
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1746/2006

z dnia 24 listopada 2006 r.

zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1279/2006 ustalającego na rok gospodarczy
2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz
opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych

państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1713/93
z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe
zasady stosowania rolniczych kursów wymiany w sektorze
cukru (2), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1279/2006 (3) pojawił się błąd dotyczący specjalnego
rolniczego kursu wymiany korony słowackiej.

(2) Należy zatem poprawić powyższy błąd, zastępując kurs
walutowy 39,0739, określony dla korony słowackiej,
kursem 38,0739.

(3) Aby poprawiony kurs walutowy mógł objąć rok gospo-
darczy 2005/2006, należy stosować go od dnia stoso-
wania rozporządzenia (WE) nr 1279/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1279/2006 zastępuje się
tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 1585/2006 (Dz.U. L 294
z 25.10.2006, str. 19).

(2) Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 94. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1509/2001 (Dz.U. L 200
z 25.7.2001, str. 19).

(3) Dz.U. L 233 z 26.8.2006, str. 10.



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Określony kurs walutowy

1 euro = 29,0021 korony czeskie

7,45928 korony duńskie

15,6466 korony estońskie

0,574130 funt cypryjski

0,696167 łaty łotewskie

3,45280 lity litewskie

254,466 forinty węgierskie

0,429300 lira maltańska

3,92889 złote polskie

239,533 tolary słoweńskie

38,0739 korony słowackie

9,37331 korony szwedzkie

0,684339 funty szterlingi”
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