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Αριθ. C 30/1

(Ανακοινώσεις)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Ιανουαρίου 1988
σχετικά με ένα κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος
από το κάδμιο
(88/C 30/01)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Εκτιμώντας:
ότι έχει σταθερά αυξηθεί η έκθεση του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος στο κάδμιο, εξαιτίας της χρήσης του στοι
χείου αυτού σε ευρεία κλίμακα, κατά τις τελευταίες δεκαε
τίες" ότι η έκθεση αυτή έχει ήδη φθάσει σε κρίσιμα επίπεδα
σε ορισμένες περιοχές και αποτελεί, ως εκ τούτου, πρό
βλημα για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ·
ότι η ρύπανση από το κάδμιο θέτει ένα πολυσύνθετο και
δύσκολο πρόβλημα επειδή πρόκειται για «πολύπλευρη
ρύπανση» που προσβάλλει όλους τους τομείς του περιβάλ
λοντος· το κάδμιο μπορεί να εκπέμπεται στο περιβάλλον σε
πολλά σημεία των διαδικασιών παραγωγής, κατασκευής και
χρήσης των προϊόντων, καθώς και κατά τη διάθεση των
αποβλήτων και μπορεί εύκολα να περνά από τον ένα τομέα
του περιβάλλοντος στον άλλο •
ότι η αποτελεσματικότητα ενός κοινοτικού προγράμματος
για την εξάλειψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος από το
κάδμιο βασίζεται στην ικανοποιητική επιστημονική και τε
χνική γνώμη των τρόπων μόλυνσης του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος"
κρίνει ότι, με την επιφύλαξη της εθνικής και κοινοτικής
δράσης στον τομέα αυτό, θα πρέπει να αναληφθεί περαι
τέρω δράση σε κοινοτικό επίπεδο για τον έλεγχο και τη
μείωση της ρύπανσης από το κάδμιο, ούτως ώστε να
αυξηθεί η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περι
βάλλοντος·
κρίνει ότι ίσως είναι απαραίτητο, σε ορισμένες περιοχές, να
ενταθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για τη μέτρηση και τον
έλεγχο της παρουσίας καδμίου στο περιβάλλον, για παρά
δειγμα στο έδαφος*

του περιβάλλοντος από το κάδμιο, και συμφωνεί ότι η κατα
πολέμηση αυτή πρέπει να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις διάφορες πηγές
ρύπανσης από το κάδμιο, συμπεριλαμβανομένων των διά
χυτων πηγών ·
καλεί την Επιτροπή να αναλάβει, χωρίς αναβολή, την
εκπόνηση ειδικών μέτρων του είδους που προσδιορίζεται
στο πρόγραμμα δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές
κοινοτικές διατάξεις ·
τονίζει ότι με βάση τα πορίσματα των επιστημονικών και
τεχνικών μελετών τα θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής
για τη ρύπανση από το κάδμιο, με σκοπό την προστασία της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, θα πρέπει να
είναι τα εξής:
— περιορισμός της χρησιμοποίησης καδμίου στις περιπτώ
σεις όπου δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες εναλλακτικές
λύσεις,
— προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης:
— υποκατάστατων και τεχνολογικών παραγώγων, ιδίως
δε ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων τρόπων υποκατά
στασης του καδμίου στα χρώματα, τους σταθερο
ποιητές και την επιμετάλλωση,
— σχετικά με την περιεκτικότητα σε κάδμιο των
πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων,
— ποικιλιών καπνού και φυτών χρησιμοποιούμενων στη
διατροφή με μικρότερη περιεκτικότητα σε κάδμιο,
— συγκέντρωση και ανακύκλωση των προϊόντων που περιέ
χουν κάδμιο, πχ. των ηλεκτρικών στηλών και συσσω
ρευτών,

καλεί την Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη των κρατών
μελών και βάσει επιστημονικών και τεχνικών μελετών, να
συνεχίσει την εξέταση της έκτασης και της σχετικής σημα
σίας των πηγών μόλυνσης του ανθρώπου και του περιβάλ
λοντος από το κάδμιο και να υποβάλει σχετική έκθεση'

— ανάπτυξη στρατηγικής με στόχο τη μείωση της
εισαγωγής καδμίου στο έδαφος, πχ. με κατάλληλα μέτρα
ελέγχου της περιεκτικότητας των φωσφορικών λιπα
σμάτων σε κάδμιο, βασισμένων σε κατάλληλη και όχι
υπερβολικά δαπανηρή τεχνολογία, λαμβάνοντας υπόψη
τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές της
Κοινότητας,

χαιρετίζει το πρόγραμμα δράσης που πρότεινε η Επιτροπή,
ως ένα ακόμα βήμα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

— καταπολέμηση των σημαντικών πηγών ρύπανσης της
ατμόσφαιρας και των υδάτων.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ECU (')
3 Φεβρουαρίου 1988
(88/C 30/02)
Ποσό σε εθνικό νόμισμα για μία μονάδα:
Φράγκο Βελγίου και
Φράγκο Λουξεμβούργου con.

