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Αριθ. C 51/1

Ι
(Ανακοινώσ&ς)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επιτόκιο που εφαρμόζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας στις
πράξεις σε Ecu: 10,75 °/ο για το μήνα Μάρτιο 1990
Ecu(')
1 Μαρτίου 1990
(90/C 51/01)

Ποσό σε εθνικό νόμισμα για μία μονάδα:
Φράγκο Βελγίου και
Φράγκο Λουξεμβούργου con.
Φράγκο Βελγίου και
Φράγκο Λουξεμβούργου fin.

42,5965
42,5965

Γερμανικό μάρκο

2,04784

Ολλανδικό φιορίνι

2,30565

Λίρα στερλίνα

0,717031

Δανική κορόνα

7,86163

Γαλλικό φράγκο

6,92029

Ιταλική λίρα
Ιρλανδική λίρα
Δραχμή

1511,35
0,769097
193,198

Ισπανική πεσέτα

131,320

Πορτογαλικό εσκούδο

179,648

Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών

1,19687

Ελβετικό φράγκο

1,79710

Σουηδική κορόνα

7,36553

Νορβηγική κορόνα

7,85983

Δολάριο Καναδά
Αυστριακό σελίνι
Φινλανδικό μάρκο
Γιεν

1,42248
14,4235
4,79765
179,052

Δολάριο Αυστραλίας

1,56556

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

2,03549

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 «ccco που θέτει σε ενέργεια το σύστημα αυτόματης απάντησης και επιφέρει την
εγγραφή των τιμών μετατροπής του Ecu στο δικό του τέλεξ,
— να μη διακόψει την επικοινωνία πριν από το τέλος του μηνύματος που προαναγγέλλεται με την εγγραφή του
κώδικα «ffff».
Ιημείωοη:

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 τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1971/89 (ΕΕ αριθ. L 189 της 4. 7. 1989,
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 αριθ. 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,
σ. 1).
Απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 13ης Μαΐου 1981
(ΕΕ αριθ. L 311 της 30. 10. 1981, σ. 1).

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. 0 51/2

Κατάλογος γνωμοδοτήσεων σχετικά με τα προγράμματα επενδύσεων — άρθρο 54 της συνθήκης για
την Ιδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα
(90/€ 51/02)
(Βλέπε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκό*» Κοινοτήτων αρι#. Ο 287 της 15ης Νοεμβρίου 1989)
18/89

Οη ΜαΠιπ $πά 5ρΑ, Οερταηο
— Ηλεκτρικός κλίβανος ονομαστικής δυναμικότητας 70 τόνων
— Μονάδα συνεχούς χύτευσης για ράβδους τετραγωνικής διατομής
— Εξοπλισμός αντιρρύπανσης

19/89

Μοοαα Ιηηε 5ρΑ, ΝαροΙι
— Ηλεκτρικός κλίβανος ονομαστικής δυναμικότητας 50 τόνων
— Τροποποίηση της μονάδας συνεχούς χύτευσης
— Εξοπλισμός αντιρρύπανσης

20/89

Αοααιεηα άι Κώιετα 5ρΑ, Μοάεηα
— Ηλεκτρικός κλίβανος ονομαστικής δυναμικότητας 60 τόνων

21/89

ΒεΙα Ααιαι 5ρΑ, 5αη Ζεηο Νανϊφο
— Μετασχηματιστής 70 ΜΥΑ
— Ελασματουργείο εμπορικών χαλύβων
— Έλεγχος ρύπανσης

22/89

υ$ιηοτ — ϊααίοτ 5Α, Ραη$
Εργοστάσιο Νειιν€$ — Μαιχοη$ υηιπιειαΐ
— Εργασίες στη μονάδα συνεχούς χύτευσης κορμών
— Εργασίες στη μονάδα έλασης ράβδων

23/89

Εηΐιώ 5ΐεεΙρις Ιοηάοη
Εργοστάσιο $Ηοιιοπ
— Γραμμή επικάλυψης με χρώμα

24/89

Κα$$εΙ$ΐειη ΑΟ, Νεηινιεά
Εργοστάσιο Νζυνιοά
— Αύξηση της δυναμικότητας της γραμμής ηλεκτρολυτικής επικάλυψης

25/89

ΟαΙνατηεικε $Α, Κενΐξηγ $ΗΤ Οτηαιη
— Γραμμή γαλβανισμού με εμβάπτιση

26/89

Βηίιώ ΪΙεεΙρΙς Ιοηάοη
Εργοστάσιο ΡΙ&πνοΓη
— Γραμμή επικάλυψης με εμβάπτιση

27/89

&)&; &4, Αζπ;
Εργοστάσιο Ρ1οταη§€
— Γραμμή γαλβανισμού με εμβάπτιση
Εργοστάσιο Μζτάγώ.
— Γραμμή ηλεκτρολυτικής επικάλυψης

28/89

Ν.νϊιάηιατ, ΟύεηΙ(5ΙΚΕΙ)
— Μονάδα ηλεκτρολυτικού γαλβανισμού στο ΟζηΚ

29/89

ΡΙχηιχ Ψοή$ 5Α, ΡίετηαΙΙε
— Εκ νέου 8έση σε λειτουργία της γραμμής οργανικής επικάλυψης αριθ. 1
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30/89

