kunn en
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profiteren van het feit, dat in Duitsland de graanverbouw
meer werd beschermd dan dit met betreY-~ir~ tot de veredelingslandbouw het geval was.
In verband met het bovenstaande komt de Europese

Com~

missie met de volgende voorstellen. Gezien de samenhang tussen graanmarkt en veredelingsprodukten wordt op de laatste
produkten bij import uit derde landen een heffing gelegd ter
compensatie van het graanprijsverschil tussen E.E.G. en wereldmarkt. Daarnaast zal een invoerrecht worden geheven, dat
door de Raad op voorstel van de Europese Commissie moet worden vastgesteld (waarschijnlijk dus in afwijking van de rechten voorzien ~n lijst F) om de E.E.G.-produlctie een zekere
protectie te geven. Als veiligheidsmaatregel tegen importen
tegen abnormale prijzen ("prijzen voor veredelingsprodukten,
die niet in overeenstemming zijn met de prijzen van voedergranen") wordt voor de veredelde agrarische produkten jaarlijks een minimuminvoerprijs (sluisprijs) vastgesteld. Zodra de invoerprijs van deze veredelingsprodukten inclusief
douanerecht en heffing beneden deze sluisprijs komt, zal de
reeds toegepaste heffing op overeenkomstige wijze worden
verhoogd.
b. Gevolgen van de getroffen regeling voor de veredelingsindustrie
De Commissie I.S.E.A. heeft zich afgevraagd wat de gevolgen zijn van de in de voorstellen van de Europese Commissie vervatte regelingen met betrekking tot voedergranen en
veredelingsprodukten voor de positie van de voor ons land
zo belangrijke veredelingslandbouw. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen, dat deze veredelingslandbouw
haar afzet vindt zowel intern in de E.E.G. als op de markten van derde landen. De veredelingslandbouw is hier te
lande tot ontwildceling gclcomen, omdat de te veredelen
grondstoffen relatief goeillcoop konden worden

verkregen~

terwijl voorts ook de overige produktievoorwaarden (technische

kennis~

beschikbare arbeid) gunstig waren. Of de

Nederlandse veredelingslandbouw haar positie in de E,E.G.
kan handhaven, hangt in belangrijke mate af van de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden grondstoffen, i.c.
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voedergranen te verkrijgen.
In § 2 onder A, sub

c~

werd ingegaan op de

ijz ~,

waar-

op binnen de E.E.G. de prijs van het voedergraan zal kunnen
worden vastgesteld. Daarbij is het in de eerste plaats mogelijk, dat wordt gehandeld alsof het E.E.G.-gebied wat vo edergranen betreft reeds vrijwel zelfvoorzienend is. Dat betekent, uitgaandp van de in de voorstellen van de Europese
Commissie gevolgde constructie van produktieg ebieden en tekortgebieden, dat de prijzen van voedergranen in Nederland
- behorende tot de tekortgebieden - tot de hoogste van het
E.E.G.-gebied zullen behoren. Onder die omstandigheden zal
er een tendentie bestaan de veredeling van agrarische produkten te verplaatsen naar de gebieden van de E.E.G. met
een produktieoverschot aan granen, waar een gunstige prijsrelatie tussen veredelingsprodukten en grondstoffen bestaat.
De in de loop der jaren hier te lande verkregen technische
ervarlng kan een proces ln deze richting wellicht vertragen ,
maar op de duur zeker niet tegenhouden.
Ook voor handhaving van een agrarische veredelingsindustrie hier te lande

ingesteld op afzet naar landen bui-

ten de E.E.G., zijn de vooruitzichten onder de hier aangegeven omstandigheden niet gunstig. Weliswaar zal bij uitvoer van veredelde agrarische

prodlli~ten

naar derde landen

restitutie voor de prijsverhogende werking van de heffingen
op voedergranèn worden verleend , aangenomen dat er nog invoer van voedergranen zal plaatsvinden, maar deze restitutie zal voor het gehele E.E.G.-gebied dezelfde zijn. In dat
geval bevindt ons land zich - als gebied met de hoogste
g raanprijzen - in een ongunstige positie, zeker vergeleken
me t de uitgesproken

prodlli~tiegebieden

in de E.E.G.

Bij de behandeling van de voedergranen heeft de Commissie I.S.E.A. gepleit voor

~en

prijsbepaling voor voe-

dergranen binnen de E.E.G., waardoor evenwicht ontstaat
tuss en produktie en verbruik met handhaving van een invoer uit derde landen van een betekenende omvang. Dit impliceert naar de mening van de Commissie l.S.E.A. , dat het
prijspeil in de havengebieden niet veel zal afwijk en van
~è

producentenprijzen in de voornaamste produktiegebieden

van d:e E.E.G. In dat geval staan de kansen voor de Neder-
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landse veredelingsindustrie veel beter, daar Nederland een
van de belangrijkste aanvoerhavens van

voeder~anen

zal

blijven en de veredeling daar dan evengoed mogelijk zal
zijn als in de produktiggebieden binnen de E.E.G. Dit geldt
zowel voor wat de afzet binnen de E.E.G. als voor wat de afzet naar derde landen

