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gomeenschappelijl-:e landboUi·rbeleid 1'richtpr':" j
d en vastgesteld en dat tijdsns de

"k-

+

èli ='

Z'3!i"

Z .L:~n

overg~ng3pcriod~

·O:!'-

is b.-

staande verschillen i n de nationale richtprij ze:l var-. d"}
E.E. G. -landen geleidelijk zul2.en vror,ien

vt)r;;li.;:ld.~rd ,

zods.t

aan het e ind van de overganê;speriode een gemeeDGch::rppel :i. j:_e
richtprijs bestaat. Daarbij wordt, zoals uit artikel 1,

~:i.d

1 (gewij zigd) blijkt, onder "ri chtprij zen" verst :lal'": oas:'s-

richtprijz en çf oriëntatiepri,jzen.
De COffihlissie I.S.E.A. is van meyüng dat dese
omschrijving tot misverstand aanle iding k::m geven . Haars
inziens staat het niet bij

vo~rbaat

vast dat de vaststelling

van alle oriëntatieprij:en op basis van de cnderhavige Yerordening zal moeten geschieden . Dit za.l slschts het geval di enen t G zJ.Jn voorZQver de desbetrofiend,8 prijs bed.oeld is

')0

binnen de gemeenschap t e word.en ge re alisee rd. In dit opzicht
was naar de mening v an d e Commissi e 1. S.E.A. d e to evoegilîg
in de

oorspro~lke lijke

t ekst van de verordening, t.w. "prij-

zen die het peil v aststell en dat in de lidstaten of in de
gemeenschap bereikt di e nt t e worden" vorhelderend.
Blijkens de b ewoordingen van lid 1 kan de to epasslng van d e crit e ri a automatisch plaats vinden wanneer in
een verordening een prij s als hi e rbove n vermeld "rordt voorzien. In d e Verordening no. 19 inzake het gemeenschappelijke
beleid in de sector granen wordt met zoveel woorden tot uitdrukking gebracht dat de oriteri a van de onderhavige ontwerp\

verordening van to epass ing zullen zijn. ( a rt.

6,

lid

4).

De

Commissie 1. S.E.A. aoht dit laatst e juist. Zij is van menil1 0
dat, wanneor e r sprake is van een prijs die op basis V3.n de
onderhavige oriteria zal worden vastgest eld , dit in de desbetreffende v e rordening uitdrukke lijk di ent t e worden
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aal1~ogeven.

-2-

HGt is de opzet

v~n

de ontwerp-verordenin5

0~i

teria aan te geven aan de hand vraarvan zowel de ·,rastste:lir.g
der richtprijzen als de onderlinge

aanp~ssing k~~n g8SC-r -i

Deze criteria zullen worden gehanteerd door
stellingen van de E.E.G.

~

d~

bsvoegie in-

van de lidstaten die de

singen voor de vaststelling der richtprijzen

eelsy..

b~sl;s-

nem~n.

dus niet zo dat de criteria alleen zijn bedoeld voor de
(ideale)

eindfase~

de situatie dus met een uniform

a6~'ari~ch

prij speil. Ook direct al bij het vaststellen van de nationale
richtprijzen zullen de criteria moeten worden gehanteerd.

2.

Aan de ln lid 2 van artikel 1

geg~ven

indeling

van de criteria ln drie groepen - agrarisch inkomen, oriëntatie van de produktie en ontwikkeling van de algemene

8CO -

nomle - kan een zekere mate van logica niet worden ontzegd.
Er is telkens sprake van eon verbreding van het gezichtsveld. Toch dient aan de gegeven indeling niet al te veel betekenis te wordon toegekend. Hant evennin valt te ontkennen
dat de onderscheiden groepen criteria onderling gemeenschappelijke elenenten hebben. Zo kan de buitenlandse handel die
blijkens de considerans van de ontwerp- verordening tot de
derde groep criteria moet worden gerekend, bij de oriëntatie van de produktie (tweede groep) niet buiten beschouwing
worden gelaten, zoals trouwens uit art.

4,

lid 1, duidelijk

blijkt. Ook heeft het inkomen van de werkers in de landbouw
(eerste groep) een algemeen economisch aspoct, daar het van
invloed lS voor de ontwikkeling van de algemene economie
(art.

