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Voor de berekening van de monetaire compenserende bedragen te hanteren omrekeningskoers
in het kader van de inschrijvingen voor alcohol en de inachtneming van de minimumprijs bij de
invoer van bepaalde verwerkte kersen en van krenten en rozijnen
(geldende met ingang van 17 juli 1989)
(89/C 177/03)
(Toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 2089/85, (EEG) nr. 3225/88 en (EEG) nr. 3877/88)
Valuta

= . . . ecu

1 Belgische/Luxemburgse frank
1 Deense kroon
1 Duitse mark
1 Franse frank
1 Iers pond
1 gulden
1 pond sterling
100 lire
100 drachme
100 peseta
100 escudo

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

1 ecu = . . . nationale valuta

48,2869
8,93007
2,34113
7,85183
0,873900
2,63785
0,762070
16,7870
2,00662
1,46120
1,93985
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(') 1 ecu = 100 x . . . nationale valuta.

Beschikking „wetenschappelijk apparaat" — Toekenning van vrijstelling van de rechten bij
invoer
(89/C 177/04)
(Juridische grondslag: Verordeningen (EEG) nr. 918/83 (') en (EEG) nr. 2290/83 (2))
Dossier: X X I / B / 3 — 003/89
Op 28 december 1988 heeft de Bondsrepubliek Duitsland de Commissie een verzoek toegezonden voor de rechtenvrije invoer voor een apparaat genaamd: „Spectra Physics — Argon Ion
Laser, Model 2016-04".
Dit apparaat, dat op 28 juni 1988 is besteld, is bestemd om te worden gebruikt bij de meting
van de mate waarin luminescentiequanta van overgangsmetaalcomplexen onder thermo-optisch
effect worden benut.
De Commissie heeft door haar beschikking van 6 juli 1989 besloten dat dit apparaat met vrijstelling van de rechten bij invoer mag worden ingevoerd.
Motivatie:
— wetenschappelijk apparaat
— afwezigheid van produktie van apparaten van overeenkomstige wetenschappelijke waarde in
de Gemeenschap op de datum van bestelling.

O PB nr. L 105 van 23. 4. 1983, blz. 1.
O PB nr. L 220 van 11. 8. 1983, blz. 20.

Mededeling van de Commissie ingevolge artikel 115 van het EEG-Verdrag
(89/C 177/05)
De Commissie heeft, bij beschikking C(89) 1286 van 10 juli 1989, krachtens artikel 115 van het
EEG-Verdrag, het verzoek van de Franse Republiek om ertoe te worden gemachtigd de invoer
van beddelinnen, ander dan van brei- of haakwerk, van categorie 20, van oorsprong uit Pakistan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten, verworpen.

