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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1142/79 VAN DE COMMISSIE
van 11 juni 1979

tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel , gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen (!),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1254/

78 (2), inzonderheid op artikel 13, lid 5,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Veror
dening (EEG) nr. 2724/78 (3) en de verordeningen die
deze nadien hebben gewijzigd ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2724/78 neergelegde regelen op de aanbods
prijzen en noteringen van heden die de Commissie
bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans gel
dende heffingen overeenkomstig de bijlage van deze
verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , sub a), b) en c),
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde pro
dukten te innen heffingen worden vastgesteld in de
bijlage.

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 652/79
van de Raad van 29 maart 1 979 (4) de coëfficiënt is

Artikel 2

vastgesteld voor de omrekening in Ecu van de in re
keneenheden (RE) vastgestelde bedragen ;

Deze verordening treedt in werking op 12 juni 1979 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 juni 1979 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter

(») PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(*) PB nr. L 156 van 14. 6. 1978, blz. 1 .
(J) PB nr. L 329 van 24. 11 . 1978, blz. 1

h) PB nr. L 84 van 4. 4. 1979, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 11 juni 1979 tot vaststelling van de
invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(Ecu/ton)
Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffingen

douanetarief

10.02

Zachte tarwe en mengkoren
Harde tarwe („durum")
Rogge

10.03
10.04

Gerst
Haver

10.01 A
10.01 B

10.05 B
10.07 A
10.07 B

Maïs,

96,99
97,24

andere

dan

maïshybriden

voor zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst,

tros-

88,34 OO
6,98

of vogelgierst

(millet)
10.07
10.07
11.01
11.01

C
D
A
B

11.02 A Ia)
1 1 .02 A I b)

91,32

143,1 6 (')(5)
96,00 O

Sorgho
Andere granen
Meel van tarwe of van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van harde tarwe
(„durum")
Gries en griesmeel van zachte tarwe

89,67 O
96,57 O
o
o
142,62
149,17

235,45
151,89

') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar
de Gemeenschap wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
2) Voor maïs van oorsprong uit de ACSO of de LGO ingevoerd in de overzeese departementen
van de Franse Republiek, wordt de heffing overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 706/76
met 7,25 Ecu per ton verminderd.
3) Voor maïs van oorsprong uit de ACSO of de LGO wordt de heffing bij invoer in de Ge
meenschap met 1,81 Ecu per ton verminderd .
') Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACSO of de LGO wordt de heffing bij in
voer in de Gemeenschap met 50 % verminderd.
5) Voor harde tarwe (.durum ") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat
land naar de Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton vermin
derd .

*) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land
naar de Gemeenschap vervoerd, is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van
de Raad en ( EEG) nr. 2622/71 van de Commissie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1143/79 VAN DE COMMISSIE
van 11 juni 1979

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en
mout worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1254/
78 (2), en inzonderheid op artikel 1 5, lid 6,

Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2725/
78 (3) en de verordeningen die deze nadien hebben
gewijzigd ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 652/79
van de Raad van 29 maart 1 979 (4) de coëfficiënt is
vastgesteld voor de omrekening in Ecu van de in re
keneenheden (RE) vastgestelde bedragen ;

Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan
de momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd volgens de tabellen in de
bijlage van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en
mout, bedoeld in artikel 15 van Verordening (EEG) nr.
2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 juni 1979.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 juni 1979.
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

(>)
(2)
(J)
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
156 van 14.6.1978, blz. 1 .
329 van 24. 11 . 1978, blz. 4.
84 van 4. 4. 1979, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 11 juni 1979 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel
(Ecu / ton)
Nr. van het
gemeen

Lopend

1 « term .

2« term .

3' term .

6

7

8

9

0

0

0

0

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

0

0

0

0

10.02

Zachte tarwe en mengkoren
Harde tarwe („durum")
Rogge

0

0

0

0

10.03

Gerst

0

0

0

0

10.04

Haver

0

0

0

0

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoelein
den

0

0

0

0

10.07 A

Boekweit

0

0

0

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
Sorgho
Andere granen
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.01 A
10.01 B

10.07 C
10.07 D
11.01 A

B. Mout
(Ecu / ton)
Nr. van het

Lopend

1 « term .

2C term .

3' term .

A' term .

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

andere vorm dan meel

0

0

0

0

0

Mout, gebrand

0

0

0

0

0

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

1 1 .07 A I (a)

Mout van tarwe, niet gebrand, in de vorm
van meel

11.07 A I (b)

Mout van tarwe, niet gebrand, in een andere
vorm dan meel

11.07 A II (a)

Mout niet van tarwe, niet gebrand, in de
vorm van meel

11.07 A II (b)
1 1.07 B

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
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VERORDENING (EEG) Nr. 1144/79 VAN DE COMMISSIE

van 11 juni 1979

houdende zesde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1528 /78 houdende
uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor gedroogde voedergewassen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

van het Comité van beheer voor gedroogde voederge

GEMEENSCHAPPEN ,

wassen :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1117/78 van de Raad
van 22 mei 1978 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector gedroogde voe
dergewassen ('), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende dat in artikel 14, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1 528/78 van de Commissie (2), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 449/79 (3), is be
paald dat in geval een verwerkend bedrijf de ge
droogde voedergewassen gebruikt voor een landbouw
bedrijf dat aan eerstgenoemd bedrijf toebehoort, de
gedroogde voedergewassen die in de loop van een
maand zijn geproduceerd, worden geacht het verwer
kende bedrijf op de laatste dag van de betrokken
maand te hebben verlaten ; dat wanneer een dergelijk
bedrijf een deel van zijn produktie verkoopt de toepas
sing van die bepaling op moeilijkheden stuit ; dat bij
gevolg die bepaling moet worden gewijzigd ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies

VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 14, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1528/78
wordt gelezen :
„3 . De gedroogde voedergewassen die in de
loop van een maand worden gebruikt op een land
bouwbedrijf dat aan een verwerkend bedrijf toebe
hoort en die van laatstgenoemd bedrijf afkomstig
zijn, worden geacht het verwerkend bedrijf op de
laatste dag van de betrokken maand te hebben ver
laten ."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publi
katieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 juni 1979.
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Via - Voorzitter

