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Mededeling

van

de besluiten genomen in het kader van
procedures in de landbouwsector

5. 1. 85

diverse

inschrijvings-

(Zie de mededeling in PB nr. L 360 van 21 december 1982, blz. 43)
(85/C 3/02)
Wekelijkse inschrijving
Permanente openbare inschrijving

Datum van het
besluit van
de Commissie

Verordening (EEG) nr. 1446/84 van de Commissie van
25 mei 1984 inzake een openbare inschrijving voor de
restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar de landen
van de zone IV c) en d)
(PB nr. L 140 van 26. 5. 1984, blz. 9)
Verordening (EEG) nr. 1447/84 van de Commissie van
25 mei 1984 inzake een openbare inschrijving voor de
restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar de landen
van de zones I, II a), III, IV a) en b), V, VI, VII, de
Duitse Democratische Republiek en het Iberisch schiereiland
(PB nr. L 140 van 26. 5. 1984, blz. 12)
Verordening (EEG) nr. 1604/84 van de Commissie van
6 juni 1984 inzake een openbare inschrijving voor de
restitutie bij uitvoer van gerst naar landen van de zones
I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), de Duitse Democratische Republiek en het Iberisch schiereiland
(PB nr. L 152 van 8. 6. 1984, blz. 36)
Verordening (EEG) nr. 3402/84 van de Commissie van
3 december 1984 betreffende een inschrijving voor de
vaststelling van de restitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen
(PB nr. L 314 van 4. 12. 1984, blz. 17)

Maximumrestitutie

geen offertes

3. 1. 1985

15,00 Ecu/ton

3. 1. 1985

38,98 Ecu/ton

3. 1. 1985

offertes geweigerd

Mededeling van de Commissie inzake de cumulering van steunmaatregelen met uiteenlopende doelstelling
(85/C 3/03)
De Commissie zegde in haar mededeling van 21 december 1978 inzake regionale steunregelingen toe,
met de deskundigen van de Lid-Staten het vraagstuk
van de cumulering van regionale en andere steun te
zullen onderzoeken.

Deze worden omschreven als ieder investeringsproject dat een bedrag van 12 miljoen Ecu overschrijdt of waarvan de gecumuleerde intensiteit
van de steunmaatregelen groter is dan 25 % nettosubsidie-equivalent.

Op grond van de desbetreffende werkzaamheden is
de Commissie tot de conclusie gekomen dat belangrijke gevallen van cumulering haar moeten worden
gemeld, zodat zij een controle kan uitoefenen op de
uiteindelijke intensiteit der steunmaatregelen en op de
gevolgen van de gecumuleerde steun voor de mededinging en de handel tussen Lid-Staten. Zij stelt de
Lid-Staten conform artikel 93, lid 1, van het EEGVerdrag voor, de belangrijke gevallen van cumulering
aan te melden overeenkomstig de regels zoals die
hieronder zijn vermeld.

2. Onder cumulering van steun wordt de toepassing
verstaan van meer dan een steunregeling op een
bepaald investeringsproject.

I. Aanmelding

van

belangrijke
cumulering

gevallen

van

1. Belangrijke gevallen van cumulering worden door
de Lid-Staten vooraf bij de Commissie aangemeld.

Een investeringsproject van een onderneming omvat alle investeringen in vast kapitaal (al dan niet
op dezelfde vestigingsplaats) die nodig zijn voor
de verwezenlijking van dit project.
II. Afwijkingen
Op deze regel zijn in de volgende gevallen afwijkingen toegestaan:
1. wanneer het investeringsproject niet meer omvat
dan 3 miljoen Ecu, ongeacht de intensiteit van de
steun;