Εη5Ϊώχα, Μαάήά
Εργοστάσιο δϊάπΐ€<1, Ρυεπο άε δαςιιηιο
— Γραμμή γαλβανισμού με εμθάπτιση

31/89

Εη$ϊά€$α} Μαάήά
Εργοστάσιο $ΐ(1ιηε<1, Ραεηο άε δαςυηιο
— Επέκταση της γραμμής ηλεκτρολυτικού γαλβανισμού

32/89

Ν. V Βίάτηατ, ΟΗζηΐ (Ρ550Νν)
Εργοστάσιο Οεεί
— Γραμμή επικάλυψης με χρώμα

33/89

ΙΙνα 3ρΑ, Κοηκ
Εργοστάσιο €οπιϊξ1ϊ&ηο
— Γραμμή επικάλυψης με εμθάπτιση

34/89

Ζίηωτ Μία $ρΑ, ναηί
— Γραμμή ηλεκτρολυτικού γαλβανισμού
Εργοστάσιο Τ&τ&ηιο
— Γραμμή ηλεκτρολυτικού γαλβανισμού

35/89

ηγαβη ΒίαΜΑΟ, Ζλώ6κ*
Εργοστάσιο ΌιώΒυΓξ
— Γραμμή γαλβανισμού με εμβάπτιση

36/89

ΤΙηιαεη ΖιώΐΑΟ, Όι*ϊ$1ηιτξ
Εργοστάσιο Βεε&ει-νεπΗ
— Τροποποίηση της γραμμής ηλεκτρολυτικού γαλβανισμού

37/89

Ιηάίϋΐήε Οαηύβή ΜίΙαΙΙαψα, ΙίαΙίαηί 5ρΑ, ΝαρΙε$
— Τροποποίηση της γραμμής γαλβανισμού με εμβάπτιση

1 /90

Βαάκάχ 8ΐ<ώΙ·ωβτΙΐε Α Ο, ΚΜ
— Επενδύσεις στο χαλυβουργείο, τη μονάδα συνεχούς χύτευσης και τα ελασματουργεία

Αριθ. 0 51/3

Αριθ. C 51/4

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 1983
(90/C 51/03)
(Επίσημη Εφημερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρι$. C1 της 4ης Ιανουαρίου 1990)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου της
14ης Νοεμβρίου 1983 για τα καθεστώτα εισαγωγής προϊόντων καταγωγής χωρών κρατικού εμπορίου
που δεν έχουν ελευθερωθεί στο επίπεδο της Κοινότητας ('), η Επιτροπή έλαβε απόφαση, με ισχύ
από τις 19 Φεβρουαρίου 1990, για τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο παράρτημα της απόφασης της
της 18ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής που εφαρμόζεται στην Ιταλία έναντι
των χωρών κρατικού εμπορίου.

(') ΕΕ αριθ. L 346 της 8. 12. 1983, σ. 6.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Να προστεθεί ο κωδικός ΣΟ 5006 0090 (κατηγορία ex 130 Β).
Διάβαζε:

Αντί:

«Κωδικός ΣΟ

«Κωδικός ΣΟ

8407 31 00
8407 32 00
8407 33 10
8407 33 90
8407 34 10
8407 34 30
8407 34 91
8407 34 99

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

8407 31 00
8407 32 00
8407 33 10
8407 33 90
8407 34 10
8407 34 30
8407 34 91
8407 34 99

8408 20 10
8408 20 31
8408 20 35
8408 20 37
8408 20 51
8408 20 55
8408 20 57
8408 20 99

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

8408 20 10
8408 20 31
8408 20 35
8408 20 37
8408 20 51
8408 20 55
8408 20 57
8408 20 99

8409 9100
8409 99 00»

ex 8409 9100
ex 8409 99 00»

Χαρακτηρισμός εμπορευμάτων

Με την εξαίρεση των κινητήρων, για αυτοκίνητα οχήματα,
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα.

Με την εξαίρεση των μερών κινητήρων, για αυτοκίνητα οχήματα,
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα.
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Αριθ. C 51/5

Ανακοίνωση C(90) 289 της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 1983
(90/C 51/04)
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου της
14ης Νοεμβρίου 1983 για τα καθεστώτα εισαγωγής προϊόντων καταγωγής χωρών κρατικού εμπορίου
που δεν έχουν ελευθερωθεί στο επίπεδο της Κοινότητας ('), η Επιτροπή έλαβε απόφαση, με ισχύ
από τις 19 Φεβρουαρίου 1990, για τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο καθεστώς εισαγωγής που εφαρ
μόζεται στην Ιταλία έναντι ορισμένων χωρών κρατικού εμπορίου.
Άνοιγμα, κατ' εξαίρεση για το 1990, ποσοστώσεων για την εισαγωγή από:
Βουλγαρία
— συνθετικό καουτσούκ ...: άλλα (κωδικός ΣΟ 4002 19 00):
ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με
βελόνες (κωδικοί ΣΟ 8482 10 10 έως 8482 80 00):

770 τόνοι
(συμπληρωματικά)
400

εκατομμύρια
ιταλικές λίρες,

Ρουμανία
— τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή
με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση: από βισκόζη
(κωδικός ΣΟ 5504 10 00, κατηγορία ex 126):

260 τόνοι,

Τσεχοσλοβακία
— άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί (κωδικός ΣΟ 7228 40 00):