betreft~

daar in het laatste geval de

restitutie gehandhaafd kan blijven.
c. Het heffingssysteem voor voedergranen
De Europese Commissie stelt voor de in lijst F vastgestelde invoerrechten op uit derde landen afkomstige veredelingsprodukten te vervangen door een invoerrecht plus een
heffing. Deze heffing heeft dan de bedoeling het prijsverschil voor voedergranen tussen de wereldmarkt en het E.E.G.gebied te overbruggen. Het invoerrecht houdt in het verlenen
van een zekere preferentie aan de in het E.E.G.-gebied veredelde agrarische produkt en. Daarnaast wordt dan nog een
sluisprijs vastgesteld voor veredelde agrarische produkten
met de mogelijkheid van een additionele heffing boven het
hiervoor vermelde invoerrecht c.q. heffingsbedrag.
Met een dergelijk stelsel kan de Commissie I.S.E.A,
zich niet verenigen. Zij is nl, van

mening~

dat aan het

hanteren van een sluisprijs met name bij de sector van de
agrarische veredelingsprodukten grote bezwaren zijn verbonden.
1e. Welke norm dient bij het bepalen van de hoogte
van de sluisprijs te worden aangelegd? 'Hordt daarbij uitgegaan van een wenselijk geoordeeld intern prijsniveau binnen de

E.E.G,~

dan is het gevaar

aanwezig~

dat buitenlandse

concurrentie in feite onmogelijk wordt gemaakt. In plaats
van een redelijke preferentie voor het eigen produkt 1 welke
kan worden verkregen via een (vast) buitentarief op een redelijk niveau 9 kan dan via een stelsel van variabele invoerheffingen~

waarvan het niveau wisselt afhankelijk van

de prijsbewegingen op de wereldmarkt? een vrijwel absolute
preferentie worden opgebouwd. Op deze wijze zou de interne
produktie kunstmatig kunnen worden bevorderd ten koste van
een invoer uit derde landen? waardoor in strijd \oJ'ordt gehandeld met het streven om meer inhoud te geven aan de in-
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ternationale arbeidsverdeling . Ook zou op deze wijze worden
belemmerd, dat de concurrentie uit derde lande:_ bevruchtend
werkt op de ontwikkeling en de rationalisatie van de produktie binnen de E.E.G.
2e. Een systeem van sluisprijzen , dat kan

~orden

verge-

leken met een stelsel van minimum invoerprijzen kan dus gemakkelijk werken in de richting van een belemmering van de
internationale goederenuitwisseling. Dit moet voor de E.E.G.
een reden zijn om uiterst voorzichtig te zijn met de hantering van dit middel. Toepassing van minimum invoerprijzen op
grote schaal kan immers gemakkelijk reacties uitloyxen van
derde landen in de vorm van soortgelijke maatregelen gericht
tegen de invoer van produkten uit het E.E.G.-gebied. De netto schade 1 welke daarvan door de E.E.G. als grootste handelsgebied ter wereld zou worden ondervonden 1 zal aanzienlijk groter kunnen zijn dan het vermeende voordeel uit hoofde van prijsbescherming van de eigen agrarische produkt en.
3e. Bijzonder gevaarlijk is het wanneer een systeem van
sluisprijzen wordt toegepast op agrarische veredelingsprodukten, waarvan de produktie over het algemeen op korte termijn aanzienlijk kan worden opgevoerd. De mogelijkheid is
dan reëel, dat op betrekkelijk korte termijn een zodanige
produktie-uitbreiding plaatsvindt, dat van volledige zelfvoorziening sprake is. Goederenuitwisseling met derde landen zal dan vrijwel onmogelijk worden of beperkt blijven
tot buitengewone omstandigheden bijv. wanneer zich in bepaalde produktiegebieden calamiteiten voordoen.
De Commissie I.S.E.A. kan er zich mede verenigen, dat
zoals door de Europese Commissie wordt voorgesteld , do in
lijst F vastgestelde invoerrechten op uit derde landen afkomstige veredelingsprodukten worden vervangen door een
invoerrecht plus een heffing ter compensatie van het prijsverschil van voedergranen tussen de wereldmarkt en het
E.E.G.-gebied. Aan een dergelijk systeem stelt de Commissie
I.S.E.A. evenwel de volgende voorwaarden.
In de eerste plaats neemt de Commissie I.S.E.A. aan,
dat er in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid naar gestreefd zal worden voor de sector voedergranen een economisch verantwoorde prijs tot stand te bren-

