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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2483/2000
av den 10 november 2000
om fastställande för oktober månad 2000 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall
utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

de belopp som skall utgå som ersättning från och med
den 1 januari 1999, efter införandet av detta datum av
en agromonetär ordning för euron, bör särskilda växelkurser endast fastställas mellan euron och de nationella
valutorna i de medlemsstater som inte har infört den
gemensamma valutan.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den
13 september 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaderna för socker (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1527/2000 (2),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den
15 december 1998 om införande av en agromonetär ordning
för euron (3),
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 1713/
93 av den 30 juni 1993 om särskilda bestämmelser för tillämpningen av jordbruksomräkningskurserna på sockerområdet (4),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1642/1999 (5), särskilt
artikel 1.3 i denna, och
av följande skäl:
I artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 1713/93 föreskrivs att
det belopp som enligt artikel 8 i förordning (EG) nr
2038/1999 skall utgå som ersättning för lagringskostnader skall omräknas till nationell valuta med hjälp av
en särskild jordbruksomräkningskurs, vilken skall vara
lika med den tidsproportionellt beräknade genomsnittliga jordbruksomräkningskurs som gällt under lagringsmånaden. Denna särskilda jordbruksomräkningskurs
måste fastställas varje månad för föregående månad. För

(1)

(2)

Tillämpningen av dessa bestämmelser medför att den
särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som
ersättning för kostnaderna för lagring av socker måste
fastställas för oktober månad 2000 i de olika nationella
valutorna i enlighet med bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den särskilda jordbruksväxelkurs som skall användas för de
olika nationella valutorna för omräkning av det belopp som
skall utgå som ersättning för de lagringskostnader som avses i
artikel 8 i förordning (EG) nr 2038/1999 skall fastställas för
oktober månad 2000 på det sätt som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 november 2000.
Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 november 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 10 november 2000 om fastställande för oktober månad 2000 av den
särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker
Särskilda växelkurser

1 EUR =

7,44774
339,441
8,52398
0,589719

danska kronor
grekiska drakmer
svenska kronor
pund sterling
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