1 000 τόνοι,

Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας
— Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές μη συσκευασμένα για τη λια
νική πώληση (thermocollant) (κωδικός ΣΟ 5401 20 10, κατηγορία ex
42):

3 τόνοι,

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
— άλλα νήματα, απλά, από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς
στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο
(κωδικός ΣΟ 5403 31 00, κατηγορία ex 127 Α):

0,4 τόνοι,

— λευκασμένα υφάσματα από λινάρι (κωδικός ΣΟ 5309 11 90, κατηγορία
ex 117):

0,742 τόνοι,

— μεταξωτά ενδύματα για γυναίκες, κεντημένα στο χέρι (κωδικοί ΣΟ ex
6208 19 90, ex 6208 29 00 και ex 6208 99 00, κατηγορία ex 18):

0,585 τόνοι,

— νυχτικά (ραμί 55 °/ο — βαμβάκι 45 °/ο) κεντημένα στο χέρι (κωδικός
ΣΟ ex 6208 29 00, κατηγορία ex 18):

1,050 τόνοι.

(') ΕΕ αριθ. L 346 της 8. 12. 1983, σ. 6.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 51/6

Ανακοίνωση C(90) 297 της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 1983
(90/C 51/05)
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου της
14ης Νοεμβρίου 1983 για τα καθεστώτα εισαγωγής προϊόντων καταγωγής χωρών κρατικού εμπορίου
που δεν έχουν ελευθερωθεί στο επίπεδο της Κοινότητας ('), η Επιτροπή έλαβε απόφαση, με ισχύ
από τις 23 Φεβρουαρίου 1990, για τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο καθεστώς εισαγωγής που εφαρ
μόζεται στη Δανία έναντι της Τσεχοσλοβακίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Άνοιγμα, κατ'εξαίρεση για το 1990, ποστοστώσεων για την εισαγωγή:
— συρμάτων, καλωδίων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι
αγωγοί... (κωδικοί ΣΟ 8544 11 10 έως 8544 60 99) από:
Τσεχοσλοβακία

100 τόνοι

Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας

200 τόνοι

(•) ΕΕ αριθ. L 346 της 8. 12. 1983, σ. 6.

Ορισμός των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής βάμβακος
(90/C 51/06)
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία συμβουλευτικής
επιτροπής βάμβακος (') η Επιτροπή, με την απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου 1990 όρισε τα μέλη της
εν λόγω επιτροπής. Για να εξασφαλιστεί ο παραλληλισμός με τις άλλες γεωργικές συμβουλευτικές
επιτροπές, η εντολή των μελών των οποίων ανανεώθηκε με απόφαση της Επιτροπής (2) στις 8
Σεπτεμβρίου 1989, ως ημερομηνία λήξεως καθορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 1992.

(') ΕΕ αριθ. L 309 της 26. 10. 1989, σ. 39.
(2) ΕΕ αριθ. C 241 της 21. 9. 1989, σ. 3.
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Αριθ. α 51/7

Π5ΤΕ ΟΕΚ ΜΙΤΟΠΕϋΕΚ
(20 Φεβρουαρίου 1990)
02ΟΜΓΤΕ ΟΟΝδυΕΤΑΤΙΡ ΟΌ ΟΟΤΟΝ
ΒΕΚΑΤΕΝϋΕΚ ΑυδδΟΗΌδδ ΡϋΚ ΒΑυΜ^ΟΕΕΕ
ΑϋνίδΟΚΥ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ ΟΝ ΟΟΤΤΟΝ
ΟΟΜΙΤΑΤΟ ο ο Ν δ υ ί τ τ ν ο δ υ ι

ΟΟΤΟΝΕ

ΚΑΑΏΟΕνΕΝΟ ΟΟΜΙΤΕ νΟΟΚ ΚΑΤΟΕΝ
ΚΑοΟΓνΈΝΟΕ ΚΟΜΙΤΕ ΡΟΚ ΒΟΜυΐΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
αοΜίΤΕ ο ο Ν δ υ ι τ ι ν ο ΏΕΕ ΑΕΟΟϋόΝ
εοΜίΤΕ εοΝδυΕΤτνο η ο ΑΕΟοηΑο

Οαιε^οπε εοοηοιτιιςυε
^ ιπχοΗ2ίΐ5§Γϋρρε
Εςοηοππε ιηιεΓε5ΐ5
(αιεξοπΑ εεοηοΓηιεα
ΕεοηοΓπυοΙιε §Γοερεπη§
0Κ.οηοπιΐ5^ε §ηιρρεΓ
Οικονομική κατηνορια
€&:εξοηα εοοηοΓπιοα
Οαιεςοπα εοοηοαιιεα

διέβε;
διιζε
δεακ
5ε88ΐ
Ζειε1$
ΡΙαώεΓ
Εδρες
Ραε$ιθ5
Ευ§&Γε$
28

Μειτώκ:
ΜιίξΙιεάεΓ
ΜεπιΒεΓί
Μειτώπ
Εεάεη
ΜεάΙεπΊΓηεΓ
Μέλη
ΜιεπιΒιΌί
ΜεπιΒΓΟδ

ΡΓθ(ίααεαΓ5 άε εοιοη
Βαυιτι\νο11εΓζευ§εΓ
α ο η ο η ρΓοάυαεπ
Ρτοάυκοπ άι οοιοηε
ΚαιοεηρΓΟ^αεεηιεη
ΒοΓηυΙά^ρΓοάυαεητεΓηε
Παράγωγοι βάμβακος
ΡΐΌ^υαοΓε5 άε &Ιβθ(Ιοη
ΡΓθ(1υιθΓε5 άε &1§ο(1&ο