- 43 -

gen, waarbij een import van en1ge omvang verzek~rd is. let
name dient te ..lorden voork omen dat via het to~staan van
j

een compenserende heffing op de veredelde agrarische produkten de weg zou worden

vrijgema~~t

om te gaan in de richting

van het opvoeren van de voedergraanprijzen in de E.E.G. De
mogelijkheid tot dit laatste is in beginsel aanwezig, zodra.
een stelsel, gebaseerd op vaste invoerrechten op veredelde
agrarische produkten wordt losgelaten. Daarnaast dient er
tegen te worden gewaakt, dat de heffing op de veredelde produkten, die uitsluitend is bedoeld om het graanprijsverschil
te compenseren, onder druk van bepaalde zijden, zal worden
misbruikt om ook andere verschillen in produktie-omstandig1

heden tussen de E.E.G. en derde landen te compenseren ). Dit
zou ten slotte kunnen leiden tot een minimum invoerprijs
voor het gehele E.E.G.-gebied voor veredelde agrarische produkten, welke alle concurrentie van buitenaf onmogelijk zou
mrucen en niet zou nalaten nadelige gevolgen op te roepen
voor de E.E.G.-export naar derde landen.
Een tweede punt is, dat bij het vaststellen van de
hoogte van het invoerrecht op veredelde agrarische produkten dient te worden bedacht, dat het element, dat een zekere
bescherming behoeft uitsluitend de veredelingsmarge is en
dat deze slechts een betrekkelijk klein onderdeel van de
eindprijs uitmaruct. Een laag invoerrecht op het veredelde
agrarische produkt kan dus reeds een niet onbelangrijke bescherming voor de veredelingsindustrie betekenen.
Een derde punt is, dat bij het vaststellen van het heffingsbedrag op veredelde agrarische produkten ter compensatie van de hogere voedergraanprijs uitgegaan dient te worden van efficiënte veredelingsmethoden. De heffingsbedragen
dienen dan ook regelmatig op dit punt te worden herzien.
Dit is noodzrucelijk om te voorkomen, dat achter de verleende bescherming een zekere mate van verstarring van de bij
de agrarische veredeling toegepaste produktiemethoden optreedt.

1) De formulering van § 38 van Deel 11 van de voorstellen
van de Europese Co~nissie zou een aangrijpingspunt voor
een dergelijke opvatting lcunnen vormen.
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Boven het vaste invoerrecht en de compenserende heffing
uit hoofde van een verschil in graanprijzen wil de Raropese
Commissie voorzien in een mogelijkheid een heffing op de invoer van

veredelingsprod~~ten

te leggen , wanneer het invoer-

prijspeil van deze produlden daartoe aanleiding geeft. i. et
dit doel wil de Europese Commissie een sluisprijs voor de
veredelingsprodulcten vaststellen, De Commissie I,S,E,A, kan
alleen een rechtvaardiging voor deze opvatting

vinden~

wan-

neer het de bedoeling is een wapen te hebben in hét geval
in het buitenland

gedQ~pt

wordt op de markt van de agrari-

sche veredelingsprodukten. In de voorstellen van de Europese
Commissie blijkt op enkele plaatsen, dat de Europese Commissie in deze zelfde richting deQ~t (zie m.n. § 15 van het
varkensvleesrapport). In verband hiermede wil het de Commissie I,S,E,A, voorkomen

j

dat het aanbeveling verdient het op-

treden tegen dumpingpraktijken op de markt van agrarische
veredelingsprodukte n te plaatsen in het kader van een meer
algemeen

beleid~

dat gericht is op het tegengaan van dumping

en het neutraliseren van de gevolgen ervan voor de E.E,G.
Daarbij zal het gewenst zijn over een ruim arsenaal van wapenen te beschikken, waaruit geput kan worden al naar gelang
de eisen die de concrete omstandigheden op een bepaald moment stellen. Een van dez e wapenen kan uiteraard zijn het
stellen van een sluisprijs met een daaraan verbonden bijzondere heffing op de invoer. Een bezwaar tegen het reeds bij
voorbaat bepalen van een sluisprijs is
wijze de indruk wordt

gewekt~

voorts~

dat op deze

dat ten opzichte van derde

landen een systeem van minimumprijzen zal worden toegepast,
een systeem waartegen ons land zich steeds principieel
heeft verzet.
d. Slotopmerking
In het gedeelte van de voorstellen van de Europese

Commissie, dat handelt over de veredelingsprodukten , wordt
uitsluitend aandacht geschonken aan de agrarische veredelingsprodukten. Geen aandacht wordt gegeven aan het probleem van het· afstemmen van de bescheming voor de veredelingspro dulct en, die niet op bijlage 11 van het verdrag
voorkomen, op de bescherming die aan de landbouwgrondstof-
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men~ng

van de Cornnissie I,S,S,A,

zouden hier problemen kunnen ontstaan 1 die in het l:ader van
een gemeenschappeli.ik landbouvrbeleid nader bestudeerd zouden
dienen te worden,
B, Rundvlees
De voorstellen van de Europese Commissie voor deze sector zijn o,a, gebaseerd op het feit 1 dat alle E,E,G.-Ianden
netto-importeur van rundvlees

zijn~

mede met het oog op de

behoefte aan mager fabrikagevlees, en de prijzen in de verschillende partnerlanden dicht bij elkaar liggen, Een volledige liberalisering van de interne handel op korte termijn ligt derhalve binnen de mogelijldleden, In verband daarmede stelt de Europese Commissie voor de overgangsperiode te
beperken tot 3 à 4 jaar na de datum Van goed.."k:euring van de
voorstellen door de Raad van Ministers. De prijsvorming
voor rund.vlees op de gemeenschappelijke markt zal vrij
zijn. Aan de buitengrens beperkt de Europese Commissie zich
tot een invoerrecht en tot een sluisprijs als veiligheidsmaatregel tegen invoer tegen abnormale prijzen, Zij acht
dit voldoende in verband met de op de wereldmarkt zich manifesterende schaarste aan rundvlees, Voor bevroren vlees
Ifordt voorts als beschenningsmaatregel voorzien in de mogelijkheid van kl-Tanti tatieve invoerbeperkingen.
De Commissie I.S.E.A, acht het door de Europese Commissie voorgestelde SBlsel niet bevredigend, Zij is van
mening, dat voor normale omstandigheden, gezien de situatie op de internationale