43,1932

Φράγκο Βελγίου και
Φράγκο Λουξεμβούργου fin.

43,2636

Γερμανικό μάρκο

2,06612

Ολλανδικό φιορίνι

2,32038

Λίρα στερλίνα

0,693113

Δανική κορόνα

7,89645

Γαλλικό φράγκο

6,97117

Ιταλική λίρα
Ιρλανδική λίρα
Δραχμή

1521,12
0,776522
165,143

Ισπανική πεσέτα

139,558

Πορτογαλικό εσκούδο

168,720

Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών

1,22473

Ελβετικό φράγκο

1,68645

Σουηδική κορόνα

7,39493

Νορβηγική κορόνα

7,82787

Δολάριο Καναδά
Αυστριακό σελίνι
Φινλανδικό μάρκο
Γιεν

1,56410
14,5167
5,00058
156,949

Δολάριο Αυστραλίας

1,72061

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,82932

Η Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία τέλεξ αυτόματης απάντησης που διαβιβάζει σε κάθε ενδιαφερόμενο, με απλή
κλήση του τέλεξ, τις τιμές μετατροπής στα κυριότερα νομίσματα. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί κάθε μέρα από τις
3.30 μ.μ. μέχρι την επομένη στη 1 μ.μ.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενεργήσει κατά τον ακόλουθο τρόπο:
— να καλέσει τον αριθμό τέλεξ 23789 στις Βρυξέλλες,
— να στείλει τα στοιχεία του δικού του τέλεξ,
— να σχηματίσει τον κώδικα «cccc» που θέτει σε ενέργεια το σύστημα αυτόματης απάντησης και επιφέρει την
εγγραφή των τιμών μετατροπής της ECU στο δικό του τέλεξ,
— να μη διακόψει την επικοινωνία πριν από το τέλος του μηνύματος που προαναγγέλλεται με την εγγραφή του
κώδικα «ffff».
Σημείωση: Η Επιτροπή έχει επίσης σε υπηρεσία τέλεξ αυτόματης απάντησης (με αριθ. 21791) που δίνει ημερήσια
στοιχεία που αφορούν τον υπολογισμό των νομισματικών εξισωτικών ποσών στο πλαίσιο της εφαρ
μογής της κοινής γεωργικής πολιτικής.

') Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3180/78 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 379 της 30 12 1978
σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2626/84 (ΕΕ αριθ. L 247 της 16. 9. 1984, σ. 1).
Απόφαση 80/1184/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1980 (συνθήκη της Λομέ) (ΕΕ αριθ. L 349 της
23. 12. 1980, σ. 34).
Απόφαση αρι3. 3334/80/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 349 της 23. 12. 1980, σ. 27).
Δημοσιονομικός κανονισμός της 16ης Δεκεμβρίου 1980 εφαρμοζόμενος στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ αριθ. L 345 της 20. 12. 1980, σ. 23).
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3308/80 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 345 της 20. 12. 1980,
Απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 13ης Μαΐου 1981
(ΕΕ αριθ. L 311 της 30. 10. 1981, σ. 1).
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Αριθ. € 30/3

Μέσες τιμές και αντιπροσωπευτικές τιμές των τύπων επιτραπέζιων οίνων στα διάφορα κέντρα
εμπορίας (2)
(88/€ 30/03)
[όπως καθορίστηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 1988 κατ'εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87]
Αντιπροσωπευτικές
αγορές

ΚΙ
Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Πάτρα

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

ΙΙεςαεπ*
νϋΐ&ίτ&ηαι άε\ ΒίεΓΖΟ

2,478
Δεν έχουν καταγραφεί τιμές
Δεν έχουν καταγραφεί τιμές (')

Β*$ιία

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Βέζίεκ

2,408

ΜοηίρεΙΗεΓ

2,427

Ν&ΓΟΟΠΠ6

2,447

ΝΪΠΙ€5

2,394

Ρεφΐβηαη

2,419

Α$ιί

2,776

ΡίΓεηζε

1,996

Ιεοοε

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές
Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Κεβξίο Επιίΐίί
Τκνίίο

2,651
Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

ν?Γοηι (για τ α τοπικά κρασιά)

2,464

Αντιπροσωπευτική τιμή

2,414

ΚII
Ηράκλειο
Πάτρα
Οαΐίΐανυά
Ραίβει
1ΐ1ΓΠΪΐΙ&

Ε θ υ ανά % νο1/Κ1

ΑΙ

Ηράκλειο

Κέικ

Αντιπροσωπευτικές
αγορές

Ε θ υ ανά % νοΙ/ΗΙ

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές
. Δεν έχουν καταγραφεί τιμές
Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Αθήνα
Ηράκλειο

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Πάτρα

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές (')

ΑΙοάζ&Γ άβ $&η ]υ&η
ΑΙπιεηάΓίΐΙφ

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές
1,852

Μεοϋη& άά ΰ&πιρο

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές (')

Κϊοαάανία

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές (')

ΥΜταηα

άεΐ Ρεηεαέ$

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές (')