(!) PB nr. L 142 van 30. 5. 1978, blz. 1 .
(2) PB nr. L 179 van 1 . 7. 1978, blz. 10.
(3) PB nr. L 57 van 8 . 3 . 1979, blz. 11 .
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AANBEVELING Nr. 1145/79/ EGKS VAN DE COMMISSIE

van 11 juni 1979

betreffende de verlenging van de voorlopige antidumpingmaatregelen met
betrekking tot de invoer van coils voor het walsen van plaat, van ijzer of van
staal van oorsprong uit Griekenland
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op
artikel 74,

Overwegende dat het derhalve dienstig is de voorlo
pige maatregelen te verlengen ;
DOET DE VOLGENDE AANBEVELING :

v
Artikel 1

Gelet op Aanbeveling 77/329/EGKS van de Commis
sie betreffende beschermende maatregelen tegen de
toepassing van dumping en de toekenning van pre
mies of subsidies door landen die geen lid zijn van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ('), zoals
gewijzigd bij Aanbevelingen nr. 3004/77/EGKS (2) en
nr. 1 58/79/EGKS (3), inzonderheid op de artikelen 15

De voorlopige antidumpingmaatregelen vastgesteld bij
Aanbeveling nr. 496/79/EGKS met betrekking tot de
invoer van coils voor het walsen van plaat, van ijzer of
van staal, van oorsprong uit Griekenland worden ver
lengd voor een periode van ten hoogste drie maanden .
Artikel 2

en 19,

Gehoord de adviezen uitgebracht door het bij Aanbe

Deze aanbeveling wordt ter kennis van de Lid-Staten

veling 77/329/EGKS ingestelde Raadgevend Comité ;

gebracht.

Overwegende dat de Commissie bij Aanbeveling nr.
496/79/EGKS (4) voorlopige
antidumpingrechten
heeft ingesteld ten opzichte van de invoer van coils
voor het walsen van plaat, van ijzer of van staal, van
oorsprong uit Griekenland ;

Zij treedt voor iedere Lid-Staat in werking op de da
tum van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Overwegende dat het onderzoek ter zake nog niet is
voltooid, dat de exporteur heeft verzocht om verlen
ging van het recht voor ten hoogste drie maanden en
dat de betrokken en op de hoogte gestelde importeurs
zich niet tegen deze verlenging verzet hebben ;

(') PB nr. L 114 van 5. 5. 1977, blz. 6.
(*) PB nr. L 352 van 31 . 12. 1977, blz. 13.
P) PB nr. L 21 van 30. 1 . 1979, blz. 14.
« PB nr. L 65 van 15. 3 . 1979, blz. 16.

Gedaan te Brussel, 11 juni 1979.
Voor de Commissie
Wilhelm HAFERKAMP

Vice- Voorzitter
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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

ADVIES VAN DE COMMISSIE
van 23 mei 1979

betreffende de regionale ontwikkelingsprogramma's
(79/534/ EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel

1 . Sociaal-economische analyse

155,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 724/75 van de Raad
van 18 maart 1975 houdende oprichting van een Euro
pees Fonds voor Regionale ontwikkeling ('), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 214/79 (2), inzonderheid op
artikel 6,

Gezien de regionale ontwikkelingsprogramma's die de
Lid-Staten krachtens dit artikel 6 aan de Commissie

hebben medegedeeld ,

Gezien het advies van het Comité voor regionaal be
leid van 16 juni en 26 oktober 1978 over deze pro

gramma's,
Overwegende dat het door het Comité voor regionaal
beleid uitgewerkte gemeenschappelijke schema slechts
een indicatief karakter heeft, doch dat het bepaalt

welke gegevens in deze programma's moeten voorko
men overeenkomstig de vijf hoofdstukken „sociaal-eco
nomische analyse", „doeleinden van het ontwikkelings
programma", „te nemen maatregelen", „financiële mid
delen" en „uitvoering van het programma" ;
Overwegende dat het onderzoek van de regionale ont

wikkelingsprogramma's (3), dat in nauw overleg met
de nationale overheidsinstanties, alsmede in het Co

mité voor regionaal beleid heeft plaatsgevonden, ver
scheidene Lid-Staten genoopt heeft, op verzoek van de
Commissie, hetzij tot het aanvullen van de program
ma's, hetzij tot het leveren van belangrijke aanvul
lende gegevens,
(') PB nr. L 73 van 21.3.1975, blz. 1 .
(*) PB nr. L 35 van 9. 2. 1979, blz. 1 .

(A PB nr. C 69 van 24.3.1976, blz. 2.

Dit hoofdstuk is over het algemeen het best uitge
werkt. In alle programma's worden de voornaamste
kenmerken van de economische en sociale ontwikke

ling in de regio's, de belangrijkste onevenwichtighe
den waaronder de regio's lijden en de invloed van vroe
gere maatregelen vermeld . Tussen de Lid-Staten kun
nen evenwel verschillen in de wijze van de presentatie
van de analyses worden vastgesteld. Vrij dikwijls wor
den de mogelijkheden en voorwaarden tot ontwikke

ling van de regio's, met inbegrip van knelpunten, vrij
summier behandeld .

Over het algemeen wordt de regionale analyse ge
plaatst in het economische kader van de Lid-Staat,
doch er is onvoldoende rekening gehouden met de
economische context van de Gemeenschap. Over het
geheel genomen is weinig aandacht geschonken aan
de regionale effecten van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid en het beleid inzake buitenlandse betrek

kingen van de Gemeenschap, met inbegrip van de uit
breiding van de Gemeenschap.

Voor de grensregio's zou de analyse meer rekening
moeten houden met hun specifieke situatie, in het bij
zonder in relatie tot de regio of de regio's aan de over
zijde van de grens.
In sommige gevallen wordt in de sociaal-economische
analyse melding gemaakt van algemene gegevens voor
een gehele regio, terwijl slechts een kleine zone bin
nen deze regio nationale regionale steun krijgt en de
redenen voor het uitverkiezen van deze zone niet wor

den aangegeven .

