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VERORDENING (EEG) Nr. 2992/78 VAN DE RAAD
van 19 december 1978

betreffende de toekenning voor 1978 en 1979 van bijstand uit de afdeling Oriënta
tie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw in het
kader van Verordening nr. 17/64/EEG
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

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

Artikel 1

43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (!),

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 4, van
Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21
april 1970 betreffende de financiering van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid (2), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2788/72 (3), de bepalingen van
het tweede deel van Verordening nr. 17/64/EEG van
de Raad van 5 februari 1964 betreffende de voorwaar

den voor het verlenen van bijstand door het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3171 /75 (5), in 1978 niet langer van toepassing zouden
moeten zijn, daar de uitgaven van de afdeling Oriënta
tie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw voor de financiering van gemeen
schappelijke acties het jaarlijks voor deze afdeling be
schikbaar gestelde bedrag overschrijden ;

Overwegende dat in de Lid-Staten voor bepaalde secto
ren een aanzienlijke behoefte aan Gemeenschapsfinan
ciering blijft bestaan ;
Overwegende dat het gerechtvaardigd lijkt de Gemeen
schap in staat te stellen in deze sectoren nog tijdelijk
bijstand te verlenen ;

1 . In afwijking van artikel 6, lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 729/70 blijven de bepalingen van het
tweede deel van Verordening nr. 17/64/EEG voor
1978 en 1979 van toepassing, met uitzondering van
artikel 14, lid 1 , sub a), en van artikel 16. Deze bepalin
gen blijven eveneens van toepassing voor de projecten
in de sector van de kustvisserij, zoals bedoeld in arti
kel 1 van Verordening (EEG) nr. 1852/78 (6), die niet
in aanmerking zijn genomen wegens onvoldoende be
schikbare kredieten .

2.

1 , lid 4, artikel 11 , lid 1 , artikel 13, lid 3, artikel 18 en

artikel 22, lid 1 , van Verordening nr. 17/64/EEG
alsook in afwijking van de voorwaarde dat de te finan
cieren maatregelen de vorm van investeringen moeten
aannemen, kunnen volgens de procedure van artikel
19, lid 1 , van genoemde verordening bijstandsaanvra
gen worden aanvaard om de financiering van bijzon
dere maatregelen door de afdeling Oriëntatie van het
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Land
bouw mogelijk te maken, ten einde het hoofd te kun
nen bieden aan bijzondere problemen van de land
bouw in de Benelux-landen .

3.

diend.

4.

Overwegende dat voor bepaalde bijzondere problemen
van de landbouw in de Benelux-landen specifieke
maatregelen, die niet onder de huidige bepalingen van
Verordening nr. 17/64/EEG vallen, nodig zouden kun
nen zijn ; dat het niettemin wenselijk is dat de Ge
meenschap deelneemt aan de financiering van deze
maatregelen en dat derhalve in de mogelijkheid dient
te worden voorzien om van enkele bepalingen van Ver
ordening nr. 17/64/EEG af te wijken,

5.

(2) PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz. 13 .
(3) PB nr. L 295 van 30. 12. 1972, blz. 1 .
(«) PB nr. 34 van 27. 2. 1964, blz. 586/64.

b) PB nr. L 315 van 5. 12. 1975, blz. 1 .

De bijstandsaanvragen voor 1978 en 1979 moe

ten vóór 1 januari 1979 bij de Commissie worden inge

Overwegende dat daartoe een verlenging van Verorde
ning nr. 17/64/EEG bijzonder geschikt is ;

(') Advies uitgebracht op 15 december 1978 (nog niet ver
schenen in het Publikatieblad).

In afwijking van de voorwaarden vervat in artikel

De Commissie beslist uiterlijk 31 december

1979 in een of meerdere malen over deze aanvragen.
De totale kosten van de in de leden 1 en 2 be

doelde maatregelen, ten laste van het Europees Oriën
tatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling
Oriëntatie, bedragen maximaal 70 miljoen Europese
rekeneenheden .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publi
katieblad van de Europese Gemeenschapben.
(<) PB nr. L 211 van 1 . 8 . 1978, blz. 30 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1978.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. ERTL
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