8

Ι Ρ$γαΗθξΐθ5
V Ζ%Ηυηο5
Ό €ΗΓ&5
Ν Ρ»ρ»5ΐηΐΓΐ5
€ Βεηαχχαιι
Ρ ΚαιζΑνιΙεχ
Μ Ο&νιΐάπ Οίνύ&η
Ε Μαεδίχε Ατ&υ;ο

(ΟΚ)
(ΟΚ)
(ΟΚ)
(ΟΚ)
(Ι)
(Ε)
(Ε)
(Ε)

(Ζοορει-αιινεχ άε ΐΓαηχίοπηαιιοη
νεΓ£Γθειΐυη£5§εηο55εη5θΗαίιεη
ΡΐΌοε55ΐη£ οοορεπιΐινε5
ΟοορεΓαιινε άι ιχ^ίοπηαζιοηε
νεηνεΓΚιηςίοοορεΓαιιεδ
ΡθΓ&Γθε|άηιηξκΚοορεΓ2υ\εΓηε
Συνεταιρισμοί μεταποίησης
ΟοορεΓ&α\α$ άε ιχαηχίοπτίΛοιοη
€θθρεΓ&Π\&5 ΐΓ£ΐη5ίθΓΙΠΪ<1θΓ3.5

6

Ν
0
Ό
Ρ

(ΟΚ)
(ΟΚ)
(ΟΚ)
(Ρ)

ΕηΐΓερπχε5 ά'εξΓεη&ξε, ίιΐιΐυτεχ ει Ηαιίεπεί
ΕηιΙίοΓηεΓειεη, δριηηεΓειεη ηηά Βααπτννοΐΐϊαίιΐοΐ ΗεΓκιεΙΙεηάε Βειπεοε
Ιη(1υ5ΐΓΐα άεΙΙα χ^πιπατυπι, ίιίαιυτα ε άεΐΐ'οΐιο άι 5επιι
άι οοιοηε
Οιηηιη§, 5ριηηιη§ ζηά εοιιοη $εεά οιΐ ιη<1υ$ΐΓγ
ΕβΓεηεπη§5θεάπ|νεη, $ριηηεπ]εη, Κ&τοεηζ&αάοΙιειηάυχιπε
ΕξΓεηεπηξ5- ο§ χριπάεπνΐΓ^ΟΓπΗεάεΓηε, οοιηυΐά:ίτοοίιειπάυχιπεη
Βιομηχανίες εκκοκκισμού στη νηματουργία, και θαμβακελαιου
ΕπιρΓε535 (1ε5Γποτ3άθΓ&5, ιηάυχιπαχ άε Ηιίαάοχ γ άε
αεειιε άε χειτπΐΐα άε &Ιξθάοπ
Ιηάυχιπα άε άεχοαίΌς^ιτιεηιο, άε ίι&ο3ο ε άε όΐεο άε
<>επιεηΐε άε α1§οάδο

6

ΡεΐΓ»5
ΟεΓΒεϊΐοΐΐ5
Τείιοπάυ
€θΓΓ61& Κ

1 Μ Εοππξ Ε

(Ε)

5 Ε δαεηζ Οαιζ

(Ε)

Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ

ΡΐΙΓΠ&Γ
ΒυΓξΐ
Ο&ΙΙ&Γάε
Βοηηαιίΐιε
ΥουΙξ&πχ
Εορεζ Ροηοιίΐαχ

(Ε)
(Ι)
(Ε)
(Ρ)
(ΟΚ)
(Ε)
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Οαιεςοπε εεοηοππςυε
"'ΚΊπδοΗα^βηιρρε
Εοοηοπιις ιηιεΓεβκ
Οαιε^οπ» εοοηοιηιο&
ΕοοηοπιΐδοΗε §Γοερεπη§
0Κοηοπιΐ5^ε §ηιρρεΓ
Οικονομική κατηγορία
Οίΐιεβοπα εοοηοπποα
θ.3ΐε§οπ3 εοοηοιηιοίΐ

5ιε§ε5
διιζε
δεαι$
δε§βΐ
Ζειε1$
ΡΙαάϊεΓ
Εδρες
Ριιεποί
Ευ§αΓε5
28
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ΜεπώΓεί
Μι%ΙιεάεΓ
ΜειτιΒεκ
ΜεπιΒπ
Εεάεη
ΜεάΙεηιιτιεΓ
Μέλη
ΜΐείΓΐΒΓΟδ
ΜεπιΙ>Γθ5

€θΓηΓηεΓοε άη εοιοη
Β&υητνοΙΙη&ηάεΙ
€ ο α ο η ιταάε
€οηΐΓηεΓθΐο άε! οοιοηε
Κ.2ΐοεηη%ηάε1
ΒθΓηα1ά$Ηαη(1ε1εη
Εμπόριο βαμβακιού
€θΓηεΓ€ΐ&ηιε$ άε &1ξοαοη
αοίΓίεΓαι^ηιεκ άε &1§ο<32ο

2

Ό διεΓη
Η € ΗοΒε

(υΚ)
(Ό)

