29. 5 . 96

| SV |

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 154/ 1

I

(Meddelanden)

KOMMISSIONEN
Ecu (')
28 maj 1996

(96 /C 154 /01 )

Valutabelopp för en enhet :
Belgiska franc och
luxemburgska franc

39,3569

Finska mark

5,89734

Svenska kronor

8,44749

Danska kronor

7,39488

Pund sterling

0,819030

Tyska mark

1,91487

USA-dollar

1,23764
1,70076

Grekiska drakmer

302,305

Kanadensiska dollar

Spanska pesetas

159,370

Japanska yen

Franska franc

6,47