Nr. L 143/8

Pubiikatieblad van de Europese Gemeenschappen

2. Doeleinden van het ontwikkelingsprogramma

De verschillende programma's bestrijken een min of
meer grote variëteit aan doelstellingen volgens de voor
stelling die de Lid-Staten zich van het regionaal beleid
vormen . Bij het bepalen van de verschillende doelstel
lingen per regio in een gekwantificeerde vorm doen
zich moelijkheden van diverse aard voor.

Sommige Lid-Staten kwantificeren de doelstelling van
het scheppen van werkgelegenheid over een bepaalde
periode, andere maken ramingen van het tekort aan
arbeidsplaatsen per regio voor een bepaald jaar (bij
voorbeeld 1980), terwijl nog andere alleen globale ra

mingen voor een geheel van regio's verstrekken of
zich beperken tot het aanbod van arbeidskrachten .
Ten einde het hoofd te bieden aan de technische

moeilijkheden terzake zal de Commissie voorrang ge
ven aan haar studies betreffende het opmaken van re
gionale arbeidsmarktbalansen, alsmede aan de geleide
lijke uitwerking van gemeenschapscrite /ia op dit ge
bied.

Ten aanzien van het programma inzake de regionale
infrastructuren worden in vrijwel alle gevallen vrij pre
ciese aanduidingen verstrekt. De infrastructuurvoorzie
ningen op nationaal niveau die van grote betekenis
voor de regionale ontwikkeling zijn, zijn er evenwel
niet altijd in opgenomen . Niet alle Lid-Staten zijn
reeds toe aan een meerjarenprogramma inzake infra
structuurinvesteringen .

In de meeste programma's wordt expliciet of impliciet
melding gemaakt van de beoogde resultaten voor de
verschillende economische bedrijvigheden van de re
gio. Daarentegen worden de resultaten voor het inko
men van de regio buiten beschouwing gelaten , hoewel
daarvan sprake is in het gemeenschappelijke schema.
3. Te nemen maatregelen

In dit hoofdstuk van de programma's wordt, dikwijls
op gedetailleerde wijze, een analyse gegeven van de
rechtstreekse maatregelen van regionaal beleid, zoals
de steunregelingen met regionale strekking en over
het algemeen, van de belangrijkste investeringen in
infrastructuurvoorzieningen ten behoeve van de regio
nale ontwikkeling.

Doorgaans bevatten de programma's echter weinig in
formatie over de maatregelen , die vallen onder het op
andere deelgebieden door de Lid-Staten of de Gemeen
schap gevoerde beleid en die indirect van grote in
vloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de regio's
zoals de maatregelen in verband met het industriebe
leid en het landbouwbeleid, de maatregelen in ver
band met het sociaal beleid, met inbegrip van de
beroepsopleiding, en de maatregelen inzake het mi
lieu en ruimtelijke ordening en sociaal-culturele voor

zieningen van de regio's. Over het algemeen zijn de
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begrotingen voor de voorzieningen niet per regio op
gesplitst.
In het licht van de resultaten van de studies betref

fende de evaluatie van de regionale invloed, zal de
Commissie er nauwkeuriger op toezien dat de regio
nale effecten van het communautair beleid, in het bij
zonder van het landbouwbeleid en het handelsbeleid,

beter worden in acht genomen .
4. Financiële middelen

De programma's bevatten min of meer gedetailleerde
gegevens over de financiële verplichtingen van de cen
trale overheid voor de regionale ontwikkeling in de
komende jaren , maar de prioriteiten zijn niet met de
gewenste duidelijkheid aangegeven .
Over het algemeen wordt geen melding gemaakt van
financiële transfers tussen verschillende overheidsni

veaus, van financieringen door de regio's of sub-re
gio's, van maatregelen en, evenmin, van. investeringen
die tijdens de programmaperiode door overheidsbedrij
ven en grote particuliere ondernemingen zullen wor
den verricht in het raam van programmaovereenkom
sten . Voorts laat de nauwkeurigheid van de gegevens
over de maatregelen van de Lid-Staten met betrekking
tot de latere aanwending van de bijstand uit het
EFRO, of de middelen van andere financieringsinstru
menten van de Gemeenschap over het algemeen te
wensen

over .

5. Uitvoering van het programma

In de regel bevatten de ingediende programma's gede
tailleerde gegevens over de instanties die verantwoorde
lijk zijn voor de uitvoering van het regionaal beleid in
de Lid-Staten . Het tijdschema voor de uitvoering van
de maatregelen wordt evenwel slechts door enkele lan
den vermeld .
Concluderend is de Commissie van oordeel dat de re

gionale ontwikkelingsprogramma's haar een duidelij
ker inzicht geven in de investeringsprojecten die in
aanmerking komen voor bijstand uit het EFRO, maar
dat deze programma's in een later stadium verder moe
ten worden uitgewerkt om beschouwd te kunnen wor
den als een met voldoende duidelijkheid afgelijnd refe
rentiekader voor de beoordeling van deze projecten .
Dit advies van de Commissie over de regionale ontwik
kelingsprogramma's laat de toepassing van de artike
len 92 tot 94 van het EEG-Verdrag onverlet.
Gedaan te Brussel, 23 mei 1979 .
Voor de Commissie
Antonio GIOLITTI

Lid van de Commissie
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Nr. L 143/9

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 23 mei 1979

aan de Lid-Staten betreffende de regionale ontwikkelingsprogramma's
(79/535/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
155,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 724/75 van de Raad
van 18 maart 1975 houdende oprichting van een Euro

pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ('), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 214/79 (2),
Gezien de resolutie van de Raad van 6 februari 1979

betreffende de richtlijnen voor een regionaal beleid
van de Gemeenschap (3),

en de regionale gevolgen van de verschillende secto
riële beleidslijnen die door de Lid-Staten of de Ge
meenschap worden gevolgd ;
Overwegende, wat in het bijzonder de communautaire
beleidslijnen betreft, dat de Commissie en de Raad in
voornoemde resolutie uiting hebben gegeven aan hun
voornemen om meer rekening te houden met de regio
nale gevolgen van deze beleidslijnen en dat, boven
dien, de uitvoering van de specifieke communautaire
acties, bedoeld in artikel 13 van Verordening (EEG)
nr. 724/75, eveneens afhangt van een juiste beoorde
ling van het regionale effect van deze beleidslijnen en
de door de Gemeenschap genomen maatregelen ;

