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(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅD

RÅDETS DIREKTIV
af 6 . februar 1979

om programmet for fremskyndelse og udvikling af kunstig vanding på kollek
tivt grundlag på Corsica
(79/ 173/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
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 (2), og

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til traktatens artikel 39, stk. 2, litra a), skal
der ved udarbejdelsen af den fælles landbrugspolitik
tages hensyn til landbrugets sociale struktur og de
strukturelle og naturbetingede forskelle mellem de for
skellige landbrugsområder ;

for at nå den fælles landbrugspolitiks mål, som er angi
vet i traktatens artikel 39, stk. 1 , litra a) og b), skal der
på fællesskabsplan træffes særlige foranstaltninger,
som er tilpasset forholdene i de landbrugsområder, der
er mest ugunstigt stillede for så vidt angår produktions
vilkårene ;

visse middelhavsområder i Fællesskabet er ugunstigt
stillede med hensyn til indkomsterne i landbruget og
til den underbeskæftigelse, der findes både inden for
og uden for landbruget ;

disse problemer er særlig mærkbare på Corsica ;
den erhvervsaktive landbrugsbefolkning udgør en bety
delig del af den samlede erhvervsaktive befolkning i

der bør indvirkes pa en grundlæggende faktor i struk
turudviklingen af disse områder, således at der opnås
en hurtig og varig indvirkning på indkomsterne i land
bruget ;
landbrugsproduktionens vilkår på Corsica er hårdt
ramt af de meget uregelmæssige vandstandsforhold, og
allerede eksisterende reservoirer og hovedkanaler har
en kapacitet, der er langt større end vandingssystemer
nes kapacitet ;
opbygningen af de nævnte vandingssystemer bør frem
skyndes ved hjælp af fællesskabsstøtte ;
betingelserne og begrænsningerne i artikel 13 og 19 i
Rådets direktiv 72/ 159/EØF af 17. april 1972 om mo
dernisering af landbrugsbedrifter (3) er med hensyn til
vanding ikke helt velegende for den særlige struktur
på Corsica ;
ved samme lejlighed bør der foretages en bedre plan
lægning af landbrugsproduktionen på de pågældende
arealer i disse områder ;

disse mål bør tilgodeses ved en foranstaltning, der skal
omfatte visse af disse arealer på Corsica og indgå i et
flerårigt program ;

dette område ;

det fremgår af ovenstående, at de nævnte foranstaltnin
ger udgør en fælles foranstaltning i henhold til artikel

(') EFT nr. C 200 af 22. 8 . 1978 , s. 3 .
(2) EFT nr. C 239 af 9. 10 . 1978 , s. 61 .

(3) EFT nr. L 96 af 23 . 4. 1972, s. 1 .
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6 i Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21 . april
1970 om finansiering af den fælles landbrugspoli
tik (1), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2788/
72 (2);
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system med udgangspunkt i de allerede eksiste
rende reservoirer og hovedvandingskanaler,
— størrelse i ha af de kunstigt vandede arealer, der
skal forsynes med vandingssystemer, samt deres
beliggenhed,
— beskrivelse af de nødvendige arbejder samt tids
planen herfor,
— gennemsnitsomkostninger pr. ha landbrugsa
real samt overslag over samlede omkostninger
ved gennemførelsen af programmet ;

det påhviler Kommissionen efter udtalelse fra Den stå
ende Landbrugsstrukturkomité at godkende et pro
gram, som forelægges af Den franske Republik —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

b) vedrørende produktionsomlægning :
Artikel 1

— foranstaltninger til omlægning af produktionen,
navnlig til foderproduktion (majs, byg, lucerne,
kløver, hestebønner, sorghum, soja osv.) og
udvikling af kvægavl,
— planlagte bestemmelser til sikring af, at Fælles
skabets finansielle bidrag til investeringer i for
bindelse med forarbejdning og afsætning af
landbrugsprodukter, som fastsat i Rådets forord
ning (EØF) nr. 355/77 af 15. februar 1977 om
en fælles foranstaltning til forbedring af vilkå
rene for forarbejdning og afsætning af land
brugsvarer (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
1361 /78 (4), fortrinsvis anvendes til fordel for
produktionen fra de kunstigt vandede arealer,
— foranstaltninger, der udelukker vinarealer, som
er bestemt til produktion af vin, fra den i pro
grammet omhandlede kollektive vanding.

