De Europæiske Fællesskabers

Tidende
Dansk udgave

Retsforskrifter

Indhold

I

ISSN 0378-6994

L 143
22. årgang

12. juni 1979

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1142/79 af 11 . juni 1979 om fastsættelse af
importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug ....

1

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1143/79 af 11 . juni 1979 om fastsættelse af
de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes ....

3

* Kommissionens forordning (EØF) nr. 1144/79 af 11. juni 1979 om sjette ændring
af forordning (EØF) nr. 1528/78 om gennemførelsesbestemmelser for støtte
ordningen for tørret foder

5

Kommissionens henstilling nr. 1145/79/EKSF af 11 . juni 1979 om forlængelse af
de midlertidige antidumpingforanstaltninger i forbindelse med import af pla
deemner i ruller, af jern og stål, med oprindelse i Grækenland

6

II

Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommission

79/534/EØF :

Kommissionens udtalelse af 23 . maj 1979 vedrørende de regionale udviklings
programmer

7

79 /535 /EØF :

Kommissionens henstilling af 23. maj 1979 til medlemsstaterne vedrørende de
regionale udviklingsprogrammer

9

79/536/EØF :

Kommissionens beslutning af 29. maj 1979 om godkendelse af et program for
fremme eller rationalisering af behandling og afsætning af levende planter fra
planteskoler i Schleswig-Holstein
1

12

(Fortsættes på omslagets anden side)

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter,
der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Indhold (fortsat)

79/537/EØF :

Kommissionens beslutning af 29. maj 1979 om gennemførelse af landbrugsstruk
turreformen i Italien (Abruzzi-regionen) i henhold til direktiv 72/159/EØF,
72/160/EØF, 72/161/EØF og 75/268/EØF
13
79/538 /EØF :

* Kommissionens beslutning af 29. maj 1979 om gennemførelse af landbrugsstruk
turreformen i storhertugdømmet Luxembourg i henhold til direktiv 72/159/EØF,
72/ 160/EØF og afsnit II i direktiv 75/268/EØF
15
79/539/EØF :

Kommissionens beslutning af 29. maj 1979 om gennemførelse af landbrugsstruk
turreformen i Italien (Calabria-regionen) i henhold til afsnit II i direktiv
75/268/EØF

17

79/540/EØF :

* Kommissionens beslutning af 29. maj 1979 om gennemførelse af landbrugsstruk
turreformen i Irland i henhold til afsnit II i direktiv 75 /268/EØF

18

79/541 /EØF :

Kommissionens beslutning af 29. maj 1979 om fastsættelse af mindstepriser ved
salg af smør med henblik på den sjette særlige licitation, afholdt inden for
rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 262/79

19

De Europæiske Fællesskabers Tidende

12. 6 . 79

Nr. L 143/ 1

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1142/79

af 11 . juni 1979

om fastsættelse af importafgifterne for korn , mel , grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

FÆLLESSKABER HAR —

ning (EØF) nr. 2724/78 , på de tilbudspriser og de dags
noteringer, som Kommissionen har kendskab til, fører
til at ændre de for tiden gældende importafgifter i
overensstemmelse med bilaget til nærværende forord
ning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for korn ( !), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 254/78 (2), særlig artikel 13, stk. 5, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, af mel af hvede og rug og af grove gryn og fine
gryn af hvede, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
2724/78 (3) og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

i Rådets forordning (EØF) nr. 652/79 af 29 . marts
1979 (4) fastsattes koefficienten for omregning til ECU
af beløb udtrykt i regningsenheder (RE) ;

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter fast
sættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. juni 1979 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . juni 1979 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand.

( 1 ) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(2) EFT nr. L 156 af 14. 6. 1978 , s . 1 .
(3) EFT nr. L 329 af 24. 11 . 1978 , s. 1 .

b) EFT nr. L 84 af 4. 4. 1979, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 11 . juni 1979 om fastsættelse af importafgifterne for
korn , mel , grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Position
i den fælles
toldtarif

10.01 A

10.01 B
10.02
10.03

Varebeskrivelse

Blød hvede og blandsæd af hvede
og rug
Hård hvede

Rug
Byg

10.04

Havre

10.05 B

Majs, andre end hybridmajs til ud
sæd

10.07 A

Boghvede

10.07 B

Hirse

10.07 C
10.07 D
11.01 A

Sorghum

11.01 B

1 1 .02 A I a)
1 1 .02 A I b)

Afgifterne

Andre varer

Hvedemel og mel af blandsæd af
hvede og rug
Rugmel
Grove og fine gryn af hård hvede
Grove og fine gryn af blød hvede

91,32

143,16 (') (5)
96,00 (6)
96,99
97,24

88,34 (2) (3)
6,98

89,67 («)
96,57 («)
0
(5)
142,62
149,17
235,45
151,89

(') For hard hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton .
(') For majs med oprindelse i AVS eller OLT, som indføres i Den franske Republiks oversøiske

departementer, nedsættes importafgiften med 7,25 ECU pr. ton i henhold til forordning
( EØF) nr. 706/76 .

(3 ) For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesska
bet med 1,81 ECU pr. ton .
(*) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indfør
sel i Fællesskabet med 50 % .

(5) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra
dette til Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton .
(') Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umid
delbart fra dette land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1 180/77 og
Kommissionens forordning ( EØF) nr. 2622/71
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Nr. L 143/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1143/79

af 11 . juni 1979

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn , mel og malt
skal forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

de nuværende cif-priser, herunder cif-priserne ved ter
minskøb, fører til at ændre de præmier, hvormed de
for tiden gældende importafgifter skal forhøjes, i over
ensstemmelse med bilaget til denne forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 254/78 (2), særlig artikel 1 5, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
2725/78 (3) og de senere forordninger, der ændrer

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75 om
handlede præmier, hvormed de forudfastsatte importaf
gifter for korn og malt skal forhøjes, fastsættes som
angivet i bilaget.

denne ;

i Rådets forordning (EØF) nr. 652/79 af 29. marts
1 979 (4) fastsattes koefficienten for omregning til ECU
af beløb udtrykt i regningsenheder (RE) ;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. juni 1979 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . juni 1979.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(•) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .

\2) EFT nr. L 156 af 14. 6. 1978, s. 1 .

(3) EFT nr. L 329 af 24. 11 . 1978, s. 4.
(4) EFT nr. L 84 af 4. 4. 1979, s. 1 .

Nr. L 143/4

De Europæiske Fællesskabers Tidende

12 . 6 . 79

BILAG

til Kommissionens forordning af 11 . juni 1979 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Løbende
måned
6

Varebeskrivelse

1 . term .

2 . term .

3 . term .

7

8

9

10.01 A

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

10.01 B

Hård hvede

0

0

0

0

10.02

0

0

0

10.03

Rug
Byg

0

0

0

0

0

10.04

Havre

0

0

0

0

10.05 B

0

0

0

0

10.07 A

Majs, anden end hybridmajs til udsæd
Boghvede

0

0

0

0

10.07 B

Hirse

0

0

0

0

10.07 C

Sorghum

0

0

0

0

10.07 D

Andre varer

0

0

0

0

11.01 A

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

B. Malt
(ECU / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

1 1 .07 A I (a)
11.07 AI (b)
11.07 A II (a)
1 1.07 A II (b)
11.07 B

Varebeskrivelse

Løbende
måned
6

1 . term .

2 . term .

3 . term .

4 . term .

7

8

9

10

Malt af hvede, ikke brændt, formalet
Malt af hvede, ikke brændt, ikke formalet
Malt af andet end hvede, ikke brændt, forma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

let

0

0

0

0

0

formalet

0

0

0

0

0

Brændt malt

0

0

0

0

0

Malt af andet end hvede, ikke brændt, ikke
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1144/79
af 11 . juni 1979

om sjette ændring af forordning ( EØF) nr. 1528 /78 om gennemførelsesbestem
melser for støtteordningen for tørret foder
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtadelse fra Forvaltningskomi
teen for tørret Foder —

under henvisning til Rådets forordning ( EØF) nr.
1117/78 af 22. maj 1978 om den fælles markedsord
ning for tørret foder ('), særlig artikel 6, stk . 3, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 14, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1528/78 affat

Det fremgår af artikel 14, stk. 3, i Kommissionens for
ordning (EØF) nr. 1 528/78 (2), senest ændret ved for
ordning (EØF) nr. 449/79 (3), at når det drejer sig om
en forarbejdningsvirksomhed, der anvender foder, som
er tørret i en landbrugsbedrift tilhørende virksomhe
den , betragtes det tørrede foder, der er produceret i
løbet af en måned, som værende udgået fra forarbejd
ningsvirksomheden den sidste dag i den pågældende
måned ; såfremt virksomheden afsætter en del af pro

Artikel 1

tes låledes :

»3 .

Tørret foder, som anvendes i løbet af en

måned i en landbrugsbedrift tilhørende en forar
bejdningsvirksomhed, og som stammer fra denne
virksomhed, betragtes som udgået fra virksomhe
den den sidste dag i den pågældende måned .«
Artikel 2

melse på vanskeligheder ; bestemmelsen bør derfor til

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Ti

passes ;

dende.

duktionen , støder anvendelsen af den nævnte bestem

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . juni 1979 .
Pci Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(>) EFT nr. L 142 af 30 . 5 . 1978 , s . 1 .
(2) EFT nr. L 179 af 1 . 7. 1978, s. 10 .
(3 EFT nr. L 57 af 8 . 3. 1979, s. 11 .
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KOMMISSIONENS HENSTILLING Nr. 1145 /79/ EKSF

af 11 . juni 1979

om forlængelse af de midlertidige antidumpingforanstaltninger i forbindelse
med import af pladeemner i ruller, af jern og stål , med oprindelse i Grækenland

FÆLLESSKABER RETTER —

det er derfor hensigtsmæssigt at forlænge de midlerti
dige foranstaltninger —

uner henvisning til traktaten om oprettelse af Det eu
ropæiske Kul - og Stålfællesskab, særlig artikel 74,

FØLGENDE HENSTILLING :

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

under henvisning til Kommissionens henstilling 77/
329/ EKSF om beskyttelse mod dumping, præmier el
ler subventioner fra lande, der ikke tilhører Det euro

pæiske Kul - og Stålfællesskab ('), som ændret ved hen
stilling nr. 3004/77/EKSF (2), og nr. 1 58/79/EKSF ('),
særlig artikel 15 og 19,

under henvisning til udtalelse fra Det rådgivende Ud
valg, som er nedsat i henhold til henstilling 77/329/

Artikel 1

De midlertidige antidumpingforanstaltninger, der er
indført ved henstilling nr. 496/79/EKSF, i forbindelse
med import af pladeemner i ruller, af jern og stål, med
oprindelse i Grækenland, forlænges for et tidsrum af
højst tre måneder.
Artikel 2

EKSF, og

ud fra følgende betragtninger :
Ved henstilling nr. 496/79/ EKSF ("' J, har Kommissio

nen indført midlertidig antidumpingtold på import af
pladeemner i ruller, af jern og stål , med oprindelse i

Denne henstilling meddeles medlemsstaterne.
Den træder i kraft for hver enkelt medlemsstat på da
toen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesska
bers Tidende.

Grækenland ;

undersøgelsen af sagen er endnu ikke afsluttet ; eks
portøren har anmodet om , at opkrævningen af tolden
forlænges for et tidsrum af højst tre måneder ; de im
portører, som notorisk er omfattet af foranstaltnin
gerne og som behørigt har modtaget underretning, har
ikke modsat sig denne forlængelse ;

(') EFT nr. L 114 af 5 . 5 . 1977, s . 6 .
(2) EFT nr. L 352 af 31 . 12. 1977, s. 13
(}) EFT nr. L 21 af 30. 1 . 1979, s. 14.

b) EFT nr. L 65 af 15. 3 . 1979, s. 16.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . juni 1979.