νίΙΙϊΓ <1ε1 ΑτζοΒίχρο

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές (')

νίΙΙ^ΓΓοοΙεάο

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές (')

ΒοΓάεαιιχ
Νιηιεχ

3,009
Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Β*π

2,059

ΟαβΗ&η

2,308

ΟΗίειί

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Κανεηηίΐ (Ιιι§ο, Ρ&εηζ&)

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Τηραπΐ (Αίο&Γηο)

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

ΤΓενί$ο

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Αντιπροσωπευτική τιμή

2,035

2,842
2,641

Νίν&ΙοίΓΠεΓΟ

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Κεςιιεηα

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

ΤΟΓΟ

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

ΕΟ.Ι/Η1
ΑII

νϋΐεηα

2,383

ΚΚείπρίαΙζ (ΟΒεΓΚααΓ(1ι)

41,800

Β&51Ι&

2,395

ΚΗεΐηΗεδχεη (ΗϋξεΙΙ&ηά)

40,534

Βπςηοΐεχ

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Βζή

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Β&ήαΐζ

1,871

Οζφζή

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

1(006

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Τ&Γ&ηιο

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές

Αντιπροσωπευτική τιμή

2,508
ΕΟϋ/ΗΙ

Αντιπροσωπευτική τιμή

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές (')

Δεν έχουν καταγραφεί τιμές (')
41,291

Α III
Μο$ε1-ΚΗείη£αιι
Η οινοπαραγωγική περιοχή του
Ιαχειτιοουι-β Μοχείΐε

Κ III
ΚΗείηρίίΐ1ζ-ΚΗείηΚε5$εη
(Ηϋβεΐΐ&ηά)

Η οινοπαραγωγική περιοχή του
ΙιιχεΓηΒοιΐΓ§ Μοδείΐε

Αντιπροσωπευτική τιμή

59,019
Δεν έχουν καταγραφεί τιμές (')
59,019

(') Δήλωση της τιμής η οποία δεν ελήφθη υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2682/77.
(2) Από την 1η Σεπτεμβρίου 1987 οι δημοσιευόμενες ισπανικές τιμές πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 1,47 που αντιστοιχεί στη σχέση μεταξύ των κοινοτικών και
ισπανικών τιμών προσανατολισμού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 481/86 της 25ης Φεβρουαρίου 1986.
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Αριθ. C 30/4

Απόφαση «Επιστημονική συσκευή» — Άδειες ατέλειας ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς
(88/C 30/04)
[Νομική 6άνη: κανονισμοί (ΕΟΚ) αριΰ. 918/83. (') και (ΕΟΚ) αριΰ. 2290/83 (2)]
Φάκελλος: ΧΧΙ/Β/3 — 014/87
Η Επιτροπή, με την απόφαση C(88) 168/1 της 29ης Ιανουαρίου 1988, διαπίστωσε ότι η εισαγωγή
συσκευής με την ονομασία «Dasibi — Photometric Ozone Analyzer, model 1008 AH» μπορεί να πραγ
ματοποιηθεί ατελώς ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς.
Η συσκευή αυτή, που αποτέλεσε αντικείμενο αίτησης της Ιταλικής Δημοκρατίας της 17ης Ιουλίου
1987 και παραγγέλθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1985, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την κατα
μέτρηση του όζοντος της ατμόσφαιρας σε θερμοκρασίες χώρου που κυμαίνονται από 0 έως 50 °C.
Αιτιολογία:
— Επιστημονική συσκευή.
— 'Ελλειψη κοινοτικής παραγωγής με ισοδύναμη επιστημονική αξία κατά την ημερομηνία της
παραγγελίας.

Φάκελλος: ΧΧΙ/Β/3 — 017/87
Η Επιτροπή, με την απόφαση C(88) 168/2 της 29ης Ιανουαρίου 1988, διαπίστωσε ότι η εισαγωγή
συσκευής με την ονομασία «Biosystems — Peptide Synthesizer, model 430 Α» μπορεί να πραγματο
ποιηθεί ατελώς ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς.
Η συσκευή αυτή, που αποτέλεσε αντικείμενο αίτησης της Ιταλικής Δημοκρατίας της 17ης Ιουλίου
1987 και παραγγέλθηκε στις 13 Αυγούστου 1985, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη χημική σύν
θεση πολυπεπτιδίων με την τεχνική στερεάς φάσης. Καθορισμός των υπερμεταθλητών δομών
μονοκλωνικών αντισωμάτων.
Αιτιολογία:
— Επιστημονική συσκευή
— 'Ελλειψη κοινοτικής παραγωγής με ισοδύναμη επιστημονική αξία κατά την ημερομηνία της
παραγγελίας.
(') ΕΕ αριθ. L 105 της 23. 4. 1983, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 220 της 11. 8. 1983, σ. 20.
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Απόφαση «Επιστημονική συσκευή» — Αρνήσεις ατέλειας ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς
(88/C 30/05)
2

