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(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSION

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 16 . marts 1977

om gennemførelse af landbrugsstrukturreformen i Italien (Piemonte-regionen) i
henhold til direktiverne 72/ 159/EØF, 72/ 160/EØF og 72/ 161 / EØF af 17. april 1972
samt direktiv 75/268/EØF af 28 . april 1975
(Den italienske tekst er den eneste autentiske)

(77/242/ EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

i henhold til artikel 18, stk. 3, i direktiv 72/ 159/EØF,
artikel 9 stk. 3, i direktiv 72/ 160/EØF, artikel 11 , stk.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

3, i direktiv 72/ 161 /EØF og artikel 13 i direktiv 75/
268/EØF skal Kommissionen afgøre, om de i Italien
foreliggende ordninger til gennemførelse af direkti

under henvisning til Rådets direktiv 72/ 159/ EØF af
17. april 1972 om modernisering af landbrugsbedrif
ter (•), særlig artikel 18, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 72/ 160/EØF af
17. april 1972 om støtte til ophør af landbrugsvirksom
hed og til anvendelse af udnyttet landbrugsareal til
strukturforbedringsformål (2), særlig artikel 9, stk. 3,
under henvisning til Rådets direktiv 72/ 161 / EØF af
17. april 1972 om social og erhvervsmæssig vejledning
og om faglige kvalifikationer hos de personer, som ar
bejder i landbruget (3), særlig artikel 11 , stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 75/268/EØF af
28 . april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse
ugunstigt stillede områder (4), særlig artikel 13, og
ud fra følgende betragtninger :
Den italienske regering har den 17. december 1976
givet meddelelse om lov af 24. november 1976 »be

verne 72/ 159/EØF, 72/ 160/EØF, 72/ 161 /EØF samt

afsnit III og IV i direktiv 75/268/EØF, som Kommis
sionens beslutning 76/480/EØF af 13. april 1976 (5)
og 76/964/EØF af 7. december 1976 (6) omhandler,
under hensyntagen til den nævnte lov om Piemonte
regionen fortsat opfylder betingelserne for Fællesska
bets medfinansiering ; desuden skal Kommissionen
afgøre, om den nævnte lov opfylder betingelserne for
Fællesskabets medfinansiering af de i afsnit II i direk
tiv 75/268/ EØF fastsatte foranstaltninger ;
paragraf 2-21 og 30-32 i den nævnte lov er i overens
stemmelse med betingelserne og målsætningen i direk
tiv 72/ 159/ EØF og i afsnit III og IV i direktiv 75/268/
EØF ; Kommissionen konstaterer dette ud fra den for

udsætning, at de i paragraf 6, stk. 2, og paragraf 10,
stk. 1 og 2, fastsatte betingelser anvendes ensartet på
Fællesskabets udviklingsplaner og udviklingsplaner,
der gennemføres af kooperativer, samt at paragraf 15,
indebærer, at der ikke ydes støtte til indkøb af svin og
til kalve bestemt til kalvekødproduktion ;

stemmelser om anvendelsen af Rådets direktiver 72/

159/EØF, 72/ 160/ EØF, 72/ 161 /EØF og 75/268/EØF
om landbrugsstrukturreformen« i Piemonte-regionen ;
(1) EFT nr. L 96 af 23. 4. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 96 af 23. 4. 1972, s. 9 .
(3) EFT nr. L 96 af 23. 4. 1972, s. 15.

b) EFT nr. L 128 af 19. 5. 1975, s. 1 .

paragraf 29 i den nævnte lov er i overensstemmelse
med betingelserne og målsætningen i afsnit II i direk
tiv 75/268 / EØF ;

(5 ) EFT nr. L 138 af 26. 5. 1976, s. 14.
(b) EFT nr. L 364 af 31 . 12. 1976, s. 62.
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paragraf 34-44 er i overensstemmelse med betingel
serne og målsætningen i direktiv 72/ 160/EØF, og para
graf 47-58 er i overensstemmelse med betingelserne
og målsætningen i direktiv 72/ 1 61 /EØF ;
indholdet i denne beslutning er i overensstemmelse
med udtalelse fra Den stående Landbrugsstrukturko
mité —

Artikel 2

Paragraf 29 i den lov om Piemonte-regionen, der er
givet meddelelse om den 17. december 1976, opfylder
betingelserne for Fællesskabets medfinansiering af
den i artikel 13 i direktiv 75/268/EØF nævnte fælles

foranstaltning.
Artikel 3

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Denne beslutning er rettet til Den italienske Repu
blik.

Under hensyntagen til den lov om Piemonte-regio
nen, der er givet meddelelse om den 17. december
1976, opfylder de i Italien foreliggende ordninger til
gennemførelse af direktiv 72/ 159/EØF, 72/ 160/EØF
og 72/ 161 /EØF samt af afsnit III og IV i direktiv 75/
268/EØF fortsat betingelserne for Fællesskabets medfi
nansiering af de i artikel 15 i direktiv 72/ 159/EØF, ar

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 1977.

tikel 6 i direktiv 72/ 160/EØF, artikel 8 i direktiv 72/

Finn GUNDELACH

161 /EØF og artikel 13 i direktiv 75/268/EØF nævnte
fælles foranstaltninger.

På Kommissionens vegne
i
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