På Kommissionens vegne
Wilhelm HAFERKAMP

Næstformand
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Nr. L 143 /7

II

(Retsakter bvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSION

KOMMISSIONENS UDTALELSE

af 23 . maj 1979

vedrørende de regionale udviklingsprogrammer
(79/ 534/ EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

AFGIVET FØLGENDE UDTALELSE :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 155,
under henvisning til Rådets forordning ( EØF) nr. 724/
75 af 18 . marts 1975 om oprettelse af en europæisk
fond for regionaludvikling ( EFRU)('), ændret ved for
ordning (EØF) nr. 214/79 (2), særlig artikel 6,
under henvisning til de regionaludviklingsprogram
mer, som medlemsstaterne har givet Kommissionen
meddelelse om i henhold til samme artikel 6,

under henvisning til udtalelser fra Udvalget for Regio
nalpolitik af 16 . juni og 26 . oktober 1978 vedrørende
disse programmer, og

ud fra følgende betragtninger :
I den fælles ramme, der er udarbejdet af Udvalget for
Regionalpolitik (3), er der, selv om rammen blot er vej
ledende, anført hvilke oplysninger disse programmer
bør indeholde i de fem afsnit »økonomisk og social

analyse «, »udviklingsmål «, » udviklingsforanstaltninger«,
» finansielle ressourcer« og »gennemførelse « ;
som følge af den gennemgang af regionaludviklings
programmerne, der er foretaget i snævert samarbejde

1 . Økonomisk og social analyse
Dette afsnit er i almindelighed det mest udførlige.
Alle programmerne viser de vigtigste aspekter i regio
nernes økonomiske og sociale udvikling, de vigtigste
områder, der er præget af manglende ligevægt i regio
nen , samt virkningerne af tidligere aktioner til afhjælp
ning heraf. Medlemsstaternes måde at forelægge disse
analyser på har imidlertid været forskellig. Regioner
nes udviklingsmuligheder og -betingelser, inklusive
» flaskehalse«, behandles ret ofte på en kortfattet måde.
Selv om der i denne analyse i almindelighed henvises
til de generelle økonomiske forhold på nationalt plan ,
er der ikke taget tilstrækkelig hensyn til økonomiske
situation i Fællesskabet. Den regionale virkning af den
fælles landbrugspolitik samt af Fællesskabets politik
vedrørende forbindelserne med tredjelande, herunder
Fællesskabets udvidelse, er i almindelighed kun blevet
analyseret i ringe omfang.

For så vidt angår grænseregionerne bør analysen i høj
ere grad tage hensyn til disses særlige situation, bl.a . i
forbindelse med den eller de regioner, der befinder sig
på den anden side af grænsen .

med de nationale administrationer samt i Udvalget for

Regionalpolitik, har flere medlemsstater på Kommis
sionens anmodning suppleret programmerne eller gi
vet yderligere vigtige oplysninger —

I visse tilfælde vedrører den socio-økonomiske analyse
samlede oplysninger, der dækker en hel region , med
ens det kun er et begrænset område inden for denne

(1 ) EFT nr. L 73 af 21 . 3. 1975, s. 1 .

region, der får tildelt national regionalstøtte, uden at
der er en klar begrundelse for, at dette område er be

(J) EFT nr. C 69 af 21 . 3 . 1976, s. 2 .

rettiget til støtte.

I2) EFT nr. L 35 af 9. 2. 1979, s. 1 .

Nr. L 143/8
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2 Udviklingsmål

De forskellige programmer omfatter en række mål,
der er forskellige alt efter medlemsstaternes opfattelse
af regionalpolitikken . Fastsættelse af forskellige mål
pr. region, angivet i tal, frembyder vanskeligheder af
forskellig art.
For så vidt angår målsætningens oprettelse af arbejds
pladser angiver nogle medlemsstater dette i tal for en
bestemt periode, andre anfører skønsmæssige opførel
ser over beskæftigelsesunderskuddet pr. region for et
bestemt år (f.eks. 1980), medens andre kun anfører
skønsmæssige opgørelser (enten samlet for en gruppe
regioner eller begrænset til udbud af arbejdskraft). For
at imødegå de tekniske vanskeligheder på området vil
Kommissionen prioritere sine undersøgelser vedrø
rende udarbejdelse af regionale arbejciskraftbalancer
samt etableringen af fælles kriterier.
For så vidt angår programmet for de regionale infra
strukturinvesteringer er der givet ret præcise oplysnin
ger i næsten alle tilfælde. Dog er de nationale infra
strukturinvesteringer, som er af stor betydning for re
gionaludviklingen, ikke altid anført. Der er endnu
ikke gennemført et flerårigt program for infrastruk
turinvesteringerne i alle medlemsstaterne.

De virkninger, man søger at opnå på regionens forskel
lige økonomiske aktivitsområder, anføres enten expli
cit eller implicit i de fleste af programmerne, men
virkningerne på regionens indkomst angives ikke såle
des, som det er anført i den fælles ramme.

3 . Udviklingsforanstaltninger

I dette afsnit analyserer programmerne, ofte detaljeret
de direkte regionalpolitiske foranstaltninger som f.eks.
de regionale støtteordninger og mere generelt de vig
tigste investeringer i infrastruktur til regionaludvik
lingsformål .

Programmerne er derimod i almindelighed ret tilbage
holdende hvad angår de foranstaltninger, der henhører
under medlemsstaternes eller Fællesskabets politik på
andre områder, og som har indirekte, men væsentlig
betydning for regionernes udvikling, så som foranstalt
ninger vedrørende industri- og landbrugspolitik, social
politik, herunder erhvervsuddannelse, og foranstaltnin
gerne vedrørende miljø og lands- og egnsplanlægning
samt socio-kulturelle faciliteter. Budgettet for disse fa
ciliteter er i almindelighed ikke opdelt efter regioner.
Kommissionen vil ved hjælp af resultaterne af under

søgelserne vedrørende vurderingen af indvirkningen

12 . 6 . 79

pa regionen uddybe de regionale virkninger af fælles
skabspolitikken på andre områder, navnlig på land
brugs- og handelspolitikken .
4. Finansielle ressourcer

Programmerne omhandler mere eller mindre detalje
ret statens finansielle forpligtelser med hensyn til re
gionaludvikling i de kommende år, uden at prioriterin
gerne dog angives med tilstrækkelig præcision .