7, lid 2, onder a) .
P~tikol

1, lid 2, van de ontwerp- verordening

stelt dat bij de toepassing van de verordening gelijktijdig
rekening dient te worden gehouden met do drie aangegeven
groepen van criteria. De Commissie loS . E . A. acht het niet
mogelijk in dit opzicht verder te gaan door van te voren
aan te geven welk gewicht bij de concrete prijsvaststelling
aan elk der drie groepen criteria dient te worden toegekend.
Dit zal mede afhangen van de

~ mstandighoden

waaronder de

prijsvaststelling in concreto zal plaats vinden. Wel zou
tot uitdrukking

k~nnen

worden gobracht dat de oriteria zo-

danig dionon te worden gehanteord dat do ondorsoheiden

'7150

doo10inden die word01': nat::,:;str:;,3fd zo' cel

Y

e:.J.':'~',: t-:

-_....L_. . ;I

kortijd en op optimale wij ze. -;T?rrkn €,sreal:'se~rd. :::.,
Sle I.S.S.A. stelt voor d~ze zinsns~

~an ~rt.

1;

:i~

2,

toe te voegen.

3. Het inkomenscriterium

.

In artikel 2 wordt g3st31d dat de
van de richtprijzen moot geschieden in hst

~~der

prijsbeleid dat tot doel heeft de werk'Jrs op
exploi teorde en economisch levensvatbar9

v~ststGl~i~~

van

(:;~

r~tionsc:

~"' 

land!)oU1,;:bedri.j"T,,-~!"_

gemiddeld over een :J.antal jaren een behoorli.jl::: inkc::w!l te
verschaffen. Daarbij wordt onder esn behoorlijk inlr:.o::1cn
verstaan een inkomen van vergelijkbare beroepsgroepen,
steeds op basis van een volledigo dagt3,.:l,k.
In het onderhavige artikel wordt verwezen na.ar
artikel 39 cm artikel 401 lid 3, van h0t E.E.G.-verdrag.

~~u

wordt met name in artikol 39, lid 1, als doel van het gemeenschappelijke landbouwbeleid vermeld het verzekeren va!l
een r edelijke levensstandaard voor de landbouwbevolking.
Dit lS echter slechts één van de doelstellingen; daarnaast
worden genoemd de bevordering van de produktiviteit van de
landbouw, r edelijke prijzen voor de consument e.d . In verbancl hiermed,:; zou naar de mening van de Commissie 1. S.E.A.
in lid 1 in de zinsnede "dat tot doel heeft" na "d3.t" inget e word
"
'
voe gel d lenon
on" o.a ••

Voorts 1-Tordt in lid 1 de term g0hanteerd "rationeel geëxploiteerde en economisch levensvatbare landbouwbedrijven, zulks in verband met bedrijvon die Vla het prlJsbeleid eon behoorlijk inkomen aan dew)rkors mot Gen volledige dagtaak dienen te verschaffen. De Commissie I.S.E.A.
heeft met name bezlvaar t egen do uitdrukking " economisch
levensvatbaar" • Dit zou nL kunnen wij zen in de richting
van het kleinbedrijf dat

n~g

net aanvaardbaar is. Hot ver-

dient daarom de voorkeur een ande r e formulering te kiezen,
die nauw aansluit bij het bepaalde in het E.E.G.-verdrag y
nl. ln art. 39, lid c. Daartoe wordt voorgGsteld in art. 2,
lid 1, de bijzing "di e op rationael geëxploiteerdo en eoonomisch lovensvatbaro landbouwbodri.ivon werkon" to vor-

-4vangen door:

ti

~-;:'-:.l.wb.,

die op raticmJcl ge".:::;?_oiteürdc 1-

drijven werken, w"Jlke v:m voldosnde

0~-;;'·'l.n; 3~~n ">..

_Tl n""'-::.

bij een optimaal gebruik van alle: produrtio.:'c.ct'Jr .on,
van de

arboidskrach'~

Jn, mogelijk te r:mk"n."