Τοναιίΐεατχ άυ χεοιευτ &§ηοο1ε ει άεχ ιηάΊιχιπεχ άυ
οοιοη
ΑτοειίηεΓίΓηεΓ αυχ άετ Ε&ηά\νιη.$οΗ&Γΐ υηά άεΓ Β&υπι\νο11ιη(1υ5ΐπε
Αςπουΐιυπιΐ &ηά ιηάυχιπ&Ι \νοΓΐίεΓΧ ιη ιΗε οοιιοη
χεοιοτ
Ε&νοΓ&ιοπ &§ποοΙι ε ιηάυχιη&ΐι άε! χειιοΓε οοιοηε
^εΓΚηεπιεη ιη άε Ιαηάοουν εη ιη άε Κχιοεηιηάυχιπε
ΑΓθε)ά5ΐ3ξεΓε ιηάεη ίοτ Ι&ηάοηίξει ο§ ιηάυχιπεη ι
άεηηε χεΚιοΓ
Εργαζόμενοι στο γεωργικό τομέα, και στη βιομηχανία
βάμβακος
ΤτιΑ)Ά}ΆάθΓε$ 3§Γ&πο$ ε ιηάυχίπαΐεχ άεΙ $εοιθΓ

3

Μ™ Υιά&Ι
Ε ΚΙΟΟ^Γ
^ αοπιεχχι

(Ε)
(Β)
(Ι)

3

5 Βίοπάχ
Κ Οαηε
Μ 1Ιε ΕοοΓει

(Ε)
(Β)
(Ε)

ΤΥαΒαΙηαάοΓεχ &§ποοΐ35 ε ιηάυχιπίίΐχ άεχιε $εοιθΓ
(Ιοηχοηιη^^ιευι-χ
νετΐ3Γ»υοΗεΓ
€οη5υΓπεπ
(Ζοηχυπιαιοπ
€οηχυΓηεηιεη
ΕοΓοηίξεΓηε
Καταναλωτές
ΟοηχυηικΙοΓεχ
(ΖοηχυΓηιάοι-εχ
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Αριθ. C 51/9

II
(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα, κατά τρόπο αυτόνομο, έκτακτης
δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή νωπού, διατηρημένου με απλή ψύξη ή κατεψυγμένου
βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας, που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202, καθώς και προϊ
όντων υπαγομένων στους κωδικούς ΣΟ 020610 95 και 0206 2991 για την περίοδο 1990
COM(90) 6 τελικό
(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 2 Φεβρουαρίου 1990)
(90/C 51/07)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

ησης της δασμολογικής ποσόστωσης, βασισμένο στην υπο
βολή πιστοποιητικού αυθεντικότητας που να εγγυάται το
είδος, την προέλευση και την καταγωγή των προϊόντων
ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής πρέπει να θεσπιστούν σύμ
φωνα με τη 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 τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 371/89 (2),

Εκτιμώντας:
ότι, κατά το 1989, οι κοινοτικές ανάγκες σε θόειο κρέας
υψηλής ποιότητας δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν πλήρως
και ότι η κατάσταση αυτή υπάρχει κίνδυνος να έχει επιπτώ
σεις στην κοινοτική αγορά κατά το 1990'

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Αρθρο 1

ότι οι εξαγωγές κρέατος υψηλής ποιότητας μπορούν να συμ
βάλλουν στη βελτίωση τη χρονικής ανεπάρκειας των
εσόδων εξαγωγής και στην οικονομική βελτίωση των ανα
πτυσσομένων χωρών

1. Ανοίγεται έκτακτη δασμολογική ποσόστωση νωπού,
διατηρημένου με απλή ψύξη ή κατεψυγμένου βοείου κρέ
ατος, υψηλής ποιότητας που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ
0201 και 0202 καθώς και προϊόντων που υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ 0206 10 95 και 0206 29 91 για το έτος 1990.

ότι, ειδικότερα, για την Αργεντινή, τη Βραζιλία και την
Ουρουγουάη, οι εξαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας
διαδραματίζουν ένα καθοριστικό ρόλο για την οικονομία
των χωρών αυτών

Ο συνολικός όγκος αυτής της δασμολογικής ποσόστωσης
ανέρχεται σε 3 000 τόνους, εκφρασμένος σε βάρος του προϊ
όντος.

ότι, για τους προαναφερθέντες λόγους, πρέπει να ανοίξει
κατά τρόπο αυτόνομο και έκτακτο, δασμολογική ποσό
στωση για την εισαγωγή, προελεύσεως από τις τρεις αυτές
χώρες, με δασμό 20 ο/ο 3 000 βοείου κρέατος υψηλής ποιό
τητας νωπού, διατηρημένου με απλή ψύξη ή κατεψυγμένου
που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202 καθώς και
προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 02060195 και
02062991·
ότι ενδείκνυται να εξασφαλιστούν ιδίως η συνεχής και με
ίσους όρους πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων επιχειρη
ματιών της Κοινότητας στη δασμολογική ποσόστωση και η
αδιάλειπτη εφαρμογή του προβλεπομένου γι' αυτήν τη
δασμολογική ποσόστωση ποσοστού, σε όλες τις εισαγωγές
των εν λόγω προϊόντων, σε όλα τα κράτη μέλη και μέχρις
ότου εξαντληθεί η προβλεπόμενη ποσότητα· ότι, για το
σκοπό αυτό, κρίνεται χρήσιμο ένα σύστημα χρησιμοποί