I almindelighed nævner programmerne hverken de
finansielle overførsler mellem de forskellige admini
strative niveauer, finansieringer, der afholdes af regio
nerne eller underregionerne, eller interventioner i hen
hold til politikken inden for de forskellige sektorer
med regional indvirkning, og heller ikke de investerin
ger, der skal foretages i den periode, programmet dæk
ker, af statslige selskaber eller større private virksomhe
der inden for rammerne af programlægning på kon
traktbasis. I almindelighed indeholder programmerne
endvidere hverken tilstrækkelig præcise angivelser om
medlemsstaternes foranstaltninger med hensyn til den
fremtidige anvendelse af midlerne fra EFRU eller de
øvrige finansielle instrumenter i Fællesskabet.
5. Gennemførelse

De nævnte programmer indeholder som helhed detal
jerede oplysninger om de administrationer, der er an
svarlige for forvaltningen af regionalpolitikken i med
lemsstaterne. Imidlertid opgiver kun få lande en tids
plan for gennemførelsen af programmet.
Som konklusion finder Kommissionen , at regionalud
viklingsprogrammerne i højere grad gør det muligt at
vurdere hvilke investeringsprojekter, der bør modtage
støtte fra EFRU, men for at disse programmer kan be
tragtes som en tilstrækkelig præcis referenceramme
for vurderingen af disse projekter, er det nødvendigt at
udbygge dem . Denne udtalelse fra Kommissionen om
regionaludviklingsprogrammerne udelukker ikke an
vendelsen af EØF-traktatens artikel 92-94 .

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 1979 .
På Kommissionens vegne
Antonio GIOLITTI

Medlem uf Kommissionen
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KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 23 . maj 1979

til medlemsstaterne vedrørende de regionale udviklingsprogrammer
(79/535/ EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 155,

som henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 724/75
af 18 . marts 1975 om oprettelse af en europæisk fond
for regionaludvikling (EFRU)('), ændret ved forord
ning (EØF) nr. 21 4/79 (2),
som henviser til Rådets resolution af 6 . februar 1979

om retningslinjerne for Fællesskabets regionalpoli
tik (3),
som henviser til Kommissionens udtalelse af 23. maj
1979 om de regionaludviklingsprogrammer, som med
lemsstaterne har givet meddelelse om i henhold til ar
tikel 6 i forordning (EØF) nr. 724/75, og

som tager følgende i betragtning :

Regionaludviklingsprogrammerne bør tjene som refe
renceinstrument for de projekter, der er berettiget til
støtte fra EFRU, og de udgør envidere i henhold til
nævnte resolution den bedst egnede ramme for iværk
sættelsen af en samordning af såvel de enkelte landes
som Fællesskabets regionalpolitik ;
en sådan samordning forudsætter, at medlemsstaterne

og Kommissionen har tilstrækkeligt kendskab til de
enkelte landes politik og således kan sikre en bedre
territorial fordeling af den økonomiske aktivitet, her
under de eventuelle særlige foranstaltninger, der er
truffet med henblik herpå i de regioner, der ikke mod
tager støtte fra EFRU ;

såfremt medlemsstaterne godtager en ensartet løbetid
for regionalprogrammerne, giver dette et bedre sam
menligningsgrundlag mellem programmerne, og vil
således lette disses sammenhæng med programmet for
den økonomiske politik på mellemlang sigt, der er
under udarbejdelse på fællesskabsplan ;
'

i analysen af den økonomiske og sociale situation på
regionalt plan er der, som det fremgår af de gennemgå
ede programmer, ikke taget tilstrækkelig hensyn til
den generelle økonomiske situation og de regionale
virkninger af det enkelte lands eller Fællesskabets poli
tik inden for de forskellige sektorer ;

for så vidt angår især fællesskabspolitikken har Kom
missionen og Rådet i nævnte resolution givet udtryk
(') EFT nr. L 73 af 21 . 3 . 1975, s . 1 .
(2) EFT nr. L 35 af 9 . 2. 1979 , s . 1 .
(3 EFT nr. C 36 af 9 . 2. 1979 , s . 10 .

for, at de har i sinde i højere grad at tage hensyn til de
regionale virkninger af politikken på disse områder,
og at iværksætelsen af de i artikel 13 i forordning
(EØF) nr. 724/75 omhandlede særlige fællesskabsfor
anstaltninger ligeledes afhænger af en nøjagtig bedøm
melse af indvirkningen på regionalt plan af politikken
på de nævnte områder samt fællesskabsforanstaltnin
gerne ;

en effektiv samordning af de berørte medlemsstaters
regionaludviklingsforanstaltninger kan i høj grad med
virke til løsningen af de særlige problemer, der består
i en række grænseregioner ;
en fastsættelse af udviklingsmål angivet i tal for hver
af de pågældende regioner frembyder forskellige pro
blemer, navnlig hvad angår oprettelsen af nye arbejds
pladser, og Kommissionen vil derfor prioritere under
søgelsen af opgørelser over arbejdskraft på regionalt
plan , således som udvalget for regionalpolitik har op
fordret den til ;

i forordning ( EØF) nr. 724/75 i sin seneste udgave er
begrebet infrastrukturer videre end det, der gjaldt tidli
gere (direkte forbundet med investeringer i industri
og servicesektoren ), men i artikel 4, stk . 2, litra b), præ
ciseres det, at investeringerne af disse projekter kun
kan finansieres af EFRU , såfremt det kan dokumente

res i regionaludviklingsprogrammerne, at de bidrager
til udviklingen af regionen ;
parallelt med de egentlige regionalpolitiske foranstalt
ninger som f.eks. støtteordningerne på regionalt plan
eller infrastrukturinvesteringerne med henblik på re
gionaludvikling iværksætter medlemsstaterne foran
staltninger på såvel regionalt som ikke-regionalt plan ,
der hører under andere områder inden for det enkelte

lands eller Fællesskabets politik, og som er af indi
rekte, men afgørende betydning for den regionale ud

vikling, og for hvilke de gennemgåede programmer i
almindelighed kun giver få nøjagtige oplysninger ;
de regionalpolitiske foranstaltninger, der anses for prio
riteter med henblik på udviklingen , fremtræder ikke
altid tilstrækkelig tydeligt i de gennemgåede regional
udviklingsprogrammer, og hvad angår EFRU's inter
ventioner fastsættes det desuden i forordning ( EØF)
nr. 724/75 , at det er Kommissionen , der fastsætter de

