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Κοινοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο διαφόρων διαδικασιών διαγωνισμού
στον τομέα της γεωργίας
(Βλέπε ανακοίνωση στην ΕΕ αριΰ. L 360 της 21. 12. 1982, σ. 43)
(85/C 3/02)
Εβδομαδιαίος διαγωνισμός
Διαρκής διαγωνισμός

Ημερομηνία
αποφάσεως της
Επιτροπής

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1446/84 της Επιτροπής της 25ης
Μαΐου 1984 περί ανοίγματος διαγωνισμού περί καθορι
σμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου
προς τις χώρες της ζώνης IV γ) και δ)
(ΕΕ αριθ. L 140 της 26. 5. 1984, σ. 9)
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1447/84 της Επιτροπής της 25ης
Μαΐου 1984 περί ανοίγματος διαγωνισμού περί καθορι
σμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου
προς τις χώρες των ζωνών Ι, II α), III, IV α) και 6), V, VI,
VII, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και την Ιβηρική
Χερσόνησο
(ΕΕ αριθ. L 140 της 26. 5. 1984, σ. 12)
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1604/84 της Επιτροπής της 6ης
Ιουνίου 1984 περί ανοίγματος διαγωνισμού περί καθορι
σμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς τις
χώρες των ζωνών Ι, Πα, III, IV, V, VI, Vila, νΐΐγ, τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Γερμανίας και την Ιβηρική Χερσόνησο
(ΕΕ αριθ. L 152 της 8. 6. 1984, σ. 36)
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3402/84 της Επιτροπής της
3ης Δεκεμβρίου 1984 περί δημοπρασίας για τον καθορισμό
της επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκής όρυζας σε κόκ
κους μακρούς με προορισμό ορισμένες τρίτες χώρες
(ΕΕ αριθ. L 314 της 4. 12. 1984, σελ. 17)

Μέγιστη επιστροφή

Έλλειψη προσφοράς

3. 1. 1985

15,00 ECU/τόνο

3. 1. 1985

38,98 ECU/τόνο

3. 1. 1985

Άρνηση προσφοράς

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη σώρευση των διαφόρων τύπων ενισχύσεων
(85/C 3/03)
Στην ανακοίνωση της της 21ης Δεκεμβρίου 1978 σχετικά
με τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων, η Επιτροπή
είχε αναλάβει τη δέσμευση να εξετάσει, μαζί με τους
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, το πρόβλημα που
προκύπτει από τη σώρευση περιφερειακών ενισχύσεων
με άλλες ενισχύσεις.
Βάσει ακριβώς των εργασιών αυτών, η Επιτροπή
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σημαντικές περιπτώ
σεις σωρεύσεως θα πρέπει να της κοινοποιούνται, έτσι
ώστε να μπορεί να ασκεί έλεγχο όσον αφορά τον δια
μορφούμενο βαθμό εντάσεως των ενισχύσεων, καθώς
και όσον αφορά τις επιπτώσεις των σωρευτικών ενισχύ
σεων επί του ανταγωνισμού και του εμπορίου μεταξύ
των κρατών μελών. Προτείνει λοιπόν στα κράτη μέλη,
βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΟΚ,
να κοινοποιούν τις σημαντικές περιπτώσεις σωρεύσεως,
σύμφωνα με τους κατωτέρω κανόνες.
Ι. Κοινοποίηση των σημαντικών περιπτώσεων σωρεύ
σεως
1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, εκ των προτέρων, στην
Επιτροπή τις σημαντικές περιπτώσεις σωρεύσεως,

δηλαδή κάθε σχέδιο επενδύσεων που υπερβαίνει τα 12
εκατομμύρια ECU ή του οποίου η σωρευτική ένταση
των ενισχύσεων υπερβαίνει το 25 ο/ο σε καθαρό ισοδύ
ναμο επιδοτήσεως.
2. Ως σώρευση των ενισχύσεων νοείται η εφαρμογή
περισσότερων του ενός καθεστώτων ενισχύσεων σε
δεδομένο σχέδιο επενδύσεων.
Ένα σχέδιο επενδύσεων, που έχει αναλάβει να πραγ
ματοποιήσει μία επιχείρηση, καλύπτει όλες τις επενδύ
σεις πάγιου κεφαλαίου (είτε τοποθετούνται είτε όχι
στο ίδιο μέρος) που είναι αναγκαίες για την πραγμα
τοποίηση του σχεδίου αυτού.
II. Παρεκκλίσεις
Παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτό γίνονται δεκτές στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
1. όταν το σχέδιο επενδύσεων δεν υπερβαίνει τα 3 εκα
τομμύρια ECU, οποιαδήποτε και αν είναι η ένταση
των ενισχύσεων