2. Στα πλαίσια της ποσόστωσης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, ο δασμός καθορίζεται σε 20 ο/ο.
Καμία εισφορά δεν επιβάλλεται στην εν λόγω ποσόστωση.
Αρθρο 2
Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, καθορίζονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και
ιδίως:

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
2
( ) ΕΕ αριθ. L 61 της 4. 3. 1989, σ. 43.
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α) οι διατάξεις που εξασφαλίζουν το είδος, την προέλευση
και την καταγωγή των εν λόγω προϊόντων και προβλέ
πουν το έγγραφο που πρέπει να χρησιμοποιείται για το
σκοπό αυτό ·
6) οι διατάξεις που έχουν σχέση με την αναγνώριση του
εγγράφου που προβλέπεται στο στοιχείο α).
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Αρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα
μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί χορηγήσεως μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής
συνδρομής στην Ουγγαρία (')
COM(90) 57 τελικό
(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, συμφωνάμε το άρθρο 149 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΟΚ, στις
2 Φεβρουαρίου 1990)
(90/C 51/08)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235,
την πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε μετά από δια
βούλευση με τη Νομισματική Επιτροπή,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
το πρόγραμμα ενεργειών που εγκρίθηκε από την Επιτροπή
στις 25 Σεπτεμβρίου 1989,
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της
3ης Οκτωβρίου, τα οποία επιβεβαιώθηκαν από τις συμφω
νίες που συνάφθηκαν κατά την ειδική σύνοδο του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου,
Εκτιμώντας:
ότι ο λαός της Ουγγαρίας έχει στενούς ιστορικούς δεσμούς
με τους λαούς της Κοινότητας και ότι η χώρα αυτή έχει
αποφασίσει να αναλάβει μια σειρά θεμελιωδών πολιτικών
και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και να καθιερώσει ένα
οικονομικό σύστημα που θα βασίζεται στις δυνάμεις της
αγοράς'
ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα ενισχύσουν ακόμα περισσό
τερο την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τους στενούς δεσμούς
μεταξύ της Ουγγαρίας και της Κοινότηταςότι η χορήγηση ενός μεσοπρόθεσμου δανείου αποτελεί ένα
κατάλληλο μέσο για να διευκολυνθεί η διαδικασία προσαρ
μογής της οικονομίας της Ουγγαρίας, έτσι ώστε αυτή να
μπορέσει να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα
μιας οικονομίας που θα βασίζεται στις δυνάμεις της
(') ΕΕ αριθ. C 20 της 27. 1. 1990, σ. 9 [COM(89) 627 τελικό].

αγοράς" ότι οι προϋποθέσεις και οι όροι αυτού του δανείου
θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις αναγκαίες διαρ
θρωτικές προσαρμογές στα πλαίσια του σεβασμού της κοι
νωνικής σταθερότητας και να είναι σύμφωνοι με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει το Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο · ότι είναι αναγκαία η σύναψη, το συντομό
τερο δυνατό, μιας συμφωνίας με το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο σχετικά με ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα · ότι
πρέπει να επιδιωχθεί η παροχή κατάλληλων εγγυήσεων»ότι οι διαπραγματεύσεις της Ουγγαρίας με τους ιδιωτικούς
πιστωτές της θα καταλήξουν σε ικανοποιητικούς όρους που
να εξασφαλίζουν τη συνέχιση της συμμετοχής των εν λόγω
πιστωτών στις προσπάθειες που καταβάλλει αυτή η χώραότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στη δημι
ουργία αμοιβαία επωφελών οικονομικών και εμπορικών
σχέσεων μεταξύ της Ουγγαρίας και της Κοινότητας και ότι
οι σχέσεις αυτές θα προωθήσουν την αρμονική ανάπτυξη
των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινό
τητας ότι η εξέταση στην οποία προέβη η Επιτροπή, σε συνερ
γασία με τη Νομισματική Επιτροπή, κατέδειξε μια αισθητή
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Ουγγαρίας
ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει ζητήσει τη χορήγηση
ενός μεσοπρόθεσμου δανείου από την Κοινότητα
ότι η Κοινότητα θα πρέπει να αναλάβει τα κατάλληλα
μέτρα για να καλυφθεί έναντι των ζημιών που θα προκύ
ψουν σε περίπτωση που η Ουγγαρία δεν είναι σε θέση να
τηρήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την αποπληρωμή
του δανείου
ότι οι εξουσίες που απαιτούνται για τη σύσταση αυτού του
δανείου δεν προβλέπονται από τη συνθήκη,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Αρθρο 1
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συνάψει, για λογαριασμό
της Κοινότητας, ένα δανειοληπτικό πρόγραμμα μέχρις ανώ
τατου ποσού ενός δισεκατομμυρίου Ecu και διάρκειας μέχρι
πέντε ετών, καθώς και να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα
και να προβεί στην εκτέλεση του περιεχομένου τους για
τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2.