prioriterede interventionsområder på grundlag af disse
programmer ;
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selv om de gennemgåede regionaludviklignsprogram
mer i almindelighed anfører statens finansielle forplig
telser med henblik på regionaludvikling, nævnes kun
sjældent overførsler mellem de forskellige administra
tive niveauer eller finansieringer, der afholdes af regio
nen eller af underregionen , og det er væsentligt at
have et tilstrækkeligt kendskab til disse områder for at
få et bedre sammenligningsgrundlag for de enkelte
landes regionalpolitik ;
i nogle regionaludviklingsprogrammer er der ikke fast
sat noget flerårigt finansieringsprogram med hensyn
til infrastrukturinvesteringer eller de investeringer, der
skal foretages af statslige selskaber eller større private
virksomheder inden for rammerne af programprocedu
ren i form af kontrakt ;

en effektiv samordning af de enkelte landes regional
politik samt Fællesskabets regionalpolitik forudsætter
et kendskab til medlemsstaternes hensigter, når det
drejer sig om den fremtidige anvendelse på regionalt
plan af de finansielle ressourcer, der stammer fra Fæl
lesskabets forskellige finansielle instrumenter med
strukturelt sigte ;

de indsendte programmer indeholder i almindelighed
tilstrækkelige oplysninger vedrørende deres iværksæt
telse, men for en dels vedkommende angives der in
gen oplysninger om tidsplanen for gennemførelsen af
projekterne og om de systematiske analyser af virknin
gerne af de iværksatte foranstaltninger —

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE :

1 . At de træffer de nødvendige foranstaltninger for,
at de udvilingsprogrammer, som bliver meddelt
Kommissionen som referenceinstrumenter for de

projekter, der er berettiget til støtte fra EFRU, af
spejler alle de nationale regionalpolitiske aspekter,
og derfor ligeledes vil være velegnet som ramme
for samordningen af de forskellige områder inden
for Fællesskaabets politik .
2. At de foruden de regionale udviklingsprogrammer
for de regioner, der er berettiget til støtte fra
EFRU , samt for eventuelle regionalpolitiske for
anstlatninger i andre regioner meddeeler Kommis
sionen de væsentligste bestemmelser, der er fastsat
for at opnå en bedre regional ligevægt inden for
hele landet, bl.a . indeholdende de såkaldte hæm

mende foranstaltninger enten i form af program
mer eller på anden måde .
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3 . At de ved udarbejdelsen af de næste regionaludvik
lingsprogrammer vedtager en løbetid for program
met, der falder sammen med den, der er vedtaget
for det femte program for økonomisk politik på
mellemlang sigt ( 1981-1985); for så vidt angår
den økonomiske del af dette femårige program
kan der fastsættes to perioder.

4. At de i analysen af den økonomiske og sociale si
tuation i den enkelte region tager større hensyn
dels til virkningerne af national politik eller af na
tionale foranstaltninger, der er truffet inden for

område som industriel omstrukturering, transport,
energi -, landbrugs-, fiskeri - og miljøpolitik samt
lands- og egnsplanlægning, visse socio-kulturelle
foranstaltninger og erhvervsuddannelse, og dels til
de vigtigste virkninger af Fællesskabets politik el
ler foranstaltninger især inden for landbrugsområ
det, de ydre handelsmæssige forbindelser og de
industrielle omstruktureringsforanstaltninger in
den for visse sektorer.

5. At de, nar det drejer sig om grænseregioner, i
nævnte analyse inkluderer de særlige elementer,
der er en følge af den særlige geografiske situa
tion .

6. At de for sa vidt angår fastsættelsen af udviklings
mål vedrørende beskæftigelse foretager en talmæs
sig evaluering af beskæftigelsesunderskuddet pr.
region for årene 1981 og 1985 og i denne forbin
delse tager større hensyn til tjenesteydelsessekto
ren , navnlig turismen samt til landbrugssektoren .

7. At de ved fastsættelsen af målene med henblik på
investeringer i infrastruktur i højere grad frem
hæver den forbindelse, der skal være mellem disse

og regionens udviklingsvilkår, og således gør det
muligt at foretage en bedre bedømmelse af beho
vet for denne type investering samt prioriterin
gerne i forbindelse hermed , og navnlig ikke blot
medtager de infrastrukturinvesteringer, der har en
ren regional karakter, men også de nationale infra
strukturprojekter, der har væsentlig betydning på
regionalt plan .

8 . At de foruden de direkte regionalpolitiske foran
staltninger, der gør det muligt at gennemføre
udviklingsmålene, ligeledes gradvist indføjer foran

staltninger, der henhører under andre områder for
national - eller fællesskabspolitik , opdelt regionalt
eller som har en væsentlig regional indvirkning .
Disse foranstaltninger kan vedrøre de under
punkt 4 nævnte områder.
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9 . At de i regionaludviklingsprogrammerne mere nøj
agtigt anfører de prioriterede områder inden for
den nationale regionalpolitik, hvadenten det
drejer sig om geografisk prioriterede områder eller
om hvilke typer prioriterede foranstaltninger, der
skal iværksættes .
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sigten med den fremtidige anvendelse af EFRU s
ressourcer ligeledes anfører Fællesskabets øvrige
finansielle instrumenter, og således gør det muligt
på regionalt plan at opnå en større sammenhæng
mellem Fællesskabets forskellige finansielle inter
ventioner med strukturelt sigte .

10 . At de gør den finansielle del af regionaludviklings
programmerne mere transparent ved at supplere
de finansielle oplysninger med opysninger om de
finansielle overførsler mellem de forskellige admi
nistrative niveauer og de finansieringer, der afhol
des af regionen eller af underregionen .

13 . At de i forbindelse med iværksættelsen af regional
udviklingsprogrammerne anfører en tidsplan for
den planlagte gennemførelse samt en mere syste
matisk analyse af virkningerne af de forskellige
regionalpolitiske foranstaltninger, især på beskæfti
gelsen .