vleesmarkt~

volstaan kan worden

met vrijlaten van de invoer van rundvlees, zij het dat een
beperkt vast invoerrecht zal worden geheven, In bijzondere
gevallen m,n, bij het optreden van dumping 1 bijv. voor bepaalde vleessoorten dient opgetreden te worden in het kader van een algemeen anti-dumpingbeleid. Een stelsel met
een vantevoren vastgestelde sluisprijs dient naar de Commissie I,S,E.A, meent, te worden afgewezen, Zij

wij.~

er

daarbij op, dat van een internationale prijs voor rundvlees in verband met het incidentele karakter der transacties geen spr~~e is.
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lid-staten in hun onderlinge verkeer Gebruik zullen maken
van het instrument van de minimumprijzen . In de eerste
plaats zegt de Europese Commissie zelf? dat de situatie
op de rundvleesmarkt gunstig is. Om die reden stelt zij
ook voor de overgangsperiode voor dit produkt tot 3 à 4
jaar te bekorten. Er bestaat bovendien weinig verband tussen de voedergraanprijzen en de rundvleesprijzen, zodat
dus ook uit een oogpunt van verschil in voedergraanprijzen
tussen de partnerlanden weinig aanleiding bestaat tot het
nemen van maatregelen, die het vrije verkeer belemmeren.

§ 4. Groenten en Fruit
De doelstelling voor deze sector is in een periode van

6 jaar 1n de E.E.G. een enkele markt tot stand te brengen,
waarop de produkten van de lid-staten onbelemmerd kunnen
worden verhandeld en waarbij elke discriminatie tussen producenten en consumenten zal zijn uitgesloten.
Voor het bereiken van deze doelstelling zal een regeling moeten worden getroffen voor de volgende punten:
a) het stellen van kwaliteitseisen voor de produkten;
b) het bereiken van een stabilisatie van de markt;
c) het stellen van gemeenschappelijke mededingingsregels.
Ad a
Alvorens een tot deze sector behorend produkt tot het
vrije verkeer wordt

toegelaten~

dient een bfaliteitsnorma-

lisatie plaats te vinden. § 18 van de voorstellen

bepaalt~

dat na hun klassifikatie de hoogst geklassificeerde produkten tot het vrije interne verkeer zullen worden toegelaten.
Naarmate de andere produkten (eerste en tweede kwaliteit)
zullen zijn ingedeeld, zullen ook deze vrij verhandeld lcunnen worden. De klassifikatie zal volgens Europese kwaliteitsnormen dienen te geschieden. Voorts bepaalt de Europese Commissie, dat zolang tijdens de overgangsperiode nog
geen klassifikatie heeft plaats gevonden de produkten onderworpen blijven aan de algemene regels en eventueel ook
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De Commissie I.S.E.A. acht de kwaliteitsnormalisatie
voor de sector groenten en fruit aanbevelenswaardig. Deze
leidt tot verruiming van het potentiële afzetgebied, omdat
de kopers in staat zullen zijn partijen te kopen op groni
van bepaalde uniforme kwaliteitsaanduidingen. Voor bederfelijke produkten als de onderhavige is dit van grote betekenis. Verwezen kan in dit verband worden naar het feit
dat reeds thans voor een aantal
pels

j

peren~

exportprodukten~

,

zoals ap-

tomaten, sla en komlcommer een zeker interna-

tionale overeenstemming bestaat inzake kwaliteitseisen.
De Europese Commissie wijst zelf ook op dit voordeel, alsmede op de stimulans, die van een kwaliteitsnormalisatie
zal uitgaan om de produktie te richten op de meest gevraagde soorten en variëteiten. De Commissie I.S.E.A. ziet
echter een gevaar, waar de EUropese Commissie de kwaliteitsnormalisatie ziet als een voorwaarde, waaraan moet
zijn voldaan alvorens de desbetreffende produkten tot het
vrije verkeer worden toegelaten. De mogelijkheid bestaat
nl.~dat

deze eis een belemmering zal vormen voor een wer-

kelijke vrijmaking van het handelsverkeer. In de eerste
plaats moet worden betwijfeld of in alle partnerlanden
het apparaat aanwezig

lS

of op korte termijn kan \-Torden

geschapen om controle op de naleving van de kwaliteitsnormalisatie uit te oefenen. De Europese Commissie stelt
zich immers voor deze controle nationaal te doen regelen ,
waarbij zij zich beperkt tot een zekere coördinatie. In
de tweede plaats acht de Commissie I.S.E.A. het gevaar
aanwezig , dat bepaalde landen de klassifikatie van bepaalde produkten zullen tegenwerken om zodoende in staat
te blijven minimumprijzen bij import toe te passen. En
daar het Verdrag niet voorziet in een automatische afbra~~

