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2.
De verordening van de Raad voorziet in erkenning van het onderscheidingsteken van de lidstaat van
inschrijving in het verkeer binnen de Gemeenschap (1).
Uiteraard heeft deze verordening geen betrekking op voertuigen uit de Gemeenschap die zich in derde landen
als Zwitserland ophouden. Daarom zou de bij artikel 37 van het Verdrag van Wenen voorgeschreven ovalen
sticker in principe door de Zwitserse autoriteiten kunnen worden vereist.
3.
De Commissie heeft de Zwitserse autoriteiten verzocht het onderscheidingsteken te erkennen in
overeenstemming met het bepaalde in Verordening (EG) 2411/98. Zodra de Commissie het Zwitserse
antwoord ontvangt zullen de lidstaten hiervan in kennis worden gesteld.
(1)
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(1999/C 325/071)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0002/99
van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie
(19 januari 1999)

Betreft: Herstructureringsprogramma voor de citrusteelt in Griekenland
Op 7 juli 1998 heeft de Griekse overheid bij de Commissie van de EU een herstructureringsprogramma ter
verbetering van de citrusteelt in Griekenland ingediend, voor een bedrag van 77 miljard drachmen.
Kan de Commissie, daar dit programma als bijzonder belangrijk wordt beschouwd voor de citrusteelt in
Griekenland, de volgende vragen beantwoorden: Heeft de Commissie het bovenstaande programma reeds
goedgekeurd? Indien niet, waaraan is deze vertraging dan te wijten? Wat is het standpunt van de Commissie
over dit programma?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie
(4 maart 1999)
De Commissie heeft geen goedkeuring verleend aan het herstructureringsprogramma voor de citrusteelt in
Griekenland. Het onderzoek daarnaar blijft evenwel lopen.
De Commissie heeft in januari 1999 de belangrijkste productiezones voor citrusvruchten in Griekenland laten
bezoeken; de resultaten daarvan worden thans nog bestudeerd.

(1999/C 325/072)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0013/99
van María Izquierdo Rojo (PSE) aan de Commissie
(12 januari 1999)

Betreft: Misleidende verwijzingen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen betreffende proefprojecten in steden
In het Publicatieblad over proefprojecten in steden, fase II, gefinancierd uit hoofde van artikel 10 van het EFRO
wordt het project van Granada-Albaicín beschreven aan de hand van een foto (blz. 31) van een plaatselijk
ambachtelijk bedrijfje dat in het kader van genoemd stedelijk project financiële steun heeft aangevraagd noch
ontvangen.
Zowel de foto als het onderschrift wekken de indruk als zou er een verband bestaan tussen het bedrijfje en dit
Europese project. De eigenaar ontkent echter ieder verband. Wat denkt de Commissie hieraan te doen? Weet
zij of dit publicatieblad nog andere onjuistheden bevat?
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