11 . At de udarbejder et flerårigt økonomisk program
vedrørende infrastrukturinvesteringer, såfremt et
sådant ikke allerede foreligger, og at de angiver
beløbet (såfremt dette kendes) af de investeringer,
der i programmets løbetid (i form af kontrakter)
skal foretages af det offentlige eller store private

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

virksomheder inden for rammerne af den eventu

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . maj 1979 .
På Kommissionens revne

elle programprocedure .
Antonio GIOLlTTI

12. At de i de fremtidige regionaludviklingsprogram
mer foruden mere nøjagtige oplysninger om hen

Medlem cif Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. maj 1979

om godkendelse af et program for fremme eller rationalisering af behandling
og afsætning af levende planter fra planteskoler i Schleswig-Holstein
( Den tyske tekst er den eneste autentiske)

(79/ 536/ EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning ( EØF) nr. 355/
77 af 15. februar 1977 om en fælles foranstaltning til
forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning
af landbrugsvarer ('), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger :

Schleswig-Holstein ; den frist, der er sat for program
mets gennemførelse, overstiger ikke det i artikel 3, stk.
1 , litra g), fastsatte tidspunkt ;
denne beslutnings indhold er i overensstemmelse med
udtalelse fra Den stående Landbrugsstrukturko
mité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Forbundsrepublikken Tysklands regering gav den- 27.
juni 1978 i henhold til artikel 4 i forordning ( EØF) nr.
355/77 meddelelse om et program for fremme eller
rationalisering af behandling og afsætning af levende
planter fra planteskoler i Schleswig-Holstein og kom

pletterede programmet på en lang række punkter den

Det program for fremme eller rationalisering af be
handling og afsætning af levende planter fra plantesko
ler i Schleswig-Holstein , som Forbundsrepublikken
Tyskands regering fremsendte den 27. juni 1978 og
kompletterede den 10 . oktober 1978 , godkendes .

10 . oktober 1978 ;

programmet vedrører modernisering og rationalisering
af lager- og klargøringsfaciliteter til planteskoleproduk
ter i delstaten Schleswig-Holstein , hvorved udbuddet
af disse varer skal tilpasses efterspørgslen på markedet
med hensyn til mængde, kvalitet og form ; det er der
for et program af den i artikel 2 i forordning ( EØF) nr.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken
Tyskland .
Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . maj 1979 .

355 /77 omhandlede art ;

programmet er fyldestgørende med hensyn til de i arti
kel 3 i forordning ( EØF) nr. 355/77 nævnte oplysnin
ger, idet det fremgår, at de i forordnings artikel 1
nævnte mål kan nås inden for planteskolesektoren i

\

(') EFT nr. L .SI af 23 . 2 . 1977 , s . I.

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. maj 1979
om gennemførelse af landbrugsstrukturreformen i Italien (Abruzzi-regionen) i
henhold til direktiv 72/ 159/EØF , 72/ 160/ EØF, 72/ 161 / EØF og 75 /268 / EØF
( Den italienske tekst er den eneste autentiske )

(79/537/ EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

hensyntagen til den nævnte lov fortsat opfylder betin
gelserne for Fællesskabets deltagelse i finansieringen ,
samt om den nævnte lov opfylder betingelserne for
Fællesskabets deltagelse i finansieringen af de i afsnit
Il i direktiv 75/268 / EØF fastsatte foranstaltninger ;

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

artikel 3-20 i den nævnte lov er i overensstemmelse

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,

artikel 31-40 er i overensstemmelse med betingelserne
og målsætningerne i direktiv 72/ 160/EØF ;

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

med betingelserne og målsætningerne i direktiv 72/
1 59 / EØF ;

artikel 47-60 er i overensstemmelse med betingelserne
og målsætningerne i direktiv 72/ 161 / EØF ;
artikel 22-24 og artikel 30 er i overensstemmelse med
betingelserne i direktiv 75/268 / EØF ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse
fra Den stående Landbrugsstrukturkomité —

ud fra følgende betragtninger :
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Den italienske regering gav den 14. marts 1979 med
delelse om den af Abruzzi-regionen vedtagne lov af
26. januar 1979 om bestemmelserne for gennemfø
relse af Fællesskabets landbrugsdirektiver ;
i henhold til artikel 18 , stk . 3 , i direktiv 72/ 159/ EØF,
artikel 9, stk . 3, i direktiv 72/ 160/ EØF , artikel 11 , stk .

3 , i direktiv 72/ 161 / EØF og artikel 13 i direktiv 75/
268 / EØF skal Kommissionen afgøre, om de i Italien

bestående ordninger til gennemførelse af direktiv 72/
1 59/ EØF, 72/ 160/ EØF, 72/ 161 / EØF og afsnit III og
IV i direktiv 75/ 268 / EØF, som er genstand for Kom

missionens beslutning 76/480/EØF af 13. april
1 976 (5) og 76/964/EØF af 7. december 1 976 (fe ), under
(i)
(2)
(*)
(")
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L

96 af 23 . 4. 1972, s. 1 .
96 af 23. 4. 1972, s. 9 .
96 af 23 . 4. 1972, s. 15.
128 af 19 . 5. 1975, s. 1 .
138 af 26. 5. 1976, s. 14.
364 af 31 . 12. 1976, s. 62.

Artikel 1

Under hensyntagen til den af Abruzzi-regionen ved
tagne lov af 26. januar 1979 opfylder de i Italien bestå
ende ordninger til gennemførelse af direktiv 72/ 159/
EØF, 72/ 160/ EØF, 72/ 161 / EØF samt afsnit III og IV
i direktiv 75/268 / EØF fortsat betingelserne for Fælles
skabets deltagelse i finansieringen af de i artikel 15 i
direktiv 72/ 159/ EØF, artikel 6 i direktiv 72/ 160 / EØF,

artikel 8 i direktiv 72/ 161 / EØF og artikel 13 i direktiv
75/268 / EØF nævnte fælles foranstaltninger.

Artikel 2

Artikel 22 og 30 i den af Abruzzi-regionen vedtagne
lov af 26. januar 1979 opfylder betingelserne for Fæl
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lesskabets deltagelse i finansieringen af den i artikel
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Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . maj 1979 .