van minimumprijzen tijdens de overgangsperiode zijn

er geen waarborgen, dat de grenzen binnen de E.E.G. inderdaad zullen opengaan voor groenten en fruit, behalve voor
enkele produkten van topkwaliteit. Aan dit gesignaleerde
gevaar kan naar de Commissie I.S.E.A. meent in belangrijke mate tegemoet worden gekomen door een termijn te
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stellen, waarbinnen de kwaliteitsnormalisatie me~ name van
de produkt en , die op grote schaal internationa-l verhandeld worden, moet zijn verwezenlijkt . Voorts wijst de Commissie I.S.E.A. erop, dat wanneer kwaliteitsnormalisatie
heeft plaats gevonden, het vrije verkeer binnen de E.Z.G.
volledig dient te zijn en dat met name geen beroep op

IDl-

nimumprijzen zal mogen worden gedaan, b.v. op grond van
het

arb~ent~

dat nog geen regeling voor de punten sub b

of sub c heeft plaats gevonden.
Ad b
Een tweede belangrijk

aspect van de voorgestelde

markt ordening is de prijsstabilisatie. Om excessieve prijsdalingen te voorkomen acht de Europese Commissie een mechanisme noodzakelijk, waarbi j partij en uit de markt vlorden
genomen zodra de druk van het aanbod te groot wordt. Dit
zou naar de Commissie I.S.E.A. meent worden geëffectueerd
door uitbreiding van het Nederlandse veilingssysteem ook
tot andere landen. Een aanwijzing dat de Commissie eveneens in deze richting denkt, zou gevonden kunnen worden in

§ 16, waar de Europese Commissie ondernemersovereenkomsten
in een bedrijfstak of tussen verschillende bedrijfstakken
bepleit ter invoering van de door haar voorgestelde maatregelen. Vanzelfsprekend wijst de Europese Cimmissie er
op, dat daarbij gewaakt zal dienen te worden tegen misbruik van economische macht.
In dit verband brengt de Commissie I.S.E.A. de noodzaak naar voren van een regeling van de verkoopmethode ,
aangeduid als "absolute consignatie". Deze verkoopmethode, waarbij de producent geheel in het onzekere verkeert
ten aanzien van de opbrengst van zijn

produkt ~

mag zeker

worden gerangschikt onder de verkoopmethoden , die marktverstorend werken en welke de Europese Commissie zich
voorstelt te bezien in het kader van de gemeenschappelijke concurrentieregels (§ 20).
De Europese Commissie stelt ten slotte voor aan de
gemeenschappelijke buitengrens te volstaan met het gemeenschappelijke invoertarief en mot dezelfde maatregelen inzake kwali tei t, verpalà:ing , verkoopvoorW"aarden en
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methoden~

welke in het interne verkeer worden toegepast.

De Commissie I.S.E.A. acht deze maatregelen voldoende om
marktbederf vanuit derde landen tegen te gaan.
Hoofdstuk IV - De overgangsperiode

§ 1. Algemeen
In deel II van de voorstellen van de Europese Commiss~e

wordt eraan herinnerd, dat conform art. 40, eerste lid,

van het E.E.G.-verdrag het gemeenschappelijke landbouwbeleid geleidelijk moet worden ontwikkeld. Elke noodzakelijke
aanpassing en omschakeling dient, zo wordt gesteld, eveneens geleidelijk tot stand te worden gebracht. In verband
hiermede maakt de Europese Commissie bij de door haar ingediende voorstellen een onderscheid tussen een voorbereidingsstadium (s·~ade préparatoir) en een eindstadium (stade
final). Daarbij merkt zij op, dat de ingediende voorstellen vervolledigd of gepreciseerd moeten worden door latere
voorst elI en, waarbi j rekening zal kunnen w·orden gehouden
met de verkregen ervaring (§ 12). In de voorafgaande hoofdstllidcen van dit advies en met name in hoofdstuk III heeft
de Commissie I.S.E.A. stilgestaan bij hetgeen door de Europese Commissie is voorgesteld met betrekking tot het eindstadium van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Thans
zal aandacht worden besteed aan de voorstellen betreffende
het voorbereidingsstadium.
In deel III (algemeen)

vfu~

de voorstellen worden als

de voornaamste algemene beleidslijnen voor het yoorbereidingsstadium genoemd:
1. de harmonisatie van de prijzen;
2. de vrijmaking van het onderlinge handelsverkeer;

3. de afschaffing van concurrentievervalsende

prru~tijken;