Gezien het advies van de Commissie van 23 mei 1979

betreffende de regionale ontwikkelingsprogramma's

Overwegende dat bepaalde grensregio's met bijzon

die haar door de Lid-Staten werden medegedeeld
krachtens artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 724/75,

dere problemen te kampen hebben en dat een doel
treffende coördinatie van de maatregelen inzake regio
nale ontwikkeling van de betrokken Lid-Staten een
belangrijke bijdrage tot de oplossing ervan kan le

Overwegende dat de regionale ontwikkelingsprogram
ma's zowel gebruikt moeten worden als referentiedocu
ment voor de voor bijstand uit het EFRO aangemelde
projecten als — overeenkomstig voornoemde resolutie
van de Raad — het meest geschikte kader voor het tot
stand brengen van een coördinatie van het regionaal
beleid van de Lid-Staten en van de Gemeenschap ;

Overwegende dat een dergelijke coördinatie veronder
stelt dat de Lid-Staten en de Gemeenschap voldoende
kennis hebben van het nationaal beleid van de Lid-Sta

ten dat gericht is op het verwezenlijken van een beter
evenwicht in de territoriale verdeling van de economi
sche activiteiten , met inbegrip van de bijzondere maat

regelen die eventueel met dit doel worden genomen
in de regio's die geen bijstand uit het EFRO ontvan
gen ;

Overwegende dat de goedkeuring van een uniforme
periode voor de regionale programma's door de Lid
Staten een grotere vergelijkbaarheid van de program
ma's mogelijk zou maken én het in overeenstemming
brengen ervan met het in voorbereiding zijnde pro
gramma inzake het economische beleid op middel
lange termijn op het niveau van de Gemeenschap zou
vergemakkelijken ;

Overwegende dat in de analyse van de economische
en sociale toestand van de regio's, zoals die blijkt uit
de onderzochte programma's, niet voldoende rekening
is gehouden met de algemene economische context
(>) PB nr. L 73 van 21 . 3 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 35 van 9 . 2. 1979, blz. 1 .
P) PB nr. C 36 van 9. 2. 1979, blz. 10.

veren ;

Overwegende dat de vaststelling van de ontwikkelings
doelstellingen , in een gekwantificeerde vorm , voor elk
van de betrokken regio's moeilijkheden van verschil
lende aard oplevert, met name wat het creëren van
werkgelegenheid betreft, en dat de Commissie der
halve, zoals daartoe uitgenodigd door het Comité voor
regionaal beleid, voorrang zal geven aan de studie van
de geregionaliseerde arbeidsmarktbalansen ;
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 724/75 in
haar laatste versie een bredere omschrijving van het
begrip infrastructuurvoorzieningen is opgenomen dan
in de vorige verordening (rechtstreeks verband met
industriële en dienstverlenende activiteiten), maar dat

in lid 2, sub b), van artikel 4 wordt gepreciseerd dat de
desbetreffende investeringen alleen voor bijstand uit
het EFRO in aanmerking komen voor zover uit dc re

gionale ontwikkelingsprogramma's blijkt dat zij bijdra
gen tot de ontwikkeling van de regio ;

Overwegende dat, tegelijk met de eigenlijke maatrege
len inzake regionaal beleid, zoals de steunregelingen
met regionale strekking of de voor regionale ontwikke
lingsdoeleinden verrichte investeringen in infrastruc
tuurvoorzieningen , de Lid-Staten acties met een al dan
niet geregionaliseerd karakter ondernemen in het ka
der van andere beleidslijjnen op nationaal of commu
nautair niveau , die onrechtstreekse maar belangrijke

gevolgen voor de regionale ontwikkeling hebben en
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waaromtrent de onderzochte programma s over het al
gemeen slechts weinig duidelijkheid verschaffen ;

zijn — van de belangrijkste maatregelen die zijn
gericht op een beter evenwicht tussen de regio's

Overwegende dat aan de acties inzake regionaal be
leid , die als prioritair voor de ontwikkeling worden
beschouwd , niet altijd voldoende reliëf wordt gegeven
in de onderzochte regionale ontwikkelingsprogram

over het gehele grondgebied, in het bijzonder de
zogeheten negatieve stimulansen , hetzij in de
vorm van programma's hetzij in een andere vorm .

ma's en dat, anderzijds, met betrekking tot de bijstand
uit het EFRO in Verordening ( EEG ) nr. 724/75 is be
paald dat de Commissie de prioriteiten van het Fonds
bepaalt aan de hand van het onderzoek van deze pro

gramma's ;

*

Overwegende dat de onderzochte regionale ontwikke

lingsprogramma's als zij over het algemeen de finan
ciële verplichtingen van de centrale overheid ten be
hoeve van de regionale ontwikkeling aangeven , toch
slechts zelden melding maken van de transfers tussen
de verschillende overheidsniveaus of van financierin

gen door de regio's of sub-regio's, en dat een vol
doende kennis van deze kwesties van essentieel belang
is om een betere vergelijking tussen het regionaal be
leid van de Lid-Staten te kunnen maken ;

3. Bij de voorbereiding van de volgende regionale
ontwikkelingsprogramma's een uniforme program
maperiode aan te houden die samenvalt met die
welke werd vastgesteld voor het vijfde economi
sche programma op middellange termijn ( 1981
1985), met dien verstande dat voor het financiële
gedeelte van dit vijfjarenprogramma in twee perio
des kan worden voorzien .