D~'3.rbij

e:t r. -, -rdt

l'

d":'~

van ui tgego,an dat dez3 bedrijven nI'odukt!Sn voo::-tbrE.:n..; :n
voor hen het n0est ge8igend zijn.

In verband met het vocrafgaando wi,j st à. _ -,or=":'sSle I.S.E.A. er op dat de onderhavige criteria

~l_~en ~i0~~~
ir~

voor het prij sbeleid en niet voor het :"nkonensbc:!..eid
volle oovang. De Europese Commissie stslt dan ook
de preambule dat behalve de maatregelen op het

:,i.jrc

terGc~t

-r

gebi~d V~L

het markt- en prij sbeleid, andere ma::"trGgolerJ. :::Oé':tSY.

'yTON2n

getroffen om de inkomonsdesid2rCl-ta te verwezemlij:ken. De;
Commissie

I.S.~.A.

~118szins

acht hot

redelijk dat meL

~ich

bij het prijsboleid in E.E.G.-verband voor zover dit b0trekking he eft op de beloning van de produktiefactoren,

b~seert

op t.cn naaste bij 08n optimc::.al gebruik van deze produktiE:factoren, ind;en een g31ijko beloning voor deze produktief a ctoren - met name van do

~rbeid

- als buiten de landbouw

als norm wordt gestr.:'lld . Zou dit ni0t worden gedct.un dan is
h et gevaar groot dat ln het kader vct.n de E.E.G. oen aannerkelijke st ij ging van het agrarische prijsniveGu zou optreden.
Zolang or nog een belangrijk deol van de

l~~d

bouwbedrijven is? dct.t zich niet voldoende strLlctur eel heeft
kunnen

aanp~ssen

om tot 08n optimaal gebruik

v~n

de produk-

tiefactoren te komen, zouden die naar het oordeel van dG
Commissie I.S.E.A. op

~ndere

wijz e kunnen worden geholpen

om aan het vereiste inkomen te komen. Het
~il

~lgemene

prijs-

zou hi er dan niet mee worden belast, hetgeen voor de

noodzakelijke prijsaanpassing in de E.E.G. vCl-n grote betekenis 3al 3ijno Wel verdient het aanbeveling dat ook deze
aanvullende inkomenshulp in E.E.G. - verband wordt geooördineerd t eneinde t e voorkomen dat hiervan con concurrentieverstorende werking uitgaat.
:Behalve aanvullende mcatregelen in de inkomenssfeer zullen natuurlijk ook financiöle on andere mantroge len ter verbetering van de economische s-b'ructuur ten plattelande in de moest ruime zin moeten worden gonom,-,n om de
aanvullende inkomenshulp op de duur vverbodig te maken .

5
~

1tlannee r h et inkolT'cnscri t E-rium op -:'e wi j ze

l s hier-

boven werd. aangeg ev en, Hord t ge ïnt erpre t eer è. , is h et ook
g em02.::lcelijk er aanslui ting t e krij gen b ij de c.nder e c r i teri agroep en. In di t

~· erb c. nd

di ent met name a rtik el 6 te.;

worden v erm eld, wa arin al s factor

Ylaar~ e de

bi j

st elling v a n d e richtprij z en e-reneens r ek E:n ing

~e

vast-

mOGt rlo r (..sr-

gehouden wordt ge no emd de prijz en, waart egen de mee s t c=fici ent e produc ent en in

~e

we r eld h et b e troyJcen proQuk t

zouden kunn en a a nbi ed en zonder fin a nci ël e st eun.
In artik el 3 (oor sp ronk elijke t ekf't ) ,wrdt e6rr a antal factor en v e rm eld

w a ~roe d e

r ek ening di ent t e worden

g ehoud en wann ee r h et gaat om h e t inkom enscrit erium in h e t
kad er van h e t

l andbouw~ rijsb e l e id

t e concr e tis er en. De

Comr,1 f:1issie 1. S. E. A. t ek ent hi e rbij ui tdrtiYJc elijk aan dat
het hi er ni e t gaat om prijscrit eria maar uitsluitend om
el ement en di e van invlo ed zijn C.Q. di en en t e zijn op