4. de coördinatie van de handelspolitiek;
5. de instelling van bureaus en fondsen.
Punt 1, i.c. de harmonisatie van de prijzen, is in
het voorafgaande hoofdstuk reeds uitvoerig ter sprru~e
gekomen. In de hierna volgende parargaaf zal vooral aandacht worden besteed aan punt 2, de vrijmaking van het
onderlinge handelsverkeer.
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§ 2. Vrijmaking van het onderlinge

handelsv~rkeer

Wat betreft de vrijmaking van het

onderl~

.ge handels-

verkeer kan in de eerste plaats worden gewezen op art.38
van het

E.E.G.-verdrag~

hetwelk de bepalingen van dit ver-

drag ook van toepassing verklaart op de I andb ouw produkt en.
Dit geldt dus ook voor het in het verdrag vo:>rziene automatisme ten aanzien van de verruiming van contingenten
(art.33 e.v.) en de afbraak van tarieven (art.13 e.v.).
Anderzijds echter bepaalt art.44, dat voor zover de geleidelijke opheffing van de douanerechten en van de kwantitatieve beperkingen tussen de lid-staten kan leiden tot
zodanige prijzen, dat de doeleinden van het gemeenschappelijke landbouwbeleid in gevaar worden gebracht, het tijdens de overgangsperiode aan elke lid-staat

geoorloofd

is voor bepaalde produkten op niet-discriminerende wijze
en ter vervanging van de contingenten een stelsel van minimumprijzen toe te passen. Dit artikel biedt dus de mogelijkheid de thans bestaande bescherming uit hoofde van
tarieven en contingenten naarmate deze automatisch wordt
afgebroken, te vervangen door een andere bescherming, i.c.
minimumprijzen. Artil:el 45 (betreffende overeenkomsten op
lange termijn) en artikel 46 (inzake compenserende heffingen in het onderlinge verkeer) daarentegen hebben de bedoeling te voorzien in gevallen, waarin aannemelijk is,
dat een toepassing van de algemene verdragsbepalingen inzake de uitbreiding van het onderlinge handelsverkeer niet
zonder meer bevredigende resultaten zullen hebben. Deze artikelen hebben dus een aanvullend

kara~ter

en moeten niet

gezien worden als ontsnappingsclausules.
De Europese Commissie wijst er in haar voorstellen
op (deel 11, § 39) , dat de toepassing van de artikelen
44, 45 en 46 voortaan moet zijn geïnspireerd op de beginselen van het gemeenschappelijke markt beleid , zoals deze
door haar zijn geformuleerd. Daarbij speelt uiteraard een
rol, dat de Europese Commissie voorstelt om de overgangsperiode te verkorten (zie ook hierna § 3). In dit verband
merkt de Europese Commissie op (deel 111, algemeen), dat
met het oog op een geleidelijke voorbereiding van de gemeenschappelijke marktorganisati e het noodzakelijk zal
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de coördinatie van de handelspolitiek aan te

~~llen

met be-

palingen gericht op een versnelling van de uitbreiding van
het handelsverkeer. De Europese Commissie zal daartoe ieder
jaar voorstellen aan de Raad doen ten einde het handelsverkeer tussen de lid-staten overeenkomstig het verdrag te
vergroten. De Raad zal te dezen aanzien bij eenstemmigheid beslissen. In verschillende produktenrapporten wordt
er ook op gewezen, dat met de vrijmaking van het handelsverkeer voor deze produkten niet dient te worden gewacht
tot de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt organisatie en dat de Europese Commissie daartoe speciale
maatregelen zal voorstellen om de uitbreiding van het handelsverkeer te versnellen (zie o.m. § 38, tarwerapport) •
De Commissie I.S,E.A. is eveneens van mening, dat het
feit van een verkorting van de overgangsperiode het noodzakelijk maakt, dat aanvullende regelingen moeten worden
getroffen om ook een uitbreiding van het onderlinge handelsverkeer in de agrarische sector tot stand te brengen.
De Commissie I.S,E.A. vraagt zich echter af of dat gewenste doel op de door de Europese Commissie aangegeven wijze
wel zal worden bereikt. Daarbij wijst de Commissie I.S.E.A.
erop, dat er van mag worden uitgegaan, dat de Europese Commissie inderdaad jaarlijks voorstellen tot handelsverruiming zal opstellen en indienen. Maar de Raad van Ministers
zal over deze voorstellen met eenstemmigheid hebben te beslissen. De vrees is gewettigd - de besprekingen die laatstelijk inzake de verruiming van het handelsverkeer in de
agrarische sector zijn gehouden wijzen ook in deze richting - dat dit tot tal van moeilijkheden aanleiding zal
gev9n. De enige mogelijkheid om in dit geval een impasse
te voorkomen is, naar de mening van de Commissie I.S.E.A.,
dat als in de Raad van Ministers geen beslissing over de
jaarlijkse voorstellen van de Europese Commissie kan worden bereikt, terug wordt gevallen op het automatisme van
de afbraak van contingenten en tarieven, zoals is voorzien in de artikelen 33 e.v. en 13 e.v, Uit de voorstellen van de Europese Commissie blijkt niet duidelijk of

-

r ,

5L

-

di t de bedoeling is van de Europese Commi ssi..e._Jk -4ûmni ssi~
I.S,E.A. is van mening~ dat het noodzakelijk i~1 · d.at z.e:Cerheid op dit punt wordt verkregen.
De COIT@issie I,S,E.A. realiseert zich terdege , dat

oo~

de artikelen 33 e.v. en 13 e.v. geen zekerheid bieden omtrent een automatische verruiming van het onderlinge handelsverkeer in agrarische produkt en. Het is immers mogelijk - en dit geschiedt in de praktijk - de artikelen 44,
45 en 46 zodanig te hanteren, dat de werking van de artikelen 13 en 33 er