[Νομική βάση: κανονισμοί (ΕΟΚ) αριΰ. 918/83 (') και (ΕΟΚ) αριΰ. 2290/83 ( )]
Φάκελλος: ΧΧΙ/Β/3 — 016/87
Η Επιτροπή, με την απόφαση C(88) 169/1 της 29ης Ιανουαρίου 1988, διαπίστωσε ότι η εισαγωγή
συσκευής με την ονομασία «Leco — Automatic Carbon and Sulphur Determinator, model CS-125» δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί ατελώς ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς.
Η συσκευή αυτή, που αποτέλεσε αντικείμενο αίτησης της Ιταλικής Δημοκρατίας της 17ης Ιουλίου
1987 και παραγγέλθηκε στις 6 Ιουνίου 1985, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη γεωχημική παρα
κολούθηση των ηφαιστείων και για μελέτες με σκοπό την έρευνα των δεδομένων.
Αιτιολογία:
— Συσκευή μη επιστημονική.

Φάκελλος: ΧΧΙ/Β/3 — 019/87
Η Επιτροπή, με την απόφαση C(88) 169/2 της 29ης Ιανουαρίου 1988, διαπίστωσε ότι η εισαγωγή
συσκευής με την ονομασία «Anritzu — Spectrum Analyzer, model MS 710 Α» δεν μπορεί να πραγμα
τοποιηθεί ατελώς ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς.
Η συσκευή αυτή, που αποτέλεσε αντικείμενο αίτησης της Ιταλικής Δημοκρατίας της 27ης Ιουλίου
1987 και παραγγέλθηκε στις 2 Ιουλίου 1986, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων παρουσία ζώντων οργανισμών και για την προστασία από ηλεκτρο
μαγνητικές παρεμβολές με ραδιοσυχνότητα και μικροκύματα.
Αιτιολογία:
— Συσκευή μη επιστημονική.
(') ΕΕ αριθ. L 105 της 23. 4. 1983, σ. 1.
Ο ΕΕ αριθ. L 220 της 11. 8. 1983, σ. 20.
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Συντελεστής μετατροπής που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια των δημοπρασιών αλκοόλης
(88/C 30/06)
[άρΰρο 15 τον κανονισμού (ΕΟΚ) αριΰ. 1915/86]
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 εσκούδος

(') 1 ECU = 100 χ ... εθνικού νομίσματος.

= . . . ECU

0,0207096
0,111981
0,427144
0,127359
1,14430
0,379097
1,28115
0,0586408
0,539708
0,633665
0,525500

1 ECU = . . . εθνικού νομίσματος

48,2869
8,93007
2,34113
7,85183
0,873900
2,63785
0,780549
17,0530 (')
1,85285 (')
1,57812 (')
1,90295 (')
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II
(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόταση τροποποίησης της απόφασης σχετικά με την υλοποίηση, στο κοινοτικό επίπεδο, μιας πολι
τικής και ενός σχεδίου δράσεων προτεραιότητας για την ανάπτυξη της αγοράς υπηρεσιών πληρο
φόρησης Ο
COM(88) 3τελικό/2
(Υποβληθείσα από την Επιτροπή στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 149 παράγραφος 2d στις
7 Ιανουαρίου 1988)
(88/C 30/07)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α,
την πρόταση της Επιτροπής,
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής,
Εκτιμώντας:
ότι πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για την προοδευτική εγκαθί
δρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια χρονικής
περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992" ότι η εσωτε
ρική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς σύνορα στο εσω
τερικό του, όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων, των προσώπων και των υπηρεσιών
ότι το κοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης μιας αγοράς εξειδι
κευμένων πληροφοριών (ΕΕ αριθ. L 314 της 4.12.1984) κατέ
δειξε ότι υπάρχει ανάγκη μιας πολύ ευρύτερης κοινοτικής
πολιτικής στον τομέα της αγοράς πληροφόρησης'
ότι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, που συνήλθαν στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις
29 και 30 Μαρτίου 1985, ενέκριναν ως ειδικό στόχο τη
δημιουργία της κοινοτικής αγοράς πληροφόρησης·
ότι το Συμβούλιο της 18ης Μαρτίου 1986 επεφύλαξε ευνοϊκή
υποδοχή στην ανακοίνωση της Επιτροπής που περιλαμβάνει
πρόγραμμα εργασίας για τη δημιουργία της κοινής αγοράς
πληροφόρησηςότι οι διαβουλεύσεις της Επιτροπής με τους εκπροσώπους
των χρηστών και των προμηθευτών υπηρεσιών πληρο
φόρησης, καθώς και με τη συμβουλευτική ομάδα ανώτατων
υπαλλήλων για την αγορά της πληροφόρησης επέτρεψαν τον
καθορισμό, με κοινή συμφωνία, των πρωταρχικών στόχων
και κατευθυντήριων γραμμών μιας κοινοτικής πολιτικής για
τη σφαιρική αντιμετώπιση ων σύνθετων, ποικίλων και πολύ
πλοκων ζητημάτων που προκύπτουν από την εξέλιξη της
αγοράς πληροφόρησης ·
(') ΕΕ αριθ. C 249 της 17. 9. 1987, σ. 5.