he~

arb eidsinkom en in d e l a ndbouw en als zodanig bij d e ha nt ering van h et

i~om enscrit erium

in aanm erking di en en t e

worden g enom en. Daarbij di ent t e word en uitgegaan v a n
landbouwb edrijven zoals d ez e hi ervoor werd en g edefinie erd.
Het ligt voor d e ha nd dat bij

h~t

bepal en van een

behoorlijk arb eidsinkomen uit hoofde v a n de garanti eprijz en r ek ening wordt g ehou de n me t de ontwikk eling van d e
prij zen v en d e landbouwprodukt en zonder richtprijz en, alsmede me t d e r elati ev e b e t ek enis v a n de z e produkt en (sub a ,
oo rspronkelijk e t ekst). Hetz elfd e g eldt voor d e on hvikk eling van de prijz en v a n b el a ngrijk e produkti emiddel en. In
a rtikel 3 wordt a angeg ev en welk e als be l a ng rijk e produkti emi ddel en word en b e schouwd. De Commissie I.S.E.A. t ek ent
hierbij aan dat in d e oorspronkelijke t ekst t en onr echt e
ni et werden v erme ld d e onro erende go eder en. De ze di en en
in a auo erking t e '''1Ord en genom en voorzove r zij bestemd zijn
voor

de hi ervoor g ed efini ee rd e b edrijve n me t h e t oog

op d e v erhetering van de produktivit eit.
De Commissie I.S.E.A. ziet ge en aanl e iding een invGst erings el ement onder t e brengen bij artik el 2, zoals door
d e di ensten van de Europ es e Commissi e is voorge st eld. Dit
l aatst e zou nl. wijz en in d e richting dat bij d e prijsb epaling r ekening di ent t e word en g ehouden met een winst-

-6m<trgo vTaarui t too1:or.'lstib'. . invûst -:: rin'- ~:;L lr.....lr.n

TI -f ~rd.

r

""_-

finay-'cie rd. Do Comrl1issi v 1. S.S.A. -cht :b.. t .ju.ist ::'
acht e raf bij het bepalon wslk inl:onr:;n :12.s r

1.(.::'':''~k

o ...

.

worden b e schouwd, r ol:8nir:g l'Tordt g03 houd . . . YL rLt d. kOot n

1.

mot gedanl; produktievo investe:rinó·_n z::'.jn r;sJ:lo",i'i.
D0 Comnissi o I.S.E . A. stemt
voorstel gedaan door io cliensten van dl"' Europssc Co::-.::':"::::::!._
om in artikel 3 t evens 3-ls factor op te: nvlil·?!:' de onhrilrLcling van de t e chniGcho

produkti~Ti t

e i t in d ~ :é1.ndocu--.

De z e factorem dienon naast :::.r..dC)r,_

f3.cto~:n

d e beide andere Gro open criteria oen plaats to 7ind8l"! in
h et jaarlijkse:.:

rapport ove r dG to est3-nd 7""1n d o lar:ribou1i

en ove r de landbouwmarkt en van de gomconschap, h ::tgGoY:.
k ons art. 8, lid 2, de bedoeling is. Hot zou

naar dG

o_i~

::~ni~ó

van d e Commissi o r.S.E.A. onjuist zijn als de ffwtoren produc ent e nprijz en van landbouwprodukton en prlJzon van belau 6 rijke produk-tiomiddelen zoud.en vTordon gehant0erd als au.~O.Jo

matisch werkende correctiefactoren op de hoo [,rte van de garanti uprijz en .
Eon moeilijkhoid doet zich voor t on aanZl.en v::m
d e in artikel 3 genoemd e factor van het a lgeme n e prijspeil
waaronde r dient t e worden v e rstaan de algemene index van d e
kosten van l ovo nsondorhoud. De filoGofio di e hior waarschijnlijk achter zit is die van d o glijdende loonschaal,
i.c. dat h ot inkomen in e lk geval r oöe l gel ijk di ent t e blij v e n. De Commissi e I.S.E.A . is van oordooI dat de ze factor
in dit v e rband niet nodig is. Hot bogrip behoorlijk agr arisch inkomen wordt imlile rs in artikel 2 r ee ds gorelatoord
aan h ot inkomon van verge lijkbare bero epsgro opon . k :mgenomen mag worden dat de z e laatste inkomens gemidde ld Deo r
zull en stijgon dn.n d e kosten van l ev ensonde rhoud. Bovendien
z a l voorzove r voor de vorgolijkb3-ro inkomonsgro epen r oeds
eon glijdende loonschaal geldt , d o zo ln.atst e r oeds indiroot
bij de bepaling van het b ohoorlijke agrarisohe inkoDon oen
rol spe l e n.
Tüns lotto st e lt de Commissi o I.S.E.A. voor in
de tit ol van dit onde rdee l van de ontworp- v e rord oning t e
spreken van het nrbeidsinkomen VC1n do in d e l:lndbouw we r-

