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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 27 . november 1974

om landbrugsstrukturreformen i Nederlandene i medfør af direktiv nr. 72/ 159/
EØF og 72/ 160/EØF
(Den nederlandske tekst er den eneste autentiske)

(75/7/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv nr. 72/ 159/EØF
af 17. april 1972 om modernisering af landbrugsbedrif
ter (*), særlig artikel 1 8, stk. 3,
under henvisning til Rådets direktiv nr. 72/ 160/EØF
af 17. april 1972 om støtte til ophør af landbrugsvirk
somhed og til anvendelse af udnyttet landbrugsareal
til strukturforbedringsformål (2), særlig artikel 9 , stk. 3,
og

ud fra følgende betragtninger :
Den nederlandske regering har den 30 . august 1974 i
medfør af artikel 17, stk. 4 i direktiv nr. 72/ 159/EØF

givet underretning om følgende bestemmelser :
— Stiftelse Udviklings- og Saneringsfond for Landbru

— besluit nr. 135 vedtaget af stiftelsens bestyrelse om
ændring af bestyrelsens besluit nr. 103 (besluit om
tildeling af ophørspræmie) ;
i medfør af artikel 18 , stk. 3 , i direktiv nr. 72/ 159/
EØF samt i medfør af artikel 9, stk . 3 , i direktiv nr.

72/ 160/ EØF skal Kommissionen afgøre, om betingel
serne for en finansiel deltagelse i de i artikel 15 i di
rektiv nr. 72/ 159/EØF og artikel 6 i direktiv nr. 72/
160/EØF nævnte foranstaltninger er til stede, under
hensyn til de meddelte administrativt eller ved lov fast
satte bestemmelsers overensstemmelse

med

Rådets

nævnte direktiver og under iagttagelse af dette direk
tivs målsætning og den nødvendige sammenhæng mel
lem de forskellige foranstaltninger ;

Besluit nr. 125, der er vedtaget af bestyrelsen for stiftel
sen Udviklings- og Saneringsfond for Landbruget, er
statter Besluit nr. 102, 104, 111 , 112, 113 og 121 , som
har været genstand for Kommissionens beslutning af
18 . april 1974 (3), for så vidt angår ansøgninger, der
indgives efter, at Besluit nr. 125 er trådt i kraft.

get :

— besluit nr. 125 af 4. april 1974 vedtaget af stif
telsens bestyrelse om landbrugsbedrifter med
udviklingsmuligheder ;
— besluit nr. 126 af 4. april 1974 vedtaget af stif
telsens bestyrelse om ydelse af tilskud til aner
kendte grupper, som har til formål at nå frem
til et samarbejde mellem bedrifterne ;
— besluit nr. 133 af 4. juli 1974 vedtaget af stiftel
sens bestyrelse om ydelse af støtte til forenin
ger for samarbejde mellem landbrugsbedrif
terne ;

— besluit nr. 134 vedtaget af stiftelsens bestyrelse
om ændring af beslutningen om landbrugsbe
drifter med udviklingsmuligheder.
Den nederlandske regering har endvidere den 29 . au
gust 1974 og den 2. oktober 1974 i medfør af artikel
8, stk. 3, i direktiv nr. 72/ 160/ EØF givet underretning
om følgende bestemmelser :
— besluit nr. 1 24 vedtaget af stiftelsens bestyrelse om
ændring af bestyrelsens besluit nr. 103 (besluit om
tildeling af ophørspræmie) ;
(!) EFT nr. L 96 af 23 . 4. 1972, s. 1 .
2 EFT nr. L 96 af 23 . 4. 1972, s . 9 .

De foranstaltninger, der til fordel for bedrifter, der fo
relægger en udviklingsplan, er fastsat i Besluit nr. 125
og 134, der er vedtaget af betyrelsen for stiftelsen Udvi
klings* og Saneringsfond for Landbruget, er i overens
stemmelse med målsætningen i direktiv nr. 72/ 159/
EØF .

De foranstaltninger, der til fordel for anerkendte grup
per og foreninger for samarbejde mellem landbrugs
bedrifterne er fastsat i Besluit nr. 126 og 133 af besty
relsen for stiftelsen Udviklings- og Saneringsfond for
Landbruget, er i overensstemmelse med målsætningen
i artikel 12 i direktiv nr. 72/ 159 / EØF .

Besluit nr. 103, der er vedtaget af bestyrelsen for stiftel
sen Udviklings- og Saneringsfond for Landbruget ( Be
sluit om tildeling af ophørspræmie), og som har været
genstand for Kommissionens beslutning af 18 . april
1974, er endvidere under hensyn til de ændringer, der
er foretaget i Besluit nr. 124 og 135, i overensstem
melse med målsætningen i direktiv nr. 72/ 160 / EØF.
EUGFL-komiteen er hørt vedrørende de finansielle

aspekter ;
(3 ) EFT nr. L 141 af 24. 5 . 1974, s . 4.
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denne beslutnings indhold, er i overensstemmelse
med udtalelse fra Det stående Landbrugsstrukturud
valg —
TRUFFET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Besluit nr. 125, nr. 126, nr 133 og nr. 134, der er
vedtaget af bestyrelsen for stiftelsen Udviklings- og
Saneringsfond for Landbruget, og som den nederland
ske regering har givet meddelse om den 30 . august
1974, opfylder betingelserne for Fællesskabets finansi
elle deltagelse i den i artikel 15 i direktiv nr. 72/ 159/
EØF nævnte fælles foranstaltning.
2. Besluit nr. 103, der er vedtaget af bestyrelsen for
stiftelsen Udviklings- og Saneringsfond for Landbru
get (Besluit om tildeling af ophørspræmie) opfylder
som affattet i Besluit nr. 124 og nr. 135, som den ned
erlandske regering den 29. august 1974 og den 2. okto
ber 1974 har givet meddelse om, endvidere betingel
serne for Fællesskabets deltagelse i den i artikel 6 i di
rektiv nr. 72/ 160/ EØF nævnte fælles foranstaltning.

Artikel 2

Fællesskabets finansielle deltagelse i udgifterne til de
foranstaltninger, der er fastsat i Besluit nr. 126 og 133,
vedtaget af bestyrelsen for stiftelsen Udviklings- og
Saneringsfond for Landbruget, omfatter tildelingen af
den fastsatte støtte til anerkendte grupper, som har til
formål at nå frem til et samarbejde mellem landbrugs
bedrifterne, og som er oprettet efter den 1 . november
1972.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1974.

På Kommissionens vegne
François-Xavier ORTOLI
Formand