13 i direktiv 75/268/ EØF nævnte fælles foranstalt

ning.
Artikel 3

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Denne beslutning er rettet til Den italienske Repu
blik .

Næstformand
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. maj 1979
om gennemførelse af landbrugsstrukturreformen i storhertugdømmet Luxem
bourg i henhold til direktiv 72/ 159/ EØF, 72/ 160/ EØF og afsnit II i direktiv
75 /268 / EØF

( Den franske tekst er den eneste autentiske)

(79/538/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

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

FÆLLESSKABER HAR —

artikel 9, stk. 3, i direktiv 72/ 160/EØF og artikel 13 i
direktiv 75/268/EØF skal Kommissionen på grundlag

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 72/ 159/EØF af
17. april 1972 om modernisering af landbrugsbedrif
ter ('), ændret ved direktiv 76/837/EØF) (2) og 77/390/
EØF (3), særlig artikel 18 , 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,

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 (5), særlig artikel 9, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :

Luxembourgs regering har givet meddelelse om føl
gende retsforskrifter :
— lov af 30 . november 1978 om modemiseringsfrem
mende foranstaltninger for landbruget,

af de meddelte bestemmelsers overensstemmelse med

de nævnte direktiver samt under hensyntagen til dis
ses målsætninger og den nødvendige forbindelse mel
lem de forskellige foranstaltninger afgøre, om betingel
serne for Fællesskabets deltagelse i finansieringen af
de i artikel 15 i direktiv 72/ 159/ EØF, artikel 13 i di

rektiv 75/268 / EØF og artikel 6 i direktiv 72/ 160/EØF
er opfyldt ;
loven af 30 . november 1978, reglement grand-ducal
om gennemførelse af lov af 30 . november 1978 samt
reglement grand-ducal om fastsættelse af den sammen
lignelige arbejdsindkomst for 1979 og visse retnings
linjer i forbindelse hermed er i overensstemmelse med
betingelserne og målsætningerne i direktiv 72/ 159/
EØF ;

reglement ministériel om fastsættelse af beregningsme
toderne for den årlige udligningsgodtgørelse til land
brugsbedrifter er i overensstemmelse med betingel
serne og målsætningerne i afsnit II i direktiv 75/268/
EØF ;

— reglement grand-ducal om gennemførelse af lov af
30 . november 1978 om moderniseringsfremmende
foranstaltninger for landbruget,

— reglement grand-ducal om fastsættelse af den sam
menlignelige arbejdsindkomst for 1979 samt visse
nærmere retningslinjer i forbindelse hermed,
— reglement ministériel om fastsættelse af bereg
ningsmetoderne for den årlige udligningsgodtgø

komiteen for Den europæiske udviklings- og garanti
fond for Landbruget er blevet hørt angående de finan
sielle aspekter ;

denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse
fra Den stående Landbrugsstrukturkomité —

relse til landbrugsbedrifter,
— lov af 10 . maj 1974 om indførelse af foranstaltnin
ger med henblik på økonomisk og social omlæg

ning i landbruget, handelen og håndværket,
— reglement grand-ducal af 29. december 1977 om
forhøjelse af den i artikel 20 i lov af 10. maj 1974
om indførelse af foranstaltninger med henblik på
økonomisk og social omlægning i landbruget, han

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

delen og håndværket fastsætte præmie ved førtids
fratræden ;

(')
(2)
(3)
(«)
P)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

96 af 23 . 4. 1972, s. 1 .
302 af 4. 11 . 1976, s . 19 .
145 af 13. 6. 1977, s. 43 .
128 af 19. 5. 1975, s. 1 .
96 af 23. 4. 1972, s. 9.

De i betragtningerne nævnte ved lov eller administra
tivt fastsatte bestemmelser til gennemførelse af direk
tiv 72/ 159/ EØF, 72/ 160/EØF og 75/268/EØF i stor
hertugdømmet Luxembourg opfylder de fastsatte betin

gelser for Fællesskabets deltagelse i finansieringen af
de i artikel 15 i direktiv 72/ 159 / EØF, artikel 13 i di
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rektiv 75/268/EØF og artikel 6 i direktiv 72/ 160/EØF

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . maj 1979 .

nævnte fælles foranstaltninger.
På Kommissionens vegne
Artikel 2
Finn GUNDELACH

Denne beslutning er rettet til storhertugdømmet
Luxembourg.

Næstformand
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Nr. L 143 / 17

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. maj 1979
om gennemførelse af landbrugsstrukturreformen i Italien (Calabria-regionen) i
henhold til afsnit II i direktiv 75 / 268 / EØF

( Den italienske tekst er den eneste autentiske)

(79/ 539/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

lede områder er i overensstemmelse med betingel

FÆLLESSKABER HAR —

serne i afsnit II i direktiv 75/268 / EØF ;

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

denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse
fra Den stående Landbrugsstrukturkomité —

under henvisning til Rådets direktiv 75/268/ EØF af
28 . april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse
ugunstigt stillede områder ('), særlig artikel 13, og

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Den italienske regering gav den 15 . marts 1979 med
delelse om den af Calabria-regionen vedtagne lov nr.
21 af 20 . august 1977 » foreløbige bestemmelser for
gennemførelse af Rådets direktiv 72/ 159/ EØF, 72/
160/EØF og 72/ 1 61 / EØF af 17. april 1972 og 75/268 /
EØF af 28 . april 1975« og om bekendtgørelse af 7. fe
bruar 1979 om fastsættelse af udligningsgodtgørelser
for landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stil

Bestemmelserne i den af Calabria-regionen vedtagne
lov nr. 21 af 20 . august 1977 og i forordning af 7. fe
bruar 1979 om fastsættelse af udligningsgodtgørelser
for landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stil

lede områder opfylder betingelserne for Fællesskabets
deltagelse i finansieringen af den i artikel 13 i direktiv
75/268 /EØF nævnte fælles foranstaltning.

lede områder ;

Artikel 2

i henhold til artikel 13 i direktiv 75/268 / EØF skal

Denne beslutning er rettet til Den italienske Repu

Kommissionen afgøre, om de nævnte af Calabria-re
gionen vedtagne bestemmelser opfylder betingelserne
for Fællesskabets deltagelse i finansieringen af de i af

blik .