^1^0
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Α Επιτροπή εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιήσει το προϊόν
τουενλόνω δανειοληπτικού προγράμματος γιατη χορή
γηση στην Ουγγαρία δανείων που προορ^ονται να συμ^αλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων διαρθρωτικών προ
σαρμογών, ϋ Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διαπραγμα
τευτεί με τις αρχές της Ουγγαρίας την εφαρμογή ενός προ
γράμματος διαρθρωτικών προσαρμογών και να παρακο
λουθεί την πρόοδο που θα σημειώσειηεκτέλεση αυτού του
προγράμματος, προκειμένου να διευκολύνει την εξέλιξη της
οικονομίαςτης Ουγγαρίας προς έναοικονομικό σύστημα
που θα λειτουργεί με ^άσητιςδυνάμεις της αγοράς σ^ ένα
κοινωνικά σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον,

Ιοποσό του χορηγούμενου δανείου θα τεθεί στη διάθεση
της Εθνικηςίραπε^ας της Ουγγαρίας σε δόσειςπουθα
χορηγούνταισεσυνάρτηση μετηνεξέτασηαπότηνΕπιτροπη τηςεξέλιξηςτηςοικονομικηςκατάστασηςκαιτων
αποτελεσμάτωνπουθαέχουνεπιτευχθεί κατάτηνεφαρμογη του προγράμματος προσαρμογης^

ΑΕπιτροπη, σε συνεργασία με τη νομισματική Επιτροπή,
θα εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά πόσοη
οικονομική πολιτική που εφαρμό^ειηΟυγγαρία είναι σύμ
φωνη με το πρόγραμμα προσαρμογής και μετά από τη γνωμοδότηση της νομισματικής Επιτροπής θα αποφασίζει για
τη χορήγηση των δόσεων.

Ρ Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα Ι κ α ι ^ θ α πραγματοποιούνται ^άσει
της ιδίας τοκοφόρου ημερομηνίας και δεν θα συνεπάγονται
καμία συμμέτοχη της Κοινότητας στην αλλαγή των προθε

Αριθ,^ι^

σμιών μείξης των δανείων, στην ανάληιι^η οποιουδήποτε κιν
δύνου τιμών συναλλάγματοςτ^επιτοκίου,ηστην ανάληψη
οποιουδήποτε άλλου εμπορικού κινδύνου,
ΕφόσοντοαποφασίσειηΟυγγαρία,ηΕπιτροπηθαλά^ειτα
αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμπεριλάβει στους όρους
του δανείου μια ρήτρα πρόωρης εξόφλησης και να εξασφα
λίσει την εκτέλεση της^
^, ^ετά από αίτηση της Ουγγαρίας και εφόσον οι περι
στάσεις επιτρέπουν την εφαρμογ^ευνοϊκότερου επιτοκίου
στα εν λόγω δάνεια,ηΕπιτροπή^ μπορεί να προβεί στην ανα
χρηματοδότηση όλων η μέρους των αρχικών ληφθέντων
δανείωνηστηναναδιάταξητων αντίστοιχων χρηματοδο
τικών όρων,
^, ΟλαταέξοδαπουσυνεπάγεταιγιατηνΕπιτροπηη
σύναξη και η εκτέλεση των πράξεων που προβλέπονται
στην παρούσα απόφαση, επιβαρύνουν την Ουγγαρία,

^^^^
ϋΕπιτροπτ^ θα υπο^άλλε4 τουλάχιστον μία φορά το χρόνο,
έκθεση στο ^υμ^ούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχε
τικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης,

^

^

Α Κοινότητα προβλέπει την κατάλληλη δημοσιονομική
^άση για να εξασφαλίσειτην εγγύηση των πληρωμών τις
οποίες πρέπει να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο των δανειο
ληπτικών πράξεων πουπρο^λέπονται στο άρθρο Ι μέχρις
ενός ανωτάτου ορίου που ορί^ειηαρμόδια για τον προύπο
λογισμό αρχή,
^ε περίπτωση κατά την οποία καταστεί αναγκαίαηχορ^γηση της εγγύησης,τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα, θα
εξευρεθούν μέσω διορθωτικούησυμπληρωματικού προϋπο
λογισμού.
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Αριθ. C 51/12
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Τροποποίηση της πρότασης για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των γλυκέων, παρά
κτιων και θαλασσίων υδάτων από τη ρύπανση που προξενούν τα νιτρικά άλατα από διάφορες πηγές
προέλευσης (')
COM(89) 544 τελικό
(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 5 Φεβρουαρίου 1990)
(90/C 51/09)

(') ΕΕ αριθ. C 54 της 3. 3. 1989, σ. 4 [COM(88) 708 τελικό].
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Προοίμιο και αιτιολογικές σκέψεις 1-11 αμετάβλητες
Τελευταία αιτιολογική σκέψη:

Τελευταία αιτιολογική σκέψη:

ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει σε τακτική βάση εκθέ
σεις για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη
μέλη,

ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει σε τακτική βάση εκθέ
σεις για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη
μέλη· ότι είναι συνεπώς πιθανό να χρειασθεί να παρακο
λουθεί η Επιτροπή τις δράσεις για το περιβάλλον της Κοινό
τητας,

Αρθρα 1, 2 και 3 αμετάβλητα

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 4 αμετάβλητες

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι φυλάσσονται μητρώα
των αντίστοιχων ολικών ποσοτήτων αζώτου από τεχνητά
λιπάσματα και ζωϊκή κοπριά που τοποθετούνται στις ευπρό
σβλητες ζώνες, κατ' έτος, της συνολικής εκτάσεως των
ζωνών σε εκτάρια και τον αριθμό και τύπο ζώων ανά
εκτάριο στις ζώνες.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι φυλάσσονται μητρώα
των αντίστοιχων ολικών ποσοτήτων αζώτου από χημικά
λιπάσματα και ζωϊκή κοπριά που τοποθετούνται στις ευπρό
σβλητες ζώνες, κατ' έτος, της συνολικής εκτάσεως των
ζωνών σε εκτάρια, του αριθμού και τύπου ζώων ανά
εκτάριο στις ζώνες καθώς και της απόδοσης ανά εκτάριο.