4. Bij de analyse van de economische en sociale toe

stand van iedere regio beter rekening te houden
met, enerzijds, de implicaties van de nationale be
leidslijnen of maatregelen op gebieden zoals de
sectoriële herstructureringen, het vervoer- en ener
giebeleid, de landbouw, de visserij, het milieu en
de ruimtelijke ordening, bepaalde sociaal-culturele
maatregelen en de beroepsopleiding, en, ander
zijds, de belangrijkste gevolgen van communau
taire beleidslijnen of maatregelen, met name op

Overwegende dat sommige regionale ontwikkelings
programma's geen meerjarenprogramma voor de finan
ciering van de infrastructuurvoorzieningen bevatten en
dat ook niet is vermeld hoeveel de overheidsbedrijven
en de grote particuliere ondernemingen in het raam
van programmaovereenkomsten zullen investeren ;

5. Indien het grensregio's betreft, in de hierboven

Overwegende dat het voor het verwezenlijken van een
doeltreffende coördinatie tussen het regionaal beleid
van de Lid-Staten en dit van de Gemeenschap, nodig

bedoelde analyse de specifieke elementen te be
trekken die het gevolg zijn van hun speciale geo
grafische ligging.

is dat men weet welke de voornemens van de Lid-Sta

6. Wat de vaststelling van de ontwikkelingsdoelstel
lingen inzake werkgelegenheid betreft, een ge
. kwantificeerde raming van de ontbrekende ar
beidsplaatsen per regio voor de jaren 1981 en
1985 te maken en in deze context meer rekening
te houden met de tertiaire sector, in het bijzonder
het toerisme, alsmede met de agrarische sector.

ten zijn met betrekking tot de aanwending op regio
naal niveau van de financiële middelen van de Ge

meenschap die afkomstig zijn van de verschillende, op
structuurverbetering gerichte, financieringsinstrumen
ten ;

Overwegende dat de medegedeelde programma's over
het algemeen voldoende gegevens bevatten ten aan
zien van de uitvoering ervan , maar dat enkele program
ma's geen beschrijving van het uitvoeringsschema van
de in uitzicht gestelde acties en van de systematische
analyse van de gevolgen van de genomen maatregelen
geven ,
BEVEELT DE LID-STATEN AAN :

1 . De nodige maatregelen te nemen opdat de ontwik
kelingsprogramma's, die aan de Commissie wor
den medegedeeld als referentiedocumenten voor
de voor bijstand uit het EFRO ingediende projec
ten , alle aspecten van het regionaal beleid van de
Lid-Staten weergeven en zodoende gebruikt kun
nen worden als kader voor de coördinatie van de

beleidslijnen op communautair niveau .
2. De Commissie niet alleen mededeling te doen

van de regionale ontwikkelingsprogramma's van
de regio's waaraan het EFRO bijstand verstrekt,
maar eveneens — voor zover maatregelen inzake

regionaal beleid in andere regio's van toepassing

het gebied van het landbouwbeleid, de buiten
landse handelsbetrekkingen en de acties inzake
sectoriële herstructureringen .

7. Bij de vaststelling van de doelstellingen inzake in
frastructuurvoorzieningen meer de nadruk te leg
gen op de relatie die moet bestaan tussen deze
doelstellingen en de ontwikkelingsvoorwaarden
van de regio, zodat de behoeften aan dit soort in
vesteringen , alsmede de desbetreffende prioritei
ten beter kunnen geëvalueerd worden en , meer in
het bijzonder, niet alleen rekening te houden met
de eigenlijke regionale infrastructuurvoorzienin
gen maar eveneens met de nationale infrastruc
tuurvoozieningen waarvan de regio's in belang
rijke mate profiteren .
8 . Bij de acties die het mogelijk moeten maken de
ontwikkelingsdoeleinden te bereiken , niet alleen
een overzicht te geven van de rechtstreekse maat
regelen van regionaal beleid, maar geleidelijk even
eens de onder de overige beleidslijnen van de Lid
Staten of de Gemeenschap vallende maatregelen
te vermelden die per regio verschillend zijn of
een geprononceerd effect op regionaal niveau heb
ben . Deze acties kunnen betrekking hebben op
de sub 4 hierboven genoemde terreinen .
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9 . In de regionale ontwikkelingsprogramma s duide
lijker aan te geven welke sectoren van het regio
naal beleid van de Lid-Staten als prioritair worden
beschouwd, ongeacht of het om geografische prio
riteiten gaat of om de vorm van de diverse acties
die worden ondernomen .

10 . Het financieringsprogramma van de regionale ont
wikkeling doorzichtiger te maken door het aanvul
len van de desbetreffende gegevens met gegevens
inzake de financiële transfers tussen verschillende

overheidsniveaus en de financieringen door de re

gio's of sub-regio's.
11 . Een meerjarenprogramma voor de financiering
van de infrastructuurinvesteringen op te stellen in
die gevallen waarin een dergelijk programma nog
niet zou bestaan en , indien deze informatie be
schikbaar is, aan te duiden hoeveel de overheidsbe

drijven of de grote particuliere ondernemingen in
het kader van eventuele programmaovereenkom
sten zullen investeren in de programmaperiode .

Nr. L 143 / 11

de voorgenomen aanwending van de EFRO-bij
stand en van de middelen van de andere financie

ringsinstrumenten van de Gemeenschap, zodat op
regionaal niveau een grotere samenhang tussen de
diverse, op structuurverbetering gerichte financie
ringsmaatregelen van de Gemeenschap tot stand
gebracht kan worden .
13 . Wat de uitvoering van de regionale ontwikkelings

programma's betreft, het uitvoeringsschema van
de in uitzicht gestelde maatregelen te vermelden
en een meer systematische analyse van de gevol
gen van de verschillende maatregelen van regio
naal beleid te geven , vooral op het gebied van de
werkgelegenheid .
Deze aanbeveling is gericht tot alle Lid-Staten .
Gedaan te Brussel , 23 mei 1979 .
Voor de Commissie
Antonio GIOLITTI

12. In de toekomstige regionale ontwikkelingspro

gramma's duidelijker gegevens op te nemen over

Lid van de Commissie

Nr. L 143 / 12

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

12 . 6 . 79

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 mei 1979

houdende goedkeuring van een programma ter bevordering of rationalisering
van bewerking, verwerking en afzet van levende planten afkomstig van boom
kwekerijen in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(79/536/ EEG )

GEMEENSCHAPPEN,

gramma de in artikel 3 , lid 1 , sub g), van de verorde
ning genoemde termijn niet overschrijdt ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Gelet op Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad
van 15 februari 1977 inzake verwerking en afzet van
landbouwprodukten ('), en met name op artikel 5,
Overwegende dat de Regering van de Bondsrepubliek
Duitsland op 27 juni 1978 overeenkomstig artikel 4
van Verordening (EEG) nr. 355/77 mededeling heeft
gedaan van het programma ter bevordering of rationa
lisering van de bewerking, verwerking en afzet van le
vende planten afkomstig van boomkwekerijen in de
deelstaat Sleeswijk-Holstein en op 10 oktober 1978
zeer belangrijke aanvullende gegevens heeft verstrekt ;