snit II i direktiv 75/ 268 / EØF fastsatte foranstaltnin

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . maj 1979 .

ger ;

bestemmelserne i den af Calabria-regionen vedtagne

lov nr. 21 af 20 . august 1977 og i bekendtgørelse af 7.
februar 1979 om fastsættelse af udligningsgodtgørelser
for landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stil

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

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. maj 1979
om gennemførelse af landbrugsstrukturreformen i Irland i henhold til afsnit II i
direktiv 75 /268 / EØF

( Den engelske tekst er den eneste autentiske)

(79/540/ EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

nævnte 1979-støtteordninger for ugunstigt stillede

FÆLLESSKABER HAR —

områder er i overensstemmelse med målsætningen og

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

under henvisning til Rådets direktiv 75/268/ EØF af
28 . april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse
ugunstigt stillede områder ('), særlig artikel 13,

under henvisning til Rådets direktiv 72/ 159/ EØF af
17. april 1972 om modernisering af landbrugsbedrif
ter ^), ændret ved direktiv 76/837/EØF (3) og 77/390/
EØF (4), særlig artikel 18 , stk. 3, og

betingelserne i direktiv 75/268/EØF ;

EUGFL-komiteen er blevet hørt angående de finansi
elle aspekter ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse
fra Den stående Landbrugsstrukturkomité —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Irlands regering har givet meddelelse om følgende
retsakter :

— støtteordning for kvægbrug i særdeles ugunstigt
stillede områder 1979 ,

— støtteordning for landbrug med køer af kødkvæg
race i ugunstigt stillede områder 1979,
— støtteordning for unge hunfår og lam af bjergfår
1979 ;

De i Irland i 1979 gældende bestemmelser til gennem
førelse af afsnit II i direktiv 75/268 /EØF opfylder be
tingelserne for Fællesskabets deltagelse i finansierin
gen af den i artikel 13 i direktiv 75/268 /EØF nævnte
fælles foranstaltning.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Irland.

i henhold til artikel 13 i direktiv 75/268/ EØF og arti
kel 18, stk. 3, i direktiv 72/ 159/ EØF skal Kommissio

nen afgøre, om de i Irland gældende bestemmelser til
gennemførelse af direktiv 75/268/ EØF under hensyn

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 1979 .

tagen til nævnte meddelelser fortsat opfylder Betingel

På Kommissionens vegne

serne for Fællesskabets deltagelse i finansieringen af

Finn GUNDELACH

den i artikel 13 i direktiv 75/ 268 / EØF nævnte fælles

foranstaltning ;

(') EFT nr. L 128 af 19 . 5 . 1975, s. 1 .
(2) EFT nr. L 96 af 23 . 4. 1972, s. 1 .
(3) EFT nr. L 302 af 4. 11 . 1976, s. 19.

b) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 43.

Næstformand
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Nr. L 143 / 19

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. maj 1979

om fastsættelse af mindstepriser ved salg af smør med henblik på den sjette sær
lige licitation , afholdt inden for rammerne af den løbende licitation , der er
nævnt i forordning (EØF) nr. 262/79
(79/541 /EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

sættes en mindstesalgspris, som eventuelt varierer i

henhold til den forudsete anvendelse og i henhold til

FÆLLESSKABER HAR —

smørrets indhold af fedtstoffer, eller at det kan beslut

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/
68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
mælk og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1 76 1 /78 (2), særlig artikel 6, stk. 7,

tes, at licitationen skal være uden virkning ; forarbejd
ningssikkerhedsbeløbet skal fastsættes under hensynta
gen til forskellen mellem mindstesalgspriserne og mar
kedsprisen for smørret ;

med henblik på de bud, der er afgivet under den sjette
særlige licitation, bør mindstepriserne fastsættes på
nedennævnte niveau, og forarbejdningssikkerhedsbelø
bene bør fastsættes i overensstemmelse hermed ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 985/
68 af 15. juli 1968 om fastsættelse af almindelige reg
ler for interventionsforanstaltninger på markedet for
smør og fløde (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2714/72 (4), særlig artikel 7a, og

i Rådets forordning (EØF) nr. 652/79 af 29 . marts
1 979 (J) fastsattes koefficienten for omregning til ECU
af beløb udtrykt i regningsenheder (RE) ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi

ud fra følgende betragtninger :

teen for Mælk og Mejeriprodukter —

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
262/79 af 12. februar 1979 om salg til nedsat pris af
smør beregnet til fremstilling af konditorvarer og kon

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

sumis og andre levnedsmiddelprodukter (5), ændret
ved forordning (EØF) nr. 545/79 (6), har interventions
organerne iværksat en løbende licitation for visse
mængder smør, som de ligger inde med ;

artikel 16 i den pågældende forordning bestemmer, at
der under hensyntagen til de modtagne bud skal fast

Artikel 1

For den sjette særlige licitation, der er afholdt i hen
hold til forordning (EØF) nr. 262/79 og for hvilken
fristen for indgivelse af bud udløb den 22. maj 1979,
fastsættes mindstesalgspriserne og forarbejdningssik
kerhedsbeløbene som følger :

Mindstesalgspris

Forarbejdnings

i ECU

sikkerhed i ECU

pr. 100 kg smør

pr. 100 kg smør

82 % eller derover

106,00

202,00

mindre end 82 %

103,40

197,07

82 % eller derover

1 57,00

151,00

mindre end 82 %

153,16

147,31

Smørrets anvendelse

(artikel 4 , stk . 1 , 2 og 3 ,
i forordning ( EØF) nr. 262/79)

Formel A og/eller C

Formel B

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L

148 af 28 . 6 . 1968 , s. 13 .
204 af 28 . 7. 1978 , s . 6 .
169 af 18 . 7. 1968, s. 1 .
291 af 28. 12. 1972, s. 15.
41 af 16. 2. 1979, s. 1 .
72 af 23 . 3 . 1979, s. 16.

Smørrets indhold af fedtstoffer

7 EFT nr. L 84 af 4. 4. 1979, s . 1 .

Nr. L 143/20
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Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . maj 1979.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand
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