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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμέ-

rtfm O.VQO ('σήμερα) -να αποφα
σίσει χατά τη διάρκεια της TUSCH 
χΥΙς εβδομαδιαίας συνεδρίασης 
*t¡;, για τα, μέτρα που πρέπ-ει να 
«φορτώσει, {¡στερα. από την αδυ
ναμία των υπουργών Γεωργίας να 

.καθορίσουν *tç Τιμές, γ,α την ε-
μποο<κή περίοδο 1985—86 στα cri 
.νηρά. 

Σύμφωνα με την άποψη εμπει-
, αγνωμόνων τη; Ευρωπαϊκής Ε-
,Λίτρυπής «δεν θα πρέπει να υπο-
.«ixecfTíjcFf-. «υτή τοχις υπουργού; 
•Γεωργίας, αποφασίζοντας τον sia 
-0ορι<τμό μιας «κατώτατη;» Τιμής 
.που Θα δίνεται στους παράγω
γους σιτηρών π(>ν παραδίδουν το 
¡ιροϊόν τους στους οργανισμοί1; 
¿κιρέμοασης. Αλλά, αντίθετα, λε
ν* <χ ίδιο: εμπειρογνώμονες, η ε-

I 

¡t. τροπή μπορεί ν« πα<ρέμδει Τρο
ποποιώ ντο,; "Π,ς σχ-νθήκες εΠΊς α
γορές παρέμ&αιιης και κυρίως 
αλλάζοντας τι; προθεσμίες πλτ}-
•ιΐυ'μής τ ω ν παραγωγών και νόρ
μες ποιότητας τονν προΐδντιβΥ. 

Ετσι, ενώ «ήμερα η προθεσμία 
,./.ηρωμης είναι 120 ημέρες, η ε
πιτροπή tki μπορούσε να αποφά
σισε, την παράταση της και πα
ράλληλα να απαιτήσει πιο αυστη-
ρίς προδιαγραφές στην ποιότη-
• U ιιον σιτηρών και ιδ.αίτεοα σε 
ότ· «φορά το ε.δικό βάρος Τους 
Λ<ΧΙ Το δαΰμυ υγρασίας προκειμε 
νουν, να γίνουν δεκτά από ένα ορ 
γανισμό παρέμΑχσης. 

Σημειώνεται ότι η € μπορ* κ ή πε 
ρίοδος γ α τ α σιτηρά αοχίζει την 
1η Ιουλίου (Κολτζα και άκλιτα 
•.ητάοι) και την 1η Αυγούστου γ»« 
το μαλακό σιτάρι. Ομως για τ 0 

μαλακό ·σ.τάρι της Ελλάδας ym 
ιη; Χότ.ας Γαλλίας, η εμπορική 
Λερίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου 
και όχι Την ΐη Αυγούστου. 
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νεται αύριο να αποφασίσει κατά 
την διάρκεια της τακτικής έβδομα 
διαίας συνεδρίασης της, yig τα 
μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει, 
ύστερα ano την αδυναμία των ύ 
πουργών Γεωργίας να καθορίσουν 
τις τιμές για την εμπορική περίο 
δο 1S85-86 στα,σιτηρά. . 

Σύμφωνα με την άποψη εμπει 
"αγνωμόνων της Ευρωπαϊκής Em 
ροπής δεν θα πρέπει να υποκατα 

στήσει αυτή τους υπουργούς Γεωρ 
γίας αποφασίζοντας τον καβορι 
σμο μιας «κατώτατης» τιμής που 
θα δίνεται στους παραγωγούς σιτη 
ρών που παραδίδουν το •" προϊόν 
τους οτους οργανισμούς παρέμβα 
οης. Αλλά αντίθετα λένε οι ίδιοι 
εμπειρογνώμονες, η επιτροπή 
μπορεί να παρέμβει τροποιώντας 
τις συνθήκες στις αγορές παρέμ 
βάσης και κυρίως αλλάζοντας τις 

προθεσμίες πληρωμής, των ñopa 
γωγών και φόρμες ποιότητος των 
προϊόντων.. 

Ετσι ενώ σήμερα η προθεσμία 
πληρωμής είναι 120 ημέρες, η e 
πιτροπή θα μπορούσε να αποφασί 
οει την παράταση της και παρόλ 
ληλα να .απαιτήσει πιο αυστηρές 
προδιαγραφές στην ποιότητα των 
σιτηρών και ιδιαίτερα σε ότι αφο 
ρά το ειδικό βάρος τους και το βα 
θμό υγρασίας προκειμένου να γι 
νουν δεκτά ano ένα Οργανισμό 
παρέμβασης. 

Σημειώνεται ότι η εμπορική πε 
ρίοδος για το. σιτηρά ορχίΖει τη« 
1η Ιουλίου (ΚολτΖα και σκληρό 
σιτάρι) και τη/ 1η Αυγούστου 
για το μσλακ όσιτσρι. Ομως γιο 
το μαλακό σιτάρι της Ελλόσος και 
της Νότιας Γαλλίας η εμπορική 
περίοδος ορχί ίει την πρώτη lo j 
λίου και όχι την πρώτη Αυγού 
στου. 


