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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 939/98,
annettu 4 päivänä toukokuuta 1998,
sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen
maatalouden muuntokurssin vahvistamisesta huhtikuuksi 1998
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1785/81 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1599/96 (2),
ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä
joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 150/95 (4),
ottaa huomioon erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä
maatalouden muuntokurssin soveltamiseksi sokerialalla
30 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 1713/93 (5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 59/97 (6), ja erityisesti sen
1 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että
asetuksen (ETY) N:o 1713/93 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että asetuksen (ETY) N:o 1785/81 8 artiklassa tarkoitettu varastointikustannusten korvausmäärä on muunnettava kansallisiksi valuutoiksi käyttämällä erityistä maata-

louden muuntokurssia, joka saadaan laskemalla pro rata
temporis varastointikuukauden aikana sovellettujen
maatalouden muuntokurssien keskiarvo; tämä erityinen
maatalouden muuntokurssi on vahvistettava joka kuukausi
edelliseksi kuukaudeksi, ja
kyseisten säännösten soveltamisesta seuraa, että erityinen
maatalouden muuntokurssi, jota käytetään varastointikustannusten korvausmäärän muuntamiseen kansallisiksi
valuutoiksi, vahvistetaan huhtikuuksi 1998 tämän
asetuksen liitteen mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Erityinen maatalouden muuntokurssi, jota käytetään
muunnettaessa asetuksen (ETY) N:o 1785/81 8 artiklassa
tarkoitettu varastointikustannusten korvausmäärä kansallisiksi valuutoiksi, vahvistetaan huhtikuuksi 1998 tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1998.
Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE
sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen maatalouden
muuntokurssin vahvistamisesta huhtikuuksi 1998 4 päivänä toukokuuta 1998 annettuun
komission asetukseen
Erityinen maatalouden muuntokurssi

1 ecu =

40,9321
7,56159
1,98381
349,703
168,313
6,68769
0,796521
1 973,93
2,23573
13,9570
203,155
6,02811
8,79309
0,695735

Belgian tai Luxemburgin frangia
Tanskan kruunua
Saksan markkaa
Kreikan drakmaa
Espanjan pesetaa
Ranskan frangia
Irlannin puntaa
Italian liiraa
Alankomaiden guldenia
Itävallan šillinkiä
Portugalin escudoa
Suomen markkaa
Ruotsin kruunua
Englannin puntaa
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