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2.
Rådets förordning innehåller bestämmelser om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av
nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är registrerade (1).
Förordningen omfattar dock inte bestämmelser om fordon från gemenskapen som trafikerar vägar i tredje
länder som Schweiz. Därför kan de schweiziska myndigheterna i princip kräva att det ellipsformiga
självhäftande märket som föreskrivs i artikel 37 i Wienkonventionen används.
3.
Kommissionen har kontaktat de schweiziska myndigheterna och anmodat dessa att erkänna nationalitetsmärket i linje med bestämmelserna i förordning (EG) 2411/98. Medlemsstaterna kommer att informeras så
snart kommissionen har fått svar från de schweiziska myndigheterna.
(1)
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(1999/C 325/071)

SKRIFTLIG FRÅGA E-0002/99
från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen
(19 januari 1999)

Angående: Program för omstrukturering av citrusfruktodlingen i Grekland
Den grekiska regeringen lade den 7 juli 1998 för Europeiska kommissionen fram ett program för
omstrukturering av citrusfruktodlingen i Grekland, i syfte att förbättra citrusfruktproduktionen. Programmet
uppgår till 77 miljarder drakmer.
Eftersom programmet anses vara särskilt betydelsefullt för den grekiska citrusfruktodlingen vill jag fråga
kommissionen: Har detta program godkänts av kommissionen och om så inte är fallet, av vilken orsak är
godkännandet försenat? Vad anser kommissionen om detta program?
Svar från Franz Fischler på kommissionens vägnar
(4 mars 1999)
Kommissionen har inte godkänt programmet för omstrukturering av citrusfruktsektorn i Grekland. En
granskning av det pågår dock.
I januari 1999 genomförde kommissionen ett besök i de huvudsakliga produktionsområdena för citrusfrukter
i Grekland, och resultaten från detta besök håller för närvarande på att analyseras.

(1999/C 325/072)

SKRIFTLIG FRÅGA P-0013/99
från María Izquierdo Rojo (PSE) till kommissionen
(12 januari 1999)

Angående: Vilseledande uppgifter i Europeiska gemenskapernas offentliggörande av pilotprojekten för stadsutveckling
I Europeiska gemenskapernas offentliggörande av andra etappen av pilotprojekten för stadsutveckling, som
finansieras med stöd av artikel 10 i ERUF-förordningen, illustreras det projekt som rör området GranadaAlbayzín (Spanien) med ett foto (s. 31). Fotot visar ett lokalt hantverksföretag som varken har erhållit eller
ansökt om ekonomiskt bidrag från detta stadsutvecklingsprojekt.
Bilden och bildtexten ger intrycket av att företaget är kopplat till detta EU-projekt, något som förnekas av
ägaren. Vad kommer kommissionen att göra för att rätta till de här vilseledande uppgifterna? Vet
kommissionen om detta har lett till andra felaktigheter?
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