12.11.1999

΄ ν Κοινοτη΄των
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω

EL

΄ ριση στην ενδοκοινοτικη΄ κυκλοφορι΄α του διακριτικου΄
2.
Ο κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου προβλε΄πει την αναγνω
σηµει΄ου του κρα΄τους µε΄λους εγγραφη΄ς των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκουµε΄νων τους (1).
΄ ς δεν καλυ΄πτει τα κοινοτικα΄ οχη΄µατα που κινου΄νται σε τρι΄τες χω
΄ ρες ο΄πως η Ελβετι΄α. Κατα΄ συνε΄πεια, το
Προφανω
ελλειπτικο΄ αυτοκο΄λλητο που προβλε΄πει το α΄ρθρο 37 της συνθη΄κης της Βιε΄ννης θα µπορου΄σε να απαιτηθει΄, κατα΄ρχη΄ν,
απο΄ τις ελβετικε΄ς αρχε΄ς.
3.
Η Επιτροπη΄ η΄ρθε σε επαφη΄ µε τις ελβετικε΄ς αρχε΄ς ζητω΄ντας τους να αναγνωρι΄ζουν το διακριτικο΄ σηµει΄ο
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΚ) 2411/98. Τα κρα΄τη µε΄λη θα ενηµερωθου΄ν µο΄λις η Επιτροπη΄ λα΄βει
΄ ν αρχω
΄ ν.
απα΄ντηση εκ µε΄ρους των ελβετικω
(1)

ΕΕ L 299 της 10.11.1998.

(1999/C 325/071)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0002/99
υποβολη΄: Alexandros Alavanos (GUE/NGL) προς την Επιτροπη΄
(19 Ιανουαρι΄ου 1999)

΄ ν στην Ελλα΄δα
Θε΄µα: Προ΄γραµµα αναδια΄ρθρωσης εσπεριδοειδω
Στις 7/7/1998, η ελληνικη΄ κυβε΄ρνηση υπε΄βαλε προς την Επιτροπη΄ της ΕΕ Προ΄γραµµα Αναδια΄ρθωσης των
΄ ν για τη βελτι΄ωση της παραγωγη΄ς εσπεριδοειδω
΄ ν στην Ελλα΄δα, υ΄ψους 77 δις δραχµω
΄ ν.
Εσπεριδοειδω
΄ ν στην Ελλα΄δα, ερωτα΄ται η
Επειδη΄ το προ΄γραµµα θεωρει΄ται ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ για την καλλιε΄ργεια των εσπεριδοειδω
Επιτροπη΄: Έχει εγκριθει΄ το παραπα΄νω προ΄γραµµα απο΄ την Επιτροπη΄ και αν ο΄χι, που΄ οφει΄λεται η καθυστε΄ρηση στην
΄εγκριση΄ του; Ποια η γνω΄µη της Επιτροπη΄ς για το ανωτε΄ρω προ΄γραµµα;
Απα΄ντηση του κ. Fischler εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(4 Μαρτι΄ου 1999)
΄ ν της Ελλα΄δας. Ωστο΄σο, το
Η Επιτροπη΄ δεν ενε΄κρινε το προ΄γραµµα αναδια΄ρθρωσης του τοµε΄α εσπεριδοειδω
προ΄γραµµα αυτο΄ παραµε΄νει υπο΄ εξε΄ταση.
΄ν
Τον Ιανουα΄ριο του 1999, η Επιτροπη΄ πραγµατοποι΄ησε αποστολη΄ στις κυριο΄τερες περιοχε΄ς παραγωγη΄ς εσπεριδοειδω
στην Ελλα΄δα, τα αποτελε΄σµατα της οποι΄ας βρι΄σκονται τω΄ρα στο στα΄διο της ανα΄λυσης.

(1999/C 325/072)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-0013/99
υποβολη΄: María Izquierdo Rojo (PSE) προς την Επιτροπη΄
(12 Ιανουαρι΄ου 1999)

΄ ν Κοινοτη΄των σχετικα΄ µε τα προ΄τυπα αστικα΄
Θε΄µα: Παραπλανητικα΄ στοιχει΄α σε επι΄σηµο δηµοσι΄ευµα των Ευρωπαïκω
΄εργα
΄ ν Κοινοτη΄των σχετικα΄ µε τα προ΄τυπα αστικα΄ ΄εργα, δευ΄τερη φα΄ση, που
Στο επι΄σηµο δηµοσι΄ευµα των Ευρωπαϊκω
χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το α΄ρθρο 10 του ΕΤΠΑ, γι΄νεται αναφορα΄ στο αντι΄στοιχο ΄εργο για τη Γρανα΄δα-Albayzín και
καταχωρει΄ται (σελ. 31) φωτογραφι΄α τοπικη΄ς βιοτεχνικη΄ς επιχει΄ρησης η οποι΄α, σηµειωτε΄ον, δεν ΄εχει λα΄βει η΄ ζητη΄σει
χρηµατοδοτικη΄ ενι΄σχυση στο πλαι΄σιο του εν λο΄γω αστικου΄ ΄εργου.
Απο΄ τη δηµοσι΄ευση της φωτογραφι΄ας και τη σχετικη΄ λεζε΄ντα µπορει΄ να σχηµατιστει΄ η εντυ΄πωση ο΄τι υφι΄σταται µια
σχε΄ση µεταξυ΄ της επιχει΄ρησης αυτη΄ς και του προειρηµε΄νου ΄εργου, πρα΄γµα που αρνει΄ται ο ιδιοκτη΄της της. Με ποιο
τρο΄πο προτι΄θεται η Επιτροπη΄ να ανασκευα΄σει τα παραπλανητικα΄ αυτα΄ στοιχει΄α; Γνωρι΄ζει αν αυτα΄ συνδε΄ονται και µε
α΄λλες παρατυπι΄ες;
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