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Naar een enkele nationale groepering 
van producenten in Frankrijk 

t [ 

Vaststelling van een renderende bodemprijs 
In Pranikrijfc is de visserij heel wat veelzljdlBer «n zijn de belangen 

van de producenten dan ook hieél wat meer uiteenlopenid dan in (Beitelë. 
Als we dan hier reeds de m.oeilijbheid vaststellen om tot een eensgezind 
front en één enkele producenten-organisatie te komen, dan kunnen we 
gemakkelijk de diversiteit van de producenteovereniginBen in iPranfcrijk 
begrijpen en aanvaarden. We kennen daar inderdaad de verre visserij 
met het binnenbrengen van diepgevroren vis. We kennen er de zout-
visserij, de kampagnes op de tonijn, de speciale sandinenvisseril, de vis
serij op de kreeftjes, de aJigenvisserij enz... We hebben de eigenaardig
heden en eagenhêden van de Noord-Jranse vissershaven, deze van de 
Middienifranse en Zuid-franse kusten en van de Middellandse Zee. Men 
zai dit nu alles trachten te koordineren. 

DE VOOBAFGAANDELIJKE VERGADERINGEN 

Op 5 december van voorgaand jaar kwamen de vertegenwoordigers 
van verscheidene vissershaven bijeen te Parijs om een oplossing te zoeken 
voor de moeilijkheden waarmede de franse vi^erij in het bijzonder en 
de visserij in het algemeen gekonfroniteerd wordt. Verscheidene proble
men werden er voorgeleid en gezien de absolute noodzakehjkheid vast
gesteld werd van een blijvende koncentratie onder de producenten van 
de verschillende franse vissershavens werd besloten een nieuwe konfe-
rentie voor te bereiden te «Sables d'Olonne» met als eerste probleem
oplossing de vaststelling van een minimumprijs en een producenten-
regeling voor alle vissershavens en alle produkten. Men is zich wed bewust 
van de enormiteit van deze itaak, maar nood dwingt wet en om de oi^e-
rezen moeüjfcheden het hoofd te kunnen bieden moet men tot één 
enkeüe producentenorganisatie komen er tot één enkel reglement voor 
alle franse vissershaven en volgens de aangebrachte produkten. 

MINIMAPRIJZEN 

Bén van de hoofdvereisten voor de producenten is het vermijden 
van de regelmatig terugkerende laagteperioden waarin het produkt zeer 
laag geprijsd wordt. Men denike in dit -vei-band ondei' andere aan de 
staking in I1Ö67 vanwege de vissers tegen de lage (prijzien en meer recent 
de staking -in de öepzeevisserij voor dezeilfde reden zoals we dit in een 
afzonderlijk artikel speciaal belichten. Men zal nu met de kopers trachten 
tot afspraken te komen voor een bodemprijs die het de reders bij 
kleine aanvoer toch nog moet mogelijk maken enigzins uit de kosten te 
komen. In het kader liiervan zullen maatregelen onderzocht wordien voor 
een meer harmonieuse aanvoer om te grote pieken te vermijden. Ander
zijds zal eveneens getracht worden de invoer in bepaaJide periode af te 
remmen en vooral dumpingpraktijken te weren. 

Hiervoor zal men echter de hulp en ingî eeip van de ODeobare Mach
ten nodig hebben, onder meer om de verplichting op te leggen aan alle 
producenten, ongeacht of ze lid zijn of niet, de uitgevaardigde roeien 
van de organisatie te volgen. Dit aUes veronderstelt kontroJe zowel langs 
de kust a.s langs de grenzen. In de veigadenng te iSables d'Olonne van 
vorige vrijdag hebben 53 deelnemers die ongeveer SO t.h. vertegenwoordi
gen van de {productie van de Noord- en Westkust van ïlrankrijk enkele 
preliminairen vastgel^d evenals de minimaprijzen die bv. zouden gaan 
vanaf 80 fr. voor tongen tot 2S5 fr. voor de frituurwijting. Op basis van 
de2!e prijzen zal er nu onderhandeld worden met de kopers die niet 
langer meer halstarrig tegen zijn omdat ook zij aanvoelen dat de handel 
belang heeft aan een nivellering der prijzen en de pietken, zowel hoog- als 
laag-, isvemmin dienstig zijn voor de handel. 

EEN NATIONAAI, OVERLEGSORGAAN 

Om een toepassing van een algemene minimiimixrijs mt^eüjk te 
maken zal er een bewust koordinatie tussen de verschillende havens 
noodzakelijk zijn. 'Deze koordinatie zal eerst en vooral zich wijden aan 
het verhinderen van periodieke eenzijdige en te grote aanvoeren van 
ééneelfde soort. Men heeft inderdaad vastgesteld dat bv. 5 tot 7.0O0 kg. 
overaanvoer van .wijting te Port-en-Bessin, of elders, reeds voldoende was 
om, niet alleen ter plaatse, maar zelfs in andere havens de prijs van 
het produkt aanzienhjk te zien dalen, dit zelfs voor verscheidene dagen. 
Het is beslist nuttig derge-ijke overproducties In bepaalde havens te 
vermijden, door ze zelf elders te dirigeren of ze zelfs te vernietigen. Hier 
stuit men dan natuurlijk op de op te lassen moeilijkheid. Hoe het aan de 
markt onttrokk'en produkt financieren, hoe te stockepen en eventueel 

terug op de markt te brengen? Dit kan natuurlijk maar oipgielost wQPdeii 
in het kader van één nationaal overiegorgaan en met belïulip van de 
nationale overheid en van de Eurojjese gemieenschap. 