Overwegende dat voornoemd programma ten doel
heeft de opslag- en de bewerkings- en verwerkingsin
stallaties voor produkten van de boomkwekerij in de
deelstaat Sleeswijk-Holstein te moderniseren en ratio
naliseren om het aanbod van de produkten zowel
kwantitatief en kwalitatief als naar aanbiedingsvorm
aan te passen aan de eisen van de markt ; dat het pro
gramma derhalve een programma is als bedoeld in arti
kel 2 van Verordening (EEG) nr. 355/77 ;

Overwegende dat het programma de in artikel 3 van
Verordening ( EEG) nr. 355/77 bedoelde gegevens be
vat, waaruit blijkt dat de in artikel 1 van deze verorde
ning genoemde doelstellingen voor de boom
kwekerijen in Sleeswijk-Holstein kunnen worden be
reikt ; dat de voorgenomen looptijd van het pro

(') PB nr. L 51 van 23 . 2. 1977, blz. 1 .

van het Permanent Comité voor de landbouwstruc
tuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door de Regering van de Bondsrepubliek Duits
land op 27 juni 1978 medegedeelde en op 10 oktober
1978 met nadere gegevens aangevulde programma ter
bevordering of rationalisering van de bewerking, ver
werking en afzet van levende planten afkomstig van
boomkwekerijen in de deelstaat Sleeswijk-Holstein ,
wordt goedgekeurd .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek
Duitsland .

Gedaan te Brussel , 29 mei 1979 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Via- Voorzitter
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 mei 1979

met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur
in Italië (Gewest Abruzzen) overeenkomstig de Richtlijnen 72/ 159/ EEG ,
72/ 160/EEG, 72/ 161 /EEG en 75 /268 / EEG
(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(79/537/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/ 159/EEG van de Raad van 17
april 1972 betreffende de modernisering van land
bouwbedrijven ('), met name op artikel 18, lid 3,
Gelet op Richtlijn 72/ 160/EEG van de Raad van 17
april 1972 ter bevordering van de bedrijfsbeëindiging
in de landbouw en van de aanwending van cultuur
grond tot verbetering van de structuur (2), met name
op artikel 9, lid 3,

Gelet op Richtlijn 72/ 161 /EEG van de Raad van 17
april 1972 betreffende de sociaal-economische voor
lichting en de scholing van de personen, die in de
landbouw werkzaam zijn (3), met name op artikel 11 ,

nanciële deelneming van de Gemeenschap in de uit
voering van de in titel II van Richtlijn 75/268 / EEG
omschreven maatregelen ;
Overwegende dat de artikelen 3 tot en met 20 van de
genoemde wet beantwoorden aan de bepalingen en
doelstellingen van Richtlijn 72/ 159/ EEG ;
Overwegende dat de artikelen 31 tot en met 40 daar
van in overeenstemming zijn met de bepalingen en
doelstellingen van Richtlijn 72/ 160/ EEG ;

Overwegende dat de artikelen 47 tot en met 60 daar
van in overeenstemming zijn met de bepalingen en
doelstellingen van Richtlijn 72/ 161 / EEG ;

lid 3 ,

Overwegende dat de artikelen 22 tot en met 24 en arti
kel 30 daarvan beantwoorden aan de bepalingen van
Richtlijn 75/268 / EEG ;

Gelet op Richtlijn 75/268 / EEG van de Raad van 28
april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en
in sommige probleemgebieden (4 ), met name op arti

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte con
statering in overeenstemming is met het advies van

kel 13 ,

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 14 maart
1979 mededeling heeft gedaan van de wet van het ge
west Abruzzen van 26 januari 1979 betreffende de
bepalingen voor de tenuitvoerlegging van de EEG
richtlijnen inzake de landbouw ;

Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 18 ,
lid 3 , van Richtlijn 72/ 159/ EEG , artikel 9 , lid 3 , van
Richtlijn 72/ 160/EEG, artikel 11 , lid 3, van Richtlijn
72/ 161 / EEG en artikel 13 van Richtlijn 75/268 / EEG

bij beschikking moet vaststellen of, met inachtneming
van de vorengenoemde wet, de in Italië bestaande rege
lingen ter uitvoering van de Richtlijnen 72/ 159/EEG,
72/ 160/ EEG , 72/ 161 / EEG en de titels III en IV van

Richtlijn 75/268/EEG waarop de Beschikkingen van
de Commissie 76/480/ EEG van 13 april 1976 (5) en
76/964/ EEG van 7 december 1 976 (6) betrekking heb

ben, nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor fi
nanciële deelneming van de Gemeenschap en tevens
of genoemde wet voldoet aan de voorwaarden voor fi
(1 )
(2)
(J)
(«)
(5)
(')

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

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

het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De in Italië bestaande regelingen ter uitvoering van de
Richtlijnen
72/ 159/ EEG ,
72/ 160/ EEG
en
72/ 161 / EEG en de titels III en IV van Richtlijn
75/268/ EEG voldoen , met inachtneming van de wet
van 26 januari 1979 van het gewest Abruzzen , nog
steeds aan de voorwaarden voor financiële deelneming
van de Gemeenschap in de uitvoering van de in arti
kel 15 van Richtlijn 72/ 159/ EEG , artikel 6 van Richt

lijn 72/ 160/ EEG , artikel 8 van Richtlijn 72/ 161 / EEG
en artikel 13 van Richtlijn 75/ 268 / EEG genoemde
gemeenschappelijke acties.
Artikel 2

De artikelen 22 en 30 van de wet van het gewest
Abruzzen van 26 januari 1979, voldoen aan de voor
waarden voor financiële deelneming van de Gemeen
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schap aan de in artikel 13 van Richtlijn 75/268/ EEG
genoemde gemeenschappelijke actie .
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Gedaan te Brussel, 29 mei 1979 .
Voor de Commissie

Artikel 3
Finn GUNDELACH

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Repu
bliek .