Άρθρο 4 παράγραφος 6 και άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 αμετάβλητες

Αρθρο 5
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν αποκλείουν την αυτόνομη
παρακολούθηση, εκ μέρους της Επιτροπής, των κοινοτικών
υδάτων, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρα 6 έως 12 αμετάβλητα
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Αριθ. C 51/13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Παραρτήματα Ι, II και III αμετάβλητα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Σημείο 1 στοιχείο γ):

Σημείο 1 στοιχείο γ):

γ) επανεξετάζουν ανά τριετία την κατάσταση των υδάτων,
των υδάτων των εκβολών ποταμών και των παρακτίων
υδάτων από πλευράς ευτροφισμού.

γ) επανεξετάζουν ανά τριετία τον πιθανό, ή πραγματικό,
ευτροφισμό των υδάτων επιφανείας, των υδάτων των
εκβολών ποταμών και των παρακτίων υδάτων.

Σημείο 2 αμετάβλητο
Σημείο 3 τίτλος αμετάβλητος
Σημείο 3:

Σημείο 3:

α) λιπάσματα (εκτός της ζωικής κοπριάς)

α) χημικά λιπάσματα (εκτός της ζωικής κοπριάς)

Το υπόλοιπο αμετάβλητο

Αριθ. C 51/14
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στον κοινό κατάλογο των χοικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών
(Επίοημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρι&. C 326 Α της 30ής Δεκεμβρίου 1989)
(90/C 51/10)
Σελίδα 147:
Στο είδος «GLYCINE MAX (L.) MERRILL» προστίθεται η ποικιλία «EVANS (F: 31. 12. 1990)».
Σελίδα 217:
Στο είδος «ΖΕΑ MAYS L.» προστίθεται η ποικιλία «BEOTIC: [Β:*, F:(*) 82401».

Διορθωτικό στις ανακοινώσεις της Εχιτροχής βάσει του άρθρον 115 της συνθήκης ΕΟΚ
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρί&. C 34 της 14ης Φεβρουαρίου 1990)
(90/C 51/11)
Σελίδα 3:
Στην πρώτη και τρίτη ανακοίνωση διαγράφονται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο.
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ΟΟΜΜΙδδΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ ΕϋΚΟΡΕΑΝ ΟΟΜΜυΝΙΤΙΕδ
ΤΚΑΝδΙΤΊΟΝ Ε Ο υ Ο Α Τ Ι Ο Ν ΡΟΚ Τ Η Ε '90$
δοάαΐ ΕυΓορε — δυρρίεηιεηΐ 1/88

ΤΗΐ5 τεροπ ^ η ι α ι η ϊ αη ονει-νιεν οί ιΗε δεαοηά ΕιίΓορεαη €θΓηΓηυηΐ(:γ ΡΓθ§ηυτιιτιε οη ΤΓαη5ιποη, οονεπης
— υΗε χοααΐ, εοοηοπικ αηά εάυ^ηοη&Ι οΗα11εη§ε5 ιο ^ΊιιοΗ ιΗε ΡΓΟξΓ&ΓΠΓηε \ν&5 α τεδροηδε
(ΟΗαριεΓ 1),
— ιΗε τεδροηδεδ πιαάε ιη ιΗε 30 Ριΐοΐ Ρ ^ ε ΰ ΐ 5 (€Η&ρΐ.εΜ 2—6), αηα
— ροΐ^γ ΰοη^υ$ιοη$ ζηά Γεα5ΐτιηιεηα,2ΐιοη5 ίοΓ ε<1ιΐΰ&ΐιοη ροΙ^γ-ιηαΚεΓδ αη^ ρΓ^ΰπηοηεΓδ
(€Η&ρ[6Γ5 6 &: 7)
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Ε 2985 ΕυχκΓηοοιίΓξ

88 44

CEDEFOP — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
ένα ανοικτό πεδίο επιλογής για την επαγγελματική κατάρτιση
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η ενιαία εσωτερική αγορά απαιτούν από την ευρωπαϊκή οικονομία
εντατικοποίηση του συντονισμού και της εναρμόνισης των δραστηριοτήτων των κοινωνικών εταί
ρων, πράγμα που θα δώσει αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα του τεχνολογικού εκσυγχρονι
σμού στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέ
πει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, λόγω της ειδικής σημασίας τους, της επαγγελματικής κατάρτισης-ειδίκευσης των στελεχών τους, του τεχνικού και εργατικού προσωπικού τους και πρέπει να θεω
ρούν τον εαυτό τους στο πλαίσιο αυτό σαν ένα στρατηγικό στοιχείο που καθιστά δυνατή μια οικο
νομία δυναμική και νεωτεριστική σε διαδικασίες και νέα προϊόντα.
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