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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2992/78
af 19. december 1978

om ydelse af støtte fra Den europæiske udviklings- og garantifond for Landbru
get, udviklingssektionen, i henhold til forordning nr. 17/64/EØF i årene 1978 og
1979

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (J), og
ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 6, stk. 4, i Rådets forordning
(EØF) nr. 729/70 af 21 . april 1970 om finansiering af
den fælles landbrugspolitik ^), senest ændret ved for
ordning (EØF) nr. 2788/72 (3), kan bestemmelserne i
anden del af Rådets forordning 17/64/EØF af 5. fe
bruar 1964 om betingelserne for støtte fra Den euro
pæiske udviklings- og garantifond for Landbruget (4),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3171 /75 (5),
ikke længere anvendes i 1978, eftersom udgifterne for
Den europæiske udviklings- og garantifond for Land
bruget, udviklingssektionen, til finansiering af fælles
aktioner sandsynligvis overstiger det beløb, der årligt

Artikel 1

1.

Uanset artikel 6, stk. 4, i forordning (EØF) nr.

729/70 anvendes bestemmelserne i anden del af for

ordning nr. 17/64/EØF fortsat i 1978 og 1979 med
undtagelse af artikel 14, stk. 1 , litra a), og artikel 16.
Disse bestemmelser gælder ligeledes fortsat for projek
ter vedrørende kystfiskeri af den i artikel 1 i forord
ning (EØF) nr. 1852/78 (6) omhandlede art, som ikke
tidligere er kommet i betragtning på grund af util
strækkelige bevillinger.
2. Uanset betingelserne i artikel 1 , stk. 4, artikel 11 ,
stk. 1 , artikel 13, stk. 3, artikel 18 og artikel 22, stk. 1 ,
i forordning nr. 17/64/EØF samt betingelsen om, at
de foranstaltninger, der finansieres, skal have form af
investeringer, kan der i henhold til fremgangsmåden i
artikel 19, stk. 1 , i nævnte forordning ansøges om
støtte for at give mulighed for, at Den europæiske ud
viklings- og garantifond for Landbruget, udviklingssek
tionen, kan finansiere særlige foranstaltninger til imø
degåelse af de særlige landbrugsproblemer i Benelux

tildeles denne sektion ;

landene.

i medlemsstaterne er der stadig et betydeligt behov for
fællesskabsfinansiering inden for visse sektorer ;

3. Ansøgninger om støtte i 1978 og 1979 indgives
til Kommissionen inden 1 . januar 1979.

det forekommer berettiget midlertidigt stadig at lade

4. Kommissionen træffer afgørelse om disse ansøg
ninger ad en eller flere gange senest den 31 . december

Fællesskabet intervenere inden for disse sektorer ;

1979.

med henblik herpå er en forlængelse af forordning nr.
17/64/EØF særlig velegnet ;
visse særlige landbrugsproblemer i Benelux-landene
kan nødvendiggøre specifikke foranstaltninger, som
ikke er omfattet af de nuværende bestemmelser i for

5. Den samlede udgift for Den europæiske udvik
lings- og garantifond for Landbruget, udviklingssektio
nen, til de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger
beløber sig til maksimalt 70 millioner europæiske reg
ningsenheder.

ordning 17/64/EØF ; imidlertid bør Fællesskabet alli
gevel deltage i finansieringen af disse foranstaltninger,
hvorfor der må åbnes mulighed for en afvigelse fra
visse bestemmelser i forordning nr. 17/64/EØF —

Artikel 2

(') Udtalelse afgivet den 15. 12. 1978 (endnu ikke offentlig
gjort i EFT).

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Ti
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94 af 28 . 4. 1970 , s. 13 .
295 af 30 . 12. 1972, s . 1 .
34 af 27. 2. 1964, s. 586/64.
315 af 5. 12. 1975, s. 1 .

dende.

(6) EFT nr. L 211 af 1 . 8 . 1978, s. 30 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 1978.

På Rådets vegne
J. ERTL
Formand .
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