Vice- Voorzitter
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Nr. L 143/ 15

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 mei 1979

met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur
in het Groothertogdom Luxemburg overeenkomstig de Richtlijnen 72/ 159/ EEG,
72/ 160/ EEG en titel II van Richtlijn 75/268 / EEG
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek )

(79/538/ EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 72/ 159/ EEG van de Raad van 17
april 1972 betreffende de modernisering van land
bouwbedrijven ('), gewijzigd bij de Richtlijnen 76/837/
EEG (2) en 77/390/ EEG (3), met name op artikel 18 ,
lid 3 ,

Gelet op Richtlijn 75/268/ EEG van de Raad van 28
april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en
in sommige probleemgebieden (4), en met name op
artikel 13 ,

Gelet op Richtlijn 72/ 160/ EEG van de Raad van 17
april 1972 ter bevordering van de bedrijfsbeëindiging
in de landbouw en van de aanwending van cultuur
grond tot verbetering van de structuur (5), en met
name op artikel 9, lid 3,

— Groothertogelijke verordening van 29 december
1977 houdende verhoging van de in artikel 20 van
de wet van 10 mei 1974 houdende maatregelen
met het oog op de economische en sociale om
scholing in de landbouw, de handel en de sector
van de ambachtelijke bedrijven bedoelde bedrijfs
beëindigingspremie.

Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 18,
lid 3, van Richtlijn 72/ 159/ EEG, artikel 9, lid 3, van
Richtlijn 72/ 160/ EEG en artikel 13 van Richtlijn
75/268 /EEG moet besluiten of op grond van de ver
enigbaarheid van de medegedeelde wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen met voornoemde richtlij
nen van de Raad en met inachtneming van de in deze
richtlijnen gestelde doeleinden en van het noodzake
lijke verband tussen de maatregelen, aan de voorwaar
den voor financiële deelneming van de Gemeenschap
aan de in artikel 15 van Richtlijn 72/ 159/ EEG, in arti
kel 13 van Richtlijn 75/268 / EEG en in artikel 6 van
Richtlijn 72/ 160/ EEG bedoelde gemeenschappelijke
acties is voldaan .

Overwegende dat de Regering van het Groothertog
dom Luxemburg de volgende regelingen heeft mede
gedeeld :
— Wet van 30 november 1978 ter bevordering van de
modernisering van de landbouw,

— Groothertogelijke verordening houdende nadere
regels voor de toepassing van de wet van 30 no
vember 1978 ter bevordering van de modernise
ring van de landbouw,

— Groothertogelijke verordening tot vaststelling, voor
1979, van het vergelijkbaar arbeidsinkomen en van
een aantal bepalingen betreffende dit inkomen ,
— Ministeriële verordening tot vaststelling van de
wijze van berekening van de jaarlijkse compense
rende vergoeding voor landbouwbedrijven ,
— Wet van 10 mei 1974 houdende maatregelen met
het oog op de economische en sociale omscholing
in de landbouw, de handel en de sector van de

ambachtelijke bedrijven,
»)
2)
3)
<)
5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

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

Overwegende dat de wet van 30 november 1978 , de
groothertogelijke verordening houdende nadere regels
voor de toepassing van de wet van 30 november 1978
en de groothertogelijke verordening tot vaststelling,
voor 1979, van het vergelijkbaar arbeidsinkomen en
van een aantal bepalingen betreffende dit inkomen
beantwoorden aan het doel en de voorwaarden van

Richtlijn 72/ 159/ EEG ;
Overwegende dat de ministeriële verordening tot \tast
stelling van de wijze van berekening van de jaarlijkse
compenserende vergoeding voor landbouwbedrijven
beantwoordt aan het doel en de voorwaarden van titel

II van Richtlijn 75/268 / EEG ;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL over de
financiële aspecten is geraadpleegd ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte vast
stelling in overeenstemming is met het advies van het
Permanent Comité voor de Landbouwstructuur,
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1
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Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom
Luxemburg.

De in de considerans vermelde wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen ter uitvoering van de Richtlij
nen 72/ 1 59/EEG, 75/268/EEG en 72/ 160/EEG in het

Groothertogdom Luxemburg vervullen de voorwaar
den voor financiële deelneming van de Gemeenschap
aan de in artikel 15 van Richtlijn 72/ 1 59/ EEG, artikel
13 van Richtlijn 75/268 /EEG en artikel 6 van Richt
lijn 72/ 160/ EEG genoemde gemeenschappelijke ac
ties.

Gedaan te Brussel, 29 mei 1979 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice- Voorzitter

12. 6 . 79
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 mei 1979

met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur
in Italië (Gewest Calabrië) overeenkomstig titel II van Richtlijn 75 /268 /EEG
(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(79/539/EEG)

GEMEENSCHAPPEN ,

antwoorden aan de bepalingen van titel II van Richt
lijn 75/268/ EEG ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte con
statering in overeenstemming is met het advies van

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28
april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en
in sommige probleemgebieden ( !), met name op arti

het Permanent Comité voor de Landbouwstructuur,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

kel 13 ,

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 15 maart
1979 mededeling heeft gedaan van de wet nr. 21 van
het gewest Calabrië van 20 augustus 1977 „Voorlopige
voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de Richtlij
nen 72/ 159/ EEG , 72/ 160/EEG en 72/ 161 / EEG van de

Raad van 17 april 1972 en 75/268/EEG van 28 april
1975" en van het besluit van 7 februari 1979 hou

dende vaststelling van de compenserende vergoeding
betreffende de landbouw in bergstreken en in som
mige probleemgebieden ;
Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 13
van Richtlijn 75/268 /EEG bij beschikking moet vast
stellen of de genoemde wet van het gewest Calabrië
voldoet aan de voorwaarden voor financiële deelne

Artikel 1

De voorschriften van wet nr. 21 van het gewest Cala
brië van 20 augustus 1977 en het besluit van 7 fe
bruari 1979 houdende vaststelling van de compense
rende vergoeding betreffende de landbouw in bergstre
ken en in sommige probleemgebieden , voldoen aan
de voorwaarden voor financiële deelneming van de
Gemeenschap in de uitvoering van de in artikel 13
van Richtlijn 75/268/ EEG genoemde gemeenschappe
lijke actie.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Repu
bliek .

ming van de Gemeenschap in de uitvoering van de in
titel II van Richtlijn 75/268/EEG omschreven maa
tregelen ;

Overwegende dat de voorschriften van wet nr. 21 van
het gewest Calabrië van 20 augustus 1977 en het be
sluit van 7 februari 1979 houdende vaststelling van de
compenserende vergoeding betreffende de landbouw
in bergstreken en in sommige probleemgebieden be

(>) PB nr. L 128 van 19 . 5. 1975, blz. 1 .