~n

feite door wordt geneutraliseerd. Een

voorbeeld hiervan is de wij ze, waarop bijv. 'VJest -Dui tsland
art.33 e.v. voor de marktordeningsprodwcten wenst te vervangen door artikel 45. Er dient dan ook naar te worden gestreefd voor de toepassing van met name de artikelen 44 en
46 zodanige normen te vinden ) dat een redelijke mate van
zekerheid bestaat, dat naarmate de overgangsperiode voortschrijdt in steeds mindere mate op deze artikelen zal worden teruggevallen, zodat zij aan het eind van de overgangsperiode in feite overbodig zijn geworden. Daarbij zou met
name de toepassing van artikel 46 moeten worden gekoppeld
aan de mate, waarin de prijsharmonisatie tussen de E.E.G,landen plaatsvindt.
Artikel 44 bepaalt, dat de Raad op voorstel van de
Europese Commissie uiterlijk 1 januari 1961 met eenparigheid van stemmen objectieve criteria zal vaststellen voor
de totstanillcoming van stelsels van minimumprijzen en voor
de vaststelling van deze prijzen. De besprekingen omtrent
de wijze, waarop de Europese Commissie inhoud aan deze bepaling denkt te geven 1 hebben nog niet tot een definitief
resultaat geleid. De Commissie I.S.E,A. wijst erop, dat
in elk geval dient te worden voorkomen een vruchteloze
discussie over kostprijsberekeningen in de geest als in
het verleden in het kader van de Benelux heeft plaats gevonden. In de voorstellen van de Europese Oommissie en
met name waar in de produktenrapporten voor zuivelprodukten, veredelingsprodukten en rundvlees over het voorbereidingsstadium wordt gesproken, wordt gesteld, dat de
minimumprijzen niet hoger mogen zijn dan het prijsverschil tussen de betreffende landen r echtvaardigt. Een
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concreet. Zij is van mening, dat de minimump~jz9n sl echts
zullen mogen beschermen tegen een verschil in prijsniveau
derGelij~e

tussen import- en exportland] uitgaande van een efficiënt e
bedrijfsvoering. Ook zal de ten opzichte van de partne rlanden toegepaste bescherming altijd geringer moeten zi jn
dan ten opzichte van derde landen om de onderlinge pref erentie, welke een wezenskenmerk van een douaneunie

lS ,

tot uitdrukking te brengen. Voorts mist de Commissie
I.S.E.A. in de voorstellen een procedure voor de afbraak
van de minimumprijzen.
Tevens doet de Europese Commissie in bovengenoemde
produktenrapporten een keuze ten gunste van een systeem
van minimumprijzen, waarbij de invoer niet kan worden
stopgezet. De Commissie I.S.E.A. ziet hierin het bewijs
dat de Europese Commissie er inderdaad naar streeft het
onderlinge handelsverke er zoveel mogelijk te bevorderen .
\'I'el leidt dit stelsel ertoe, dat afhankelijk van de ];rijs ,
geldende in het exporterende land , de heffingen aan de
grens van het importerende land verschillend zullen zij n .
'Vlat de handelsrelaties met derde landen betreft wordt
in de produktenrapporten voor granen , suiker, zuivel produkten 9 rundvlees en veredelingsprodukten voor het voorbereidingsstadium voorzien in een "standstill" zowel ten
aanzien van de invoer als van de uitvoer (zie bijv. § 36
tarwerapport). De Commissie I.S.E.A. is vrul oordeel, dat
een dergelijke bepaling met name voor de Nederlandse agrarische export nadelig is. Ons land heeft immers belang bij
een expansie van de export naar derde landen in het alg emeen. Daarbij komt nog, dat het gevaar bestaat , dat bijv .
Duitsland een uitbreiding van onze export naar dat land
tegenhoudt onder het motief , dat het geen afbreuk wenst
te doen aan zijn agrarische importen uit bepaalde derde
landen. Gemeend wordt, dat naar een oplossing voor de ze
kwestie moet worden gestre efd in het kader van een coördinatie van de handelspolitiek ten opzichte van de rde
landen.
De Commissie I.S.E.A. wijst er verder nog op , dat
een regeling voor de toepassing van r estituties van hef -
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op

landbouwprodw~ten

in het onderlinge handels er-

keer tijdens de overg anGs periode

ontbr~ekt.

V00r

~ndustri

ele produkten geldt wat de invoerrech ten betreft een soo=tgelijk probleem (zie art.10 van het E.E.G.-verdrag). In
Brussel wordt thans gewerkt aan een regeling voor dit
vraagstuk wat de industriële sector betreft. Dit is voor
zover het de Commissie I.S,E,A, bekend is nog niet het
geval voor landbouwprodukten. Toch is het van groot belang te achten, dat ook daarvoor op korte termijn een regeling tot stand komt.