1 . For at øge landbrugsindkomsterne på Corsica
ved at forbedre den grundlæggende landbrugsstruktur,
således at landbrugsbedrifterne kan moderniseres, ind
føres der en fælles foranstaltning med det formål at
fremskynde kollektiv vanding fra reservoirer og hoved
vandingskanaler og dermed at lette udarbejdelse af
udviklingsplaner som omhandlet i artikel 2 og 4 i di
rektiv 72/ 159/EØF for de arealer, som skal vandes

kunstigt, idet produktionen søges afpasset bedre efter
markedsbehovene .

2.
De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger ud
gør tilsammen en fælles foranstaltning i henhold til
artikel 6, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 729/70.
Artikel 2

1 . Betingelserne og begrænsningerne i artikel 13,
stk. 2, og artikel 19, stk. 2 og 3, i direktiv 72/ 159/EØF
gælder ikke for den kollektive vanding, der er omfat
tet af denne fælles foranstaltning.
2. Fællesskabets finansielle bidrag må kun anven
des i forbindelse med et program, der gælder for alle
de pågældende arealer, som skal vandes kunstigt.
Dette program forelægges Kommissionen af Den
franske Republik.

3 . Efter høring af Komiteen for Den europæiske
udviklings- og garantifond for Landbruget, herefter
benævnt »fonden«, angående de finansielle aspekter
behandles og godkendes programmet og eventuelle
ændringer deri efter fremgangsmåden i artikel 18, stk.
2 og 3, i direktiv 72/ 159/EØF.

Artikel 4

1 . Fonden, udviklingssektionen, kan refundere ud
gifter, der er afholdt af Den franske Republik til kol
lektiv vanding af op til 12 000 ha, med indtil et beløb
på 24 000 000 regningsenheder i forbindelse med det
i artikel 2 omhandlede program .

2. Fonden, udviklingssektionen, godtgør Den
franske Republik 50 % af de refusionsberettigede ud
gifter. Dog kan de refusionsberettigede udgifter ikke
overstige 3 000 regningsenheder pr. kunstigt vandet
ha.

Artikel 5

1.
Artikel 3

I det i artikel 2 omhandlede program gives navnlig føl
gende oplysninger :
a) vedrørende kollektiv vanding :

— de geografiske områder, der omfattes af pro
grammet, og som kan forsynes med et vandings
(!) EFT nr. L 94 af 28 . 4. 1970, s. 13 .
2) EFT nr. L 295 af 30. 12. 1972, s. 1 .

Foranstaltningens varighed er fem år fra datoen

for anvendelsen af dette direktiv.

2. Fondens forventede samlede omkostninger ved
den fælles foranstaltning andrager 12 000 000 europæi
ske regningsenheder for hele perioden .
3. Artikel 6, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 729/70
finder anvendelse på dette direktiv.
(3) EFT nr. L 51 af 23 . 2. 1977, s. 1 .
(«) EFT nr. L 166 af 23 . 6. 1978 , s. 9 .
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Artikel 6

Ved godkendelsen af det i artikel 2, stk. 3, omhand
lede program fastsætter Kommissionen efter aftale
med Den franske Republik regler for, hvorledes Kom
missionen regelmæssigt skal underrettes om forløbet
af dette program . Den franske Republik udpeger samti
dig de organer, der skal varetage den tekniske gennem
førelse .

4.

Nr. L 38/ 17

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

vedtages efter fremgangsmåden i artikel 13 i forord
ning (EØF) nr. 729/70.
Artikel 8

Dette direktiv anvendes, så snart Rådet har truffet be

slutning vedrørende Kommissionens forslag om æn
dring af forordning (EØF) nr. 729/70.

Artikel 7

1 . Refusionsansøgningerne skal vedrøre de af Den
franske Republik afholdte udgifter i løbet af et kalen
derår og indgives til Kommissionen inden den 1 . juli
det følgende år.
2. Der træffes beslutning om støtte fra fonden i
henhold til artikel 7, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til Den franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 1979.

729/70 .

På Rådets vegne

3; Fonden kan yde forskud i henhold til de finansie
ringsregler, der er fastsat af Den franske Republik, og
afhængigt af, hvor fremskredne projekterne er.

P. MEHAIGNERIE

Formand

