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Αριθ. C 177/3

Συντελεστές μετατροπής που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των νομισματικών εξισωτικών
ποσών που χρησιμοποιούνται στους διαγωνισμούς για την αλκοόλη και για την τήρηση της ελάχιστης
τιμής κατά την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων κερασιών και σταφίδων που ισχύουν από τις 17
Ιουλίου 1989
(Ισχύει από τις 17 Ιουλίου 1989)
(89/C 177/03)
[Εφαρμογή τον κανονισμού (ΕΟΚ) αρι#. 2089/85, (ΕΟΚ) αρι#. 3225/88 και (ΕΟΚ) αριΰ. 3877/88]
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Νόμισμα

1 βελγικό φράγκο/φράγκο Λουξεμβούργου
1 δανική κορόνα
1 γερμανικό μάρκο
1 γαλλικό φράγκο
1 ιρλανδική λίρα
1 ολλανδικό φιορίνι
1 λίρα στερλίνα
100 ιταλικές λίρες
100 δραχμές
100 πεσέτες
100 εσκούδα

0,0207096
0,111981
0,427144
0,127359
1,14430
0,379097
1,31222
0,0595699
0,498350
0,684369
0,515504

1 Ecu = . . . εθνικού νομίσματος

48,2869
8,93007
2,34113
7,85183
0,873900
2,63785
0,762070
16,7870 (')
2,00662 (·)
1,46120 Ο
1,93985 (·)

(') 1 Ecu = 100 χ . . . εθνικού νομίσματος.
Απόφαση «Επιστημονική συσκευή» — Άδεια ατελείας ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς
(89/C 177/04)
(Νομική βάση: Κανονισμοί (ΕΟΚ) αριΰ. 918/83 (') και 2290/83 (2))
Φάκελος: ΧΧΙ/Β/3 — 003/89
Στις 28 Δεκεμβρίου 1988 η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υπέβαλε στην Επιτροπή
αίτηση για έκδοση άδειας ατελείας ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς για μια συσκευή με την
ονομασία «Spectra Physics — Argon Ion Laser, Model 2016-04».
Η συσκευή αυτή, που παραγγέλθηκε στις 28 Ιουνίου 1988, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη
μέτρηση φωτονίων φωταύγειας αποσπώμενων από σύμπλοκα μεταλλικών στοιχείων μετάπτωσης
κατά το $ερμοοπτικό φαινόμενο.
Η Επιτροπή με την απόφαση της 6ης Ιουλίου 1989 αποφάσισε ότι η εισαγωγή της συσκευής αυτής
μπορεί να πραγματοποιηθεί ατελώς ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς.
Αιτιολογία:
— Επιστημονική συσκευή
— Έλλειψη κοινοτικής παραγωγής με ισοδύναμη επιστημονική αξία κατά την ημερομηνία της
παραγγελίας.
(») ΕΕ αριθ. L 105 της 23. 4. 1983, σ. 1.
Ο ΕΕ αριθ. L 220 της 11. 8. 1983, σ. 20.

Ανακοίνωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 115 της συνθήκης ΕΟΚ
(89/C 177/05)
Η Επιτροπή, με την απόφαση C(89) 1286 της 11ης Ιουλίου 1989, βάσει του άρθρου 115 της συνθήκης
ΕΟΚ, απέρριψε την αίτηση της Γαλλικής Δημοκρατίας για εξουσιοδότηση για τη μη εφαρμογή της
κοινοτικής μεταχείρισης στις εισαγωγές πανικών κρεβατιού, εκτός απο τα πλεκτά, κατηγορίας 20,
καταγωγής Πακιστάν, που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στα άλλα κράτη μέλη.

