
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 488/2006

z dnia 24 marca 2006 r.

ustalające kursy wymiany mające zastosowanie do środków o charakterze strukturalnym lub
środowiskowym w roku 2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia
15 grudnia 1998 r. ustanawiające porozumienia agromonetarne
dotyczące euro (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia
22 grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stoso-
wania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (2),
w szczególności jego art. 4 ust. 3 zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2808/98
terminem operacyjnym dla kwot o charakterze struktu-
ralnym lub środowiskowym jest dzień 1 stycznia roku,
w którym podjęto decyzję w sprawie przyznania
pomocy.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia
(WE) nr 2808/98 kurs wymiany, który należy stosować,
jest średnią kursów walutowych obowiązujących w ciągu
miesiąca poprzedzającego datę terminu operacyjnego,
obliczoną proporcjonalnie w czasie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W 2006 r. dla kwot o charakterze strukturalnym lub śro-
dowiskowym, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 2808/98, mają zastosowanie kursy wymiany zamie-
szczone w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.
(2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2005 (Dz.U. L 172
z 5.7.2005, str. 76).



ZAŁĄCZNIK

Kursy wymiany, o których mowa w art. 1

(1 EUR = średnia z okresu od dnia 1 grudnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.)

0,573458 funt cypryjski

28,9712 korona czeska

7,45403 korona duńska

15,6466 korona estońska

252,791 forint węgierski

3,4528 litewski lit

0,696729 łotewski łat

0,4293 lira maltańska

3,85493 złoty polski

37,8743 korona słowacka

239,505 słoweński tolar

9,43950 korona szwedzka

0,679103 funt szterling
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