ότι η πληροφόρηση αναγνωρίζεται ότι διαδραματίζει ρόλο
βασικής σημασίας για την ανάπτυξη του εμπορίου και της
βιομηχανίας και για την ισχύ και για τη συνοχή της ευρω
παϊκής οικονομίας στο σύνολο της, καθώς και ότι αποτελεί
βασικό στοιχείο τόσο της πολιτιστικής ταυτότητας της Κοι
νότητας όσο και της δομής της σύγχρονης κοινωνίας"
ότι η ταχεία εξέλιξη και σύγκλιση των νέων τεχνολογιών
προξένησε σημαντικές δυσχέρειες όσον αφορά την επακριβή
οριοθέτηση του τομέα της αγοράς πληροφόρησης'
ότι είναι ζωτική η ανάγκη συλλογής πληρέστερων στατι
στικών στοιχείων για την κοινοτική αγορά πληροφόρησης
για να υπάρξει δυνατότητα σύγκρισης με τα στοιχεία που υφί
στανται για παραδοσιακότερους τομείς*
ότι λόγω της οικονομικής σπουδαιότητας της πληρο
φόρησης η δημουργία κοινής αγοράς υπηρεσιών πληρο
φόρησης αποτελεί στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέχρι το τέλος του
1992·
ότι υπάρχουν πολυάριθμα τεχνικά, διοικητικά και νομικά
εμπόδια για τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς της
πληροφόρησης, τα οποία παρακωλύουν την ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών και προξενούν απαράδεκτες στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού'
ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα, στα πλαίσια
του κοινοτικού προγράμματος της αγοράς πληροφόρησης,
στην απλούστευση των διαδικασιών και στην εναρμόνιση
στον τομέα των δυνατοτήτων πρόσβασης στις τράπεζες δεδο
μένων
ότι μολονότι η ανάπτυξη των πηγών πληροφόρησης και των
υπηρεσιών που βασίζονται στην πληροφόρηση, συνεπάγεται
την προσφυγή σε νέες τεχνολογίες και επιβάλλει οικονομίες
κλίμακας*
ότι η Κοινότητα διαθέτει ισχυρή ανταγωνιστική θέση σε
ορισμένους τομείς της αγοράς πληροφόρησης αλλά είναι πολύ
ασθενέστεση σε άλλους τομείς,
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ότι οι κοινοτικές ανταγωνιστικές αδυναμίες, και η εξάρτηση
από τρίτες χώρες σε ορισμένους τομείς της αγοράς πληρο
φόρησης συνεπάγεται ενδεχομένως σημαντικό κόστος τόσο
από δημοσιονομικής όσο και από στρατηγικής πλευράς*
ότι στα κράτη μέλη, οι δημόσιες αρχές ασκούν διαφορετικές
και σε διάφορα επίπεδα δραστηριότητες σχετικές με την
αγορά πληροφόρησης·
ότι από τη διαρκώς αυξανόμενη σπουδαιότητα που αποκτά
η πληροφόρηση στις διεθνείς συναλλαγές και αυξανόμενη
προσοχή που της προσδίδεται, καθώς και στα συναφή προ
βλήματα του τομέα των υπηρεσιών στα πλαίσια των
διεθνών οργανισμών, διαπιστώνεται η ανάγκη υιοθέτησης
κοινών θέσεων των κρατών μελών στα πλαίσια των οργα
νισμών αυτών
ότι αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και τις
νόμιμες απαιτήσεις των χρηστών υπηρεσιών πληροφόρησης,
και κυρίως στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και των προβληματικών περιφερειών της Κοινότητας·
ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες των ανα
πτυσσόμενων χωρών για πρόσβαση σε χαμηλού κόστους
πληροφόρηση*
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'Αρ&ρο 2
Για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο
1, οι ακόλουθες δράσεις, αναλαμβάνονται με ευθύνη της
Επιτροπής:
— η δημιουργία ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της αγοράς
πληροφόρησης, για την παροχή πληρέστερων στατιστικών
στοιχείων, και τον εντοπισμό των ανταγωνιστικών δυνα
τοτήτων και αδυναμιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον
τομέα αυτό,
— η υποβολή στο Συμβούλιο προτάσεων με στόχο την εξά
λειψη των νομικών, διοικητικών, φορολογικών και
άλλων τεχνικών εμποδίων στη δημιουργία αγοράς πληρο
φόρησης,
— βελτίωση των συνθηκών διαβίβασης και πρόσβασης στις
υπηρεσίες πληροφόρησης, μέσω της μεγαλύτερης τυπο
ποίησης και απλούστευσης,
— εκπόνηση πρωτοβουλιών για το ρόλο του δημόσιου
τομέα στην αγορά πληροφόρησης,
— προώθηση σχεδίων δοκιμασιών/επιδείξεων που επιδρούν
καταλυτικά πάνω στην. ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
αγοράς,

ότι η Κοινότητα διαθέτει ήδη μέσα, που μπορούν να χρησι
μεύσουν στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής ·

