
A BIZOTTSÁG 488/2006/EK RENDELETE

(2006. március 24.)

a strukturális vagy környezetvédelmi intézkedésekre alkalmazandó 2006. évi átváltási árfolyamok
rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az euro bevezetésével kapcsolatos agromonetáris
intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i
2799/98/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a
mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 1998. december 22-i
2808/98/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 4.
cikke (3) bekezdése második mondatára,

mivel:

(1) A 2808/98/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésével össz-
hangban a strukturális vagy környezetvédelmi jellegű
összegek esetében a meghatározó ügyleti tény azon év
január 1-je, amelyben a támogatás odaítéléséről szóló
határozatot meghozták.

(2) A 2808/98/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének első
mondatával összhangban az alkalmazandó átváltási árfo-
lyam a meghatározó ügyleti tény időpontját megelőző
hónapban hatályban lévő átváltási árfolyamoknak időa-
rányosan kiszámított átlagával egyezik meg,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006. évben a mellékletben szereplő átváltási árfolyamot kell
alkalmazni a 2808/98/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésében
említett strukturális vagy környezetvédelmi célú összegekre.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 24-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HU2006.3.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 88/5

(1) HL L 349., 1998.12.24., 1. o.
(2) HL L 349., 1998.12.24., 36. o. A legutóbb az 1044/2005/EK rende-

lettel (HL L 172., 2005.7.5., 76. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett átváltási árfolyamok

(1 EUR = a 2005. december 1. és 2005. december 31. közötti időszak átlaga)

0,573458 ciprusi font

28,9712 cseh korona

7,45403 dán korona

15,6466 észt korona

252,791 magyar forint

3,4528 litván lita

0,696729 lett lat

0,4293 máltai líra

3,85493 lengyel zloty

37,8743 szlovák korona

239,505 szlovén tolár

9,43950 svéd korona

0,679103 font sterling
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