Gedaan te Brussel , 29 mei 1979 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 mei 1979

met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur
in Ierland overeenkomstig titel II van Richtlijn 75/268 /EEG
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(79/540/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28
april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en
in sommige probleemgebieden (•), en met name op
artikel 13,

Gelet op Richtlijn 72/ 159/ EEG van de Raad van 17
april 1972 betreffende de modernisering van land
bouwbedrijven (2), gewijzigd bij de Richtlijnen 76/837/
EEG (3) en 77/390/EEG (4), en met name op artikel

Overwegende dat de bovenaangehaalde subsidieregelin
gen 1979 voor de veeteelt in probleemgebieden beant
woorden aan het doel en de voorwaarden van Richt

lijn 75/268/EEG ;
Overwegende dat het Comité van het EOGFL over de

financiële aspecten is geraadpleegd ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte vast
stelling in overeenstemming is met het advies van het
Permanent Comité voor de Landbouwstructuur,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

18 , lid 3,

Overwegende dat de Regering van Ierland de vol
gende verordeningen heeft medegedeeld :
— subsidieregeling 1979 aan rundveehouders in ge
bieden met zware natuurlijke handicaps,
— subsidieregeling 1979 voor vleeskoeien in pro
bleemgebieden,
— subsidieregeling 1979 voor eenjarige ooien en berg
lammeren ;

Overwegende dat de Commissie volgens artikel 13
van Richtlijn 75/268/ EEG juncto artikel 18 , lid 3, van
Richtlijn 72/ 159/EEG bij beschikking moet vaststel
len of rekening houdende met de bovengenoemde
mededelingen de in Ierland bestaande bepalingen ter
uitvoering van Richtlijn 75/268 /EEG nog voldoen aan
de voorwaarden voor financiële deelneming van de
Gemeenschap aan de in artikel 13 van Richtlijn
75/268 / EEG bedoelde gemeenschappelijke actie ;

(>) PB nr. L 128 van 19. 5. 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 96 van 23. 4. 1972, blz. 1 .
(3) PB nr. L 302 van 4. 11 . 1976, blz. 19.

h) PB nr. L 145 van 13. 6. 1977, blz. 43 .

Artikel 1

De in 1979 in Ierland van kracht zijnde bepalingen
ter uitvoering van titel II van Richtlijn 75/268/EEG
voldoen aan de voorwaarden voor financiële deelne

ming van de Gemeenschap aan de in artikel 13 van
Richtlijn 75/268/EEG bedoelde gemeenschappelijke
actie .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot Ierland.
Gedaan te Brussel , 29 mei 1979 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice- Voorzitter

12. 6. 79
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 mei 1979

met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van de boter
voor de zesde bijzondere verkoop bij inschrijving die wordt gehouden in het
kader van de in Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde permanente
verkoop bij inschrijving
(79/541 /EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad

ving geen doorgang te laten vinden ; dat de bedragen
van de verwerkingswaarborg moeten worden vastge
steld, waarbij rekening wordt gehouden met het ver
schil tussen de minimumverkoopprijzen en de markt
prijs van de boter ;

van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ( l), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1761 /78 (2), met name op artikel 6, lid 7,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 985/68 van de Raad
van 15 juli 1968 houdende vaststelling van de alge

Overwegende dat het aanbeveling verdient met inacht
neming van de bij de zesde bijzondere verkoop bij in
schrijving ontvangen aanbiedingen de minimumprij
zen op de hierna volgende hoogtes vast te stellen en
dienovereenkomstig de verwerkingswaarborgen te be
palen ;

mene voorschriften betreffende de interventiemaatre

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 652/79
van de Raad van 29 maart 1979 (7) de coëfficiënt is
vastgesteld voor de omrekening in Ecu van de in re
keneenheden (RE) vastgestelde bedragen ;

gelen op de markt voor boter en room (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2714/72 (4), met
name op artikel 7 bis,
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
262/79 van de Commissie van 12 februari 1979 betref

fende de verkoop tegen verlaagde prijs van boter be
stemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk,
consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (5), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 545/79 (6), de interven
tiebureaus voor bepaalde in hun bezit zijnde hoeveel
heden boter een permanente verkoop bij inschrijving

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro
dukten ,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

houden ;

Overwegende dat in artikel 16 van deze verordening
wordt bepaald dat met inachtneming van de ontvan
gen aanbiedingen een eventueel naar gelang van de
beoogde bestemming en van het vetgehalte van de bo
ter variërende minimumverkoopprijs moet worden
vastgesteld of wordt besloten de verkoop bij inschrij

verkoopprijs in
Ecu / 100 kg

Verwerkings
waarborg in
Ecu / 100 kg

106,—

202,—

103,40

197,07

1 57,—

1 51 ,—

153,16

147,31

Minimum

Bestemming van de boter (artikel 4.

Vetgehalte van de boter

leden 1 , 2 en 3, van Verordening
( EEG) nr. 262/79)

Formule A en/of C

Voor de zesde bijzondere verkoop bij inschrijving, die
wordt gehouden in het kader van Verordening (EEG)
nr. 262/79 en waarvan de termijn voor de indiening
van de aanbiedingen op 22 mei 1979 is verstreken,
worden de minimumverkoopprijzen en de verwer
kingswaarborgen als volgt vastgesteld :

82

gewichtspercenten

of

meer

minder dan 82 gewichtsper
centen

Formule B

82

gewichtspercenten

of

meer

minder dan 82 gewichtsper
centen

(!)
(*)
O
(*)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

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

(7) PB nr. L 84 van 4. 4. 1979, blz. 1 .
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Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 29 mei 1979.
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice- Voorzitter

12. 6. 79