— προετοιμασία ειδικής δράσης υπέρ των βιβλιοθηκών,

ότι οι μηχανισμοί κοινοτικής χρηματοδότησης μπορούν να
συνεισφέρουν στην εκτέλεση του παρόντος σχεδίου δρά
σεων, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα σχέδια και τα σχέδια
επίδειξης που πρόκειται να επιδράσουν ως καταλύτες στην
ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών

— ενίσχυση των ενεργειών που αποσκοπούν στην υπο
στήριξη των χρηστών και έναρξη συντονισμένης εκστρα
τείας με τα κράτη μέλη για την προώθηση του πλούτου
και της ποιότητας της ευρωπαϊκής προσφοράς υπηρεσιών
πληροφόρησης,

ότι μια πολιτική στον τομέα της αγοράς πληροφόρησης είναι
συμπληρωματική άλλων τρεχουσών κοινοτικών πρωτοβου
λιών, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

— μεγαλύτερος συντονισμός της θέσης των κρατών μελών
της Κοινότητας επί ζητημάτων που αφορούν την αγορά
πληροφόρησης στα πλαίσια διεθνών φόρουμ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

— η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών των αρχών που
διέπουν την επιβολή δασμών, με στόχο μια πολύ μεγαλύ
τερη δασμολογική σύγκλιση σε όλη την Κοινότητα, βάσει
κριτηρίων, ανεξαρτήτων από την απόσταση,

Άρΰρο Ι
Εγκρίνονται οι στόχοι και οι κατευθυντήριες γραμμές του
σχεδίου δράσης που προτείνονται από την Επιτροπή για:
— τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών πληρο
φόρησης, μέχρι το τέλος του 1992,
— την τόνωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
ευρωπαίων προμηθευτών,
— την προώθηση της χρήσης προηγμένων υπηρεσιών
πληροφόρησης στην Κοινότητα,
— την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της εσωτερικής και
εξωτερικής συνοχής της Κοινότητας στον τομέα των
υπηρεσιών πληροφόρησης.

— η προετοιμασία μέτρων για την ενίσχυση μικρομεσαίων
επιχειρήσεων με στόχο την άντληση του μεγίστου δυνατού
οφέλους από τον τομέα της αγοράς παροχής υπηρεσιών
πληροφόρησης,
— η προετοιμασία ειδικών πρωτοβουλιών υπέρ των μειονε
κτικών και περιφερειακών περιοχών της Κοινότητας
Άρΰρο 3
Το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 εκτελείται
σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο, διετούς διάρκειας, από την
έκδοση της παρούσας απόφασης, αποτελεί την εναρκτήρια
φάση για τη διεξοδική μελέτη της συνεργασίας των δια
φόρων ενδιαφερομένων φορέων, καθώς και για τον έλεγχο
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της σκοπιμότητας ορισμένων πρότυπων σχεδίων και σχε
δίων επίδειξης.
Άρΰ·ρο 4
Το ποσό που κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση της εναρ
κτήριας φάσης ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ECU για το
1989 και σε 25 εκατομμύρια ECU για το 1990
Ένα μέρος του ποσού που προορίζεται για τη χρηματο
δότηση των προτύπων σχεδίων και των σχεδίων επίδειξης,
μπορεί ιδίως να χρησιμεύσει για την ενεργοποίηση,
σύμφωνα με κατάλληλες διαδικασίες, συμπληρωματικών
πηγών χρηματοδότησης εκ μέρους των ενδιαφερόμενων
εταίρων, με πολλαπλασιαστική επίδραση στην ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής αγοράς πληροφόρησης.

Αριθ. C 30/9

Άρΰρο 5
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 1989, η Επι
τροπή υποβάλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που έχουν
επιτευχθεί κατά την εναρκτήρια φάση, και παρουσιάζει, με
βάση τα εν λόγω αποτελέσματα, κατευθυντήριες γραμμές
για τη συνέχιση της δράσης μέχρι το 1992.
Αρχίζοντας από το 1988, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμ
βούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση με
θέμα τα σημαντικότερα γεγονότα και τις εξελίξεις που λαμβά
νουν χώρα στην αγορά της πληροφόρησης
Άρ'&ρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανο
νιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα για κατασκευές (ι)
COM(87) 728 τελικό
(Υποβληθείσα από την Επιτροπή στο Συμβούλιο βάσει τον άρθρον 149 παράγραφος 3 της συνθήκης
για την ίόρνση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στις 13 Ιανουαρίου 1988
(88/C 30/08)

Δίνοντας συνέχεια στη γνώμη που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση οδηγίας
σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών όσον αφορά τα προϊόντα για κατασκευές ('), που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο από την Επι
τροπή, και σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 149 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει την προαναφερόμενη
πρόταση ως εξής:
1. Η πρώτη αιτιολογική σκέψη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο
100Α.»
2. Το άρθρο 21 πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει, με βάση εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ότι ένα προϊόν,
έστω και αν ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, περικλείει κινδύνους για την
ασφάλεια και την υγεία ή έρχεται σε αντίθεση με άλλες απαιτήσεις συλλογικού ενδιαφέροντος,
κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2, μπορεί να απαγορεύσει προσωρινά ή να υπαγάγει
σε ιδιαίτερους όρους τη διάθεση στην αγορά και τη χρησιμοποίηση του προϊόντος αυτού. Πληρο
φορεί αμέσως την Επιτροπή σχετικά καθώς και τα άλλα κράτη μέλη διευκρινίζοντας τους λόγους
για την απόφαση του.»