-7kende porso:r.en. Bij he"';

in~:oJlc:lscri tcriura
~

in Î0i t::: om d3.t irJ.komensondcrdc0.L. en

g3.<::'-;

., .~-

, .L.

n~(;

v

•.
t eerd k ~p2't 3.a~.
'
' ,
gC2:r.VOS
b lJV.

4. HGt produkti()criterium
De tweede bTOOP criteria

~elke be~=~k~j~g hs~~~

op de oriëntatie van de produktie in verband
2S ook van grote

bete~enis.

me~

de

~Tra.::.g,

Het gaat hierbij om de functie

van de prijs als richtsnoer voor de richting ..,raarin de
duldiemiddelen in de agrerische sector zullen

:P~)

worde~ ~an6e

wend. Het zou naar de Commissie I.S.E.A. meent a3.nbeve:ing
verdienen indicE met name in artikel

4, lid 1, tot uitdruk-

king zou yTorden gebr">,cht dat de pri,jsvaststelling zodaL; g
dient te zijn dat zowel overproduldie wordt verDeden als de .
mogelijkheid wordt

gescha~en ~m

concurrerend te blijven of

te worden.
Belangrijk in dit verband is hetgeen 2S
2n de artikelen

bepa~ld

5 en 6. Daarin wordt gesteld dat do vast-

stelling van richtprijzen wat absolute hoogte en onderlinge
verhouding betreft zodanig moet geschieden dat specialisatie overeenkomstig de interne gesteldheid binnen de Gemeenschap wordt bevorderd. Maar niet alleen de interne situatie
moet in aanmerking worden genoBen, ook de

mog8lijk~eden

in

de rest van de wereld. Rekening moet nl. ,.,orden gehouden
met de prijzen, waartegen de neest 8fficiente producenten
elders de betrokken produkten zouden kunnen aanbieden. De
Commissie I.S.E.A. acht het van het grootste belang dat
bij het prijsbeleid van de E . E . G. daadwerkelijk met deze
factoren rekening wordt gehouden. Daarbij stellen de diensten van de Europese Commissie terecht voor hieraan toe te
voegen dat de produktie zonder financiële steun dient te
geschieden.
De Commissie LS.E.A . onderschrijft de voorgestelde tekstwijziging van artikel 4, lid 2, in..'loudende dat
in hot kader van het in artikel 8 bedoelde rapport de Europese Commissie de oriëntatie van de produktie in de Gemeensoh~p

aangeeft welke zij noodzakolijk aoht, opdat de Raad

hiermedo bij de vaststelling van de richtprijzen rekoning
kan houdon.

Hoewel hov.I-

'
V8.n~eL

f
'
d.'~3 d~u
l - '~n •~_ +
sprer-en

van een juiste oriëntati0 jan de

produkt~e bir~.~~

schap ooI: de bui tQnl:l.r.clsG h8.ndel in

dJ

f-~
"
V

_

~,..
_ ...
_ ,....L":

-:er1.:ri:::ch~ p:r~d".l1::t 1":

rol speelt, is, zoc.::"s hi'3rvoor reeds or rd

OPb_~l?rkt,

opzet van de ont1ferp- verordening- dit -::lE-I'!lGr.t rni:;rgE.:

r
~

'I'"'

i_. i
rl.-::.~'"

bij de dGrde groep cri t Jric, .

5.