§ 3. Verkorting van de overgangsperiode
In deel 11, § 37, tweede lid, stelt de Europese Commissie, dat het wenselijk zou zijn - om spanningen tussen
de sector grondstoffen en de daarvan afhankelijke sectoren te voorkomen en om de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt in laatstgenoemde sectoren te vergemakkelijken - dat het gemeenschappelijke prijsniveau van de
grondstoffen wordt bereikt in een periode van zes jaar na
1 januari 1960. In deel 11 (algemeen) merkt de Europese
Commissie voorts op , dat het ritme van de verwezenlijking
van de interne markt sneller zal zijn dan was voorZlen in
het verdrag voor de uitbreiding van contingenten en de vermindering van invoerrechten. En ten slotte stelt de Europese Commissie in de afzonderlijke prod.uktenrapporten voor ,
de gemeenschappelijke markt te verwezenlijken binnen zes
jaar na de datum van

goe~~euring

van de landbouwvoorstel-

len door de Raad.
Uitgaande van deze laatste formulering wijst de Commissie I.S.E,A, erop, dat in aanmerking nemende de thans
reeds verstreken tijd sinds de inwerkingtreding van het
verdrag (twee jaar) en de tijd, welke nog zal verlopen alvorens de Raad uitspraak doet over de landbouwvoorstellen
(naar schatting 1 jaar), terwijl voorts de maatregelen
pas aan het begin van een oogstjaar in werking kunnen treden

j

de totale duur van de overgangsperiode voor de agra-

risohe sector toch in elk geval minimaal 2 + 1 + 6 + ~ 9 ~ jaar zal duren tegen oorspronkelijk 12 tot 15 jaar.

Ret is echter ook mogelijk, dat de goedkeuring van de
landbouwvoorstellen door de Raad langer dan een jaar op
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keuring uiterlijk aan het einde van de overg angs periode
moet geschieden en dat de Raad in de eerste tw e e etappes
met eenparigheid van stemmen en daarna bij

ge b~alificeer

de meerderheid zal beslissen. De mogeli jkhei d bestaat dus,
dat de feitelijke verkorting van de totale ove rgangsperiode voor agrarische produkten niet zodanig ingri jpend zal
zijn als op het eerste gezicht uit de voor stellen van de
Europese Commissie zou kunnen worden afgel eid .
Ervan uitgaande, dat het inderdaad de bedoel i ng is
de invoering van het gemeenschappelijke landbouwbel ei d wezenlijk te versnellen, wenst de Commissie I.S . E. A. te dezen aanzien de volgende opmerkingen te maken .
Een dergelijke versnelling mag niet los worden gezlen
,

van een versnelling van de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt in de andere sectoren van het economische leven. Het E.E.G.-verdrag is destijds als één geheel
door de deelnemende landen aanvaard. Daarbij is ook voorzien in een uniforme overgangsperiode. Dit maakt het gewenst, dat ook de uitvoering van het verdrag als een geheel plaatsvindt en dus ook een versnellingsprocedure een
evenwichtig karakter dient te hebben. Daarnaast dient de
afbraak van handelsbelemmeringen tussen de lid-staten onderling voor de agrarische s ector zoveel mogelijk parallel
te lopen aan die van de industriële sector daar zonder een
koppeling het onderlinge handelsverkeer in agrarische produkten de neiging zal hebben achter te blijven. Daarbij
heeft - zoals reeds in de vorige paragraaf werd betoogd versnelling weinig zin als in de agrarische sector in feite
slechts de ene vorm van bescherming door een andere zou
worden vervangen. Hierbij moet met name aan de mogelijkheid van het instellen van minimumprijzen worden gedacht.
De kans daarop is groter naarmate de instelling van de gemeenschappelijke markt in geforceerder tempo zal geschieden.
Een versnelling van de totstanillcoming van een g emeenschappelijke markt in de agrarische sector implic eert , dat
evene ens in een versneld tempo een gem e ensohapp elijlc pr i j s peil voor agrarische produkten tot stand zal moe t en worden gebracht. De daarmede gepaard gaande a~npassingsmoei-
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I.n.E.A. meent, houdt dit het gevaar in, dat in de gemeenschappelijke markt voor de agrarische sector een prijspeil
tot stand komt, dat ligt boven het niveau, dat zou zijn bereikt, wanneer de aanpassing meer geleidelijk zou hebben
plaats gevonden. Daartegenover staat het gevaar, dat tijdens een langere overgangsperiode achter beschermende muren produktie-uitbreidingen tot stand kunnen komen, welke
later niet gemakkelijk meer ongedaan kunnen worden gemaakt
en daardoor uiteindelijk de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt zullen bemoeilijken.
Op grond van het bovenstaande kan de Commissie I.S.E.A.
slechts met een versnelling van de totstandkoming van een
gemeenschappelijk landbouwbeleid instemmen wanneer is voldaan aan de volgende voor.vaarden:
1. het gemeenschappelijke prijspeil mag niet hoger komen
te liggen dan zonder verkorting het geval zou zijn geweest;
2. een versnelling van een

totstan~~oming

van een gemeen-

schappelijk beleid in de agrarische sector moet gepaard
gaan met een gelijktijdige verruiming van het onderlinge handelsverkeer; daarbij dient in het bijzonder
te worden gestreefd naar een geleidelijke vermindering
van de toepassing van de minimumprijzen in het onderlinge verkeer zodanig, dat na beëindiging van de overgangsperiode geen minimumprijzen meer bestaan.
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