(') ΕΕ αριθ. C 93 της 6. 4. 1987, σ. 1.
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Πρόταση που τροποποιεί την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για άνοιγμα κοινοτικής δασμολο
γικής ποσοστώσεως βοείου κρέατος εκλεκτής ποιότητας, νωπού, διατηρημένου σε απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένου των κλάσεων 0201 και 0202 της συνδυασμένης ονοματολογίας (1988) (')
COM(88) 5 τελικό
(Υποβλήθηκαν από την Επιτροπή στο Σνμβονλιο βάσει τον άρθρον 149 3 εδάφιο της σννθήκης
ΕΟΚστις 14/ανοναρίον 1988)
(88/C 30/09)
Η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αποτέλεσε αντικείμενο του εγγράφου COM(87)464
τελικό τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για άνοιγμα κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώ
σεως για βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας, νωπό, διατηρημένο σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένο που
υπάγεται στις κλάσεις 0201 και 0202 και στις διακρίσεις 0206 1095 και 0206 29 91 της συνδυα
σμένης ονοματολογίας (1988).»
2. Η πρώτη αιτιολογική σκέψη αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«Ότι, για το βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας, νωπό, διατηρημένο σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένο
που υπάγεται στις κλάσεις 0201 και 0202 καθώς και στις διακρίσεις 0206 10 95 και 0206 29 91 της
συνδυασμένης ονοματολογίας, η Κοινότητα ανέλαβε την υποχρέωση στα πλαίσια της γενικής
συμφωνίας επί των δασμών και του εμπορίου (GATT), να ανοίξει ετήσια δασμολογική
ποσόστωση με δασμό 20 ο/ο του οποίου ο όγκος εκφρασμένος σε βάρος του προϊόντος, καθορί
ζεται σε 29 800 τόνους* ότι, μετά τη συμφωνία με την Αργεντινή που έγινε στα πλαίσια του
άρθρου XXIV του GATT ο όγκος έφθασε στους 34 300 τόνους και θα πρέπει συνεπώς να ανοιχθεί
η ποσόστωση αυτή για το 1988».
3. Στο άρθρο 1 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο;
«1. Μια κοινοτική δασμολογική ποσόστωση βοείου κρέατος εκλεκτής ποιότητας, νωπού, δια
τηρημένου σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένου, που υπάγεται στις κλάσεις 0201 και 0202 και στις
διακρίσεις 0206 10 95 και 0206 29 91 της συνδυασμένης ονοματολογίας ανοίγεται για το έτος 1988.
Ο συνολικός όγκος της ποσοστώσεως αυτής ανέρχεται σε 34 300 τόνους εκφρασμένους σε βάρος
προϊόντος.»
(') ΕΕ αρι8. C 286 της 24. 10. 1987, σ. 8.

Πρόταση για τροποποίηση της προτάσεως κανονισμού του Συμβουλίου για άνοιγμα, κατανομή και
τρόπο διαχειρίσεως κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως για κατεψυγμένο βόειο κρέας της κλά
σεως 0202 της συνδυασμένης ονοματολογίας (1988)
COM(88) 5 τελικό
(Υποβλήθηκαν από την Επιτροπή στο 2νμβονλιο βάσει τον άρθρον 149 τρίτο εδάφιο της σννθήκης
ΕΟΚ στις 14/ανοναρίον 1988)
(88/C 30/10)
Η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αποτέλεσε αντικείμενο του εγγράφου COM(87)464
τελικό τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για άνοιγμα, κατανομή και τρόπο διαχειρίσεως κοινο
τικής δασμολογικής ποσοστώσεως για κατεψυγμένο βόειο κρέας που υπάγεται στην κλάση 0202
και στη διάκριση 0206 29 91 της συνδυασμένης ονοματολογίας (1988).»

Ο ΕΕ αριθ. C 286 της 24. 10. 1987, σ. 9.
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2. Η πρώτη αιτιολογική σκέψη αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«Ότι, για το κατεψυγμένο βόειο κρέας που υπάγεται στην κλάση 0202 καθώς και στη διάκριση
0206 29 91 της συνδυασμένης ονοματολογίας, η Κοινότητα ανέλαβε την υποχρέωση, στα πλαίσια
της γενικής συμφωνίας δασμών και εμπορίου (GATT), να ανοίξει ετήσια κοινοτική δασμολογική
ποσόστωση με δασμό 20 ο/ο του οποίου ο όγκος εκφρασμένος σε κρέας χωρίς κόκαλα, καθορί
ζεται σε 50 000 τόνους · ότι μετά τη συμφωνία που έγινε με την Αργεντινή στα πλαίσια του προ
αναφερθέντος άρθρου XXIV του GATT ο όγκος αυτός έφθασε τους 53 000 τόνους· ότι θα πρέπει
κατά συνέπεια να ανοίξει η ποσόστωση αυτή για το 1988.»
3. Στο άρθρο 1 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«1. Κοινοτική δασμολογική ποσόστωση κατεψυγμένου βοείου κρέατος που υπάγεται στην
κλάση 0202 και στη διάκριση 0206 29 91 της συνδυασμένης ονοματολογίας για ολικό όγκο 53 000
τόνων, εκφρασμένο σε κρέας χωρίς κόκκαλα, ανοίγεται για το έτος 1988.»
4. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«Άρθρο 2
Ο όγκος των 53 000 τόνων υποδιαιρείται σε δύο τμήματα, των οποίων το ένα εκ 36 500 τόνων και
το άλλο εκ 16 500 τόνων κατανέμονται ως εξής:

Κράτη μέλη

Στα πλαίσια του όγκου
των 36 500 τόνων

Στα πλαίσια του όγκου
των 16 500 τόνων

3 369
340
7 698
997
1036
5 599
292
7 322
543
9 304

1523
153
3 480
450

Μπενελούξ
Δανία
Γερμανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Πορτογαλία
Ηνωμένο Βασίλειο

469
2 531
132
3310
246
4206»

Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα, για το έτος 1988, και με τρόπο
αυτόνομο έκτακτης δασμολογικής ποσοστώσεως εισαγωγής νωπού βοείου κρέατος εκλεκτής ποιότητας
που υπάγεται στην κλάση 0201 και στη διάκριση 020610 95 της συνδυασμένης ονοματολογίας
COM(88) 5τελικό
(Υποβληθείσα από την Επιτροπή, στο Συμβούλιο στις 14 Ιανουαρίου 1988)
(88/C 30/11)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 43 και 113,
την πρόταση της Επιτροπής,

γραφος 6 του GATT με την Αργεντινή, μετά την
προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, προβλέπει
μια αυτόνομη παραχώρηση 1000 τόνων νωπού βοείου
κρέατος εκλεκτής ποιότητας που υπάγεται στην κλάση 0201
και στη διάκριση 0206 10 95 της συνδυασμένης ονοματολο
γίας που θα εισαχθεί με δασμό 20 °/ο κατά το 1987/88 προ
κειμένου να ληφθεί υπόψη η περίοδος που περιλαμβάνεται
μεταξύ της υπογραφής και της ενάρξεως ισχύος της συμφω
νίας στην Κοινότητα-

την γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιμώντας:
ότι η συμφωνία σε ότι αφορά τα συμπεράσματα των δια
πραγματεύσεων στα πλαίσια του άρθρου XXIV παρά

ότι θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση κυρίως για τη συνεχή
πρόσβαση, με ισότιμους όρους, όλων των ενδιαφερομένων
εμπορευομένων της Κοινότητας στην εν λόγω δασμολογική
ποσόστωση και την εφαρμογή χωρίς διακοπή, του προβλε-
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πομένου ποσού για τη δασμολογική ποσόστωση σε όλες τις
εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη
έως ότου εξαντληθεί η προβλεπόμενη ποσότητα · ότι για το
σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει ένα σύστημα
χρησιμοποιήσεως της δασμολογικής ποσοστώσεως το οποίο
να στηρίζεται στην υποβολή πιστοποιητικού αυθεντι
κότητας που εγγυάται το είδος, την προέλευση και την
καταγωγή των προϊόντων
ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής πρέπει να θεσπιστούν
σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 467/87 (2),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρ'&ρο Ι
1. Ανοίγεται για το 1988 έκτακτη δασμολογική
ποσόστωση νωπού βοείου κρέατος εκλεκτής ποιότητας που
υπάγεται στην κλάση 0201 και στην διάκριση 0206 10 95 της
συνδυασμένης ονοματολογίας.
(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
(2) ΕΕ αριθ. L 48 της 17. 2. 1987, σ. 1.
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Ο συνολικός όγκος αυτής της δασμολογικής ποσοστώσεως
ανέρχεται σε 1000 τόνους εκφρασμένους σε βάρος
προϊόντος.
2. Ο δασμός του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζεται
στην ποσόστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορί
ζεται σε 20 ο/ο.
Στην εν λόγω ποσόστωση δεν εφαρμόζεται καμία εισφορά.
Άρ<&ρο 2
Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 προσδιορίζονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και
ιδίως:
α) Οι διατάξεις που εγγυώνται το είδος, την προέλευση και
την καταγωγή των εν λόγω προϊόντων και προβλέπουν
κυρίως το έγγραφο που πρέπει να χρησιμοποιείται για το
σκοπό αυτό,
6) οι διατάξεις που έχουν σχέση με την αναγνώριση του
εγγράφου που προβλέπεται στο σημείο α).
Άρ'&ρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σιεύσεως του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1988.