Algemeen economische criteria

,

ds-ze Rl--O
- -,...
welke in nauw verband dient tG T,Torden bezien ::let de 0!1Q ~
Een der belangrijkste f2,ctoren

4 vermelde criterik inzake een juiste

7').1':

oriënt~tis

duktie , is hetgeen in artikel (, lid 2 ond8r d) v-forit
meld ten aanzien

v~n

7C-:::-

de bijdrage van de Gemeenschap tot d8

harmonische ontwikkeling van de wEreldhandel . De Coa'!:issie
1. S . j!J . A. zou dit deel V:1n artikel

geformuleerd: " Bij het

v~ststellen

7 als volgt will::n zi2n
v::m het pe i 1 vo,n de

r ichtpr ijzen dient rekening te liord.:!Yl g3houden met de

bi~ 

drage van de Gemeons'ohap tot do harmonische ontwikkeli!1g
van de

we r eldh~ndel. n

Dit element dient sterk de nadruk te
h et

~s

r en d i e

dan ook ni-3t bevredigend dat het in de
~n

r~J

l~ijgen

en

vo,n facto -

het kader van het algemeen economische criterium

een rol spelen , als laatste wordt vermeld.
Duidelijk is dat dit element ook niet los staat
van het onder 3 behandelde inkomenscriterium . Z03.1s daar
reeds werd opgemerkt dient bij het inhoud geven a:::m het bogrip " economisch levensvat baar" in E . E.G .-verband rekening
te worden gehouden met de in artikel 6 genoemde factor van
de prij zen -vraartegen de meest efficiente producenten in de
wereld de betrokken agr a ri sche pr odukten zouden kunnen 8.::1.11bieden zonder fin,mciële steun . Sleohts op deze wijze kan
worden voldaan aan de eis van hot leveren van een bijdr3.ge
tot de harmonische ontw'ikkeling van do wereldhandel .
Van de overige in lid 2 van artikel

7 vermelde

algemeen economische factoren , waarmode bij de vaststolling
van de richtprij zen rekoning moet word.en gohouden, is de
onder c} genoemde niet erg bevredigend . Wat zijn de l a sten

- 9 di e uit hoofde v a n de v nst ge st el de

ric h t r ri j z ~n dr~~3n

op de b egrotingen van d e Gemee nschap en de li dstat8n? J it
kunn en uitgav en zijn v 8:;:-b a nd houde nè_e me t i nt·::- rv sn t ies
op de int ern e E .E.G.-markt voor h et geva l de p ri j z -=:n te
hoog i'lOrd en v a stge st elcl en di e nt engevolge de prod.1..1kti e
h et v erbruik ga at overt reff en. Dit zou ind er daad ni e t
v er a nt.ro ord zijn in h et k a d er v a n een h a r monische ontvlikkeling v a n de a lg emene e conomi e . He t kunn en ook uit gaven
zijn in h e t k a d er van een do e lb e'i-lust e p oliti ek tot structuul~ e rb e t e ring

incl. uitgav en voor een degr es si ev e in-

ko menstoe sl a g. In da t gev a l zull en de ui tgav é;n in h e t algemeen we l v er a ntwoGrd z ijn.
Bij d e opsornffi ing

v ~m

lid 2 v an a rtik el 7 wordt g :,-

mist de invl oe d di e v an h et agra rische prijsp eil, da t
mede wordt b ep aald door de hoogt e v an d e gara nti eprijz en,
uitga a t op h e t a l gemen e p ri,js- en kosc enniv eau van d e
Europese Geme(mschap en vi a d e z e f a ctor op d e afz e tmogelijkh eden van d e Gemeenschap t en opzicht e van d erde land en, ook in d e industri ël e s e ctor. Gemee nd wordt dat dit
el ement z ek er z ou di en en t e worden to eg evo egd. Ev en eens
zou er in artik el
p e il~

7

op

di en en t e word en g ewe zen dat h e t

wa arop d e richtprijz en worden v a stge st eld g een b e-

l ets el mag vorm en voor r ed elijk e prijz en bij l ev ering aan
de v erbruik e rs, waardoor h e t v er b ruik v a n l a ndbouwprodukt en binn en d e Geme snschap kan worde n b evord erd.

G.M. Verrijn Stua rt
voorzitter

. P .. G.Ridder

secre t a ris
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