HALT AAN DE ONGEBREIDELDE INVOER 

Om tot een dergelijke organisatie te komen zijn zeker twee voor
waarden nodig. Namelijk ten eerste dat elke vissershaven over een over
legorgaan beschikt afhangende en gehoorzamende aan het nationaal or
gaan en de regelen strikt toepast en dat er zou mogen gedokterd worden 
aan een reorganisatie van de gemeenschappelijke markt om de invoer 
te kanaliseren. Inderdaad ontbreken in dit domein de voorbeelden niet 
van ongebreidelde Invoer aan dimiping prijzen die het -maiiktbeeld scha
den. Zo bv. de invoer in St. Malo van gekuiste makreel aan 15 fr./kgr. 
hetgeen overeenkomt met 9 fr/kg. niet gekuist (!) of Engelse aangeboden 
aan de Bretoense conservenfabrieken aan 9 fr. het kg (!) of m^ 
de diepvriesfilets van wijting uit Argentmiè aai^eboden te Lorient aan 
28 fr. ! 

Te Sables-d'Olonne heeft men hiertegen als verweer het instellen 
van een taks op de invoer voorgesteld wanneer de prijs van het inge
voerd produkt duidelijk onder de prijs van het eigen produkt. iDlt zou mis
schien enigszins mogelijk zijn dat in nationaal en in Europees gemeen
schappelijk verband zou kunnen opgetreden warden tegen dumpingprak-
tijken van derde landen, maar wat dan tegen landen die deel uitmaken 
van de Europese gemeenschap ? Er zouden dus nieuwe prijsnormen 
dienen vastgel^d in Euroipees verband. OVten gaat zelfs zo ver te veron
derstellen dat leen Europees overlegorgaan het aangewezen geneesmiddel 
zou zijn, namelijk één enkel orgaan waaraan alle vissershavens zouden 
dienen te gehoorzamen en de regelen te aanvaarden. 

BESLUIT 

Zo te zien heeft xaen zich te Parijs en te Satales^'Oloinne voor 
een taak ingezet die naar onze bescheiden mening niet, of slechts zeer 
onvolmaakt zal te verwezenlijken zijn. Het is inderdaad zo dat men in 
moeilijke tijden de neiging heeft de koppen bij elkaar te steken om naar 
oplossingen te zoeken en maatregelen voor ite stellen die gewis hun belang 
hebben. Het is echter voldoende dat de latende krisis in de visserij enigs
zins opklaart en de spanning wijkt en ,vele goede voornemens zullen ver
dwenen zijn. Het is al een zeer sterke hand die de traditioneel indivi
dualistische aangelegde visserij moet bijeenhouden. Anderzijds veronder
stelt de aanpak door één enkel nationaal overlegorgaan waaraan alle 
vissershavens idienen te gehoorzamen, gezien de divensiteit in de visserijen 
en havens in Frankrijk, een dei^elijk overkoepelend en uitgebalanceerd 
administratief bestuur, dat het heel wat voeten in de aarde zal hebben 
vooraleer dit te kunnen scheppen. Dat wordt van vandaag op morgen 
niet uit de grond gtótampt en zal in feite het werk zijn van jaren. 
Daarbij komt nog dat eenieder onmiddeliijk resultaten zal willen zien, 
iets dat in werkeüjkheid onmogelijk is. Het uitblijven van onmiddellijke 
resultaten zal zeker de meeste ijver van de producenten uitdoven. Daar
bij komt nog dat ook aan de reglementen van de Europese gemeenschap 
en t^enover derde landen ernstig zal moeten gesleuteld worden zodat we 
het zeer aanbevelingswaardig Initiatief van enkele franse producenten 
toch eerder als een doodgeboren kind aanzien. We zouden werkelijk aan
genaam verrast zijn mocht het anders verlopen. We stellen ondertussen 
vast dat in een klein land zoals bij ons, met amiper een drietal vissers-
haventjes en een zeer beperkt aantal producenten men nog niet tot 
eensgezindheid kan komen, en men slechte instemming kon bekomen van 
enkelen waaraan een maatregel kon doen profiteren om dan dezelfde ixro-
ducenten terug te zien afvallen wanneer maatregelen genomen werden 
waarvan zij toevallig niet onmiddellijk konden profiteren. En waar 
gaat men de ijzeren hand halen die slechts het algemeen belang alleen 
dienit ? 

Verder is het ook zo, indien in de Eurai)ese gemeensdiap Frankrijk 
'een aparte status zal wensen met betrekking tot de invoer uit deze 
landen, er zeker verweermaatregelen van deze landen zullen komen. Men 
denke maar eens aan de marathonzittingen der ministers van de Euro
pese gemeenschap voor het bepalen van landbouwprijzen in de verschU-
lends samenstellende landen en voor het bepaJien van de vergoedingen uit 
het landbouwfonds alsmede voor de invoer- en uitvoerkontigenteringen 
enz. We mienen niet dat de visserij belangrijk genoeg is om zover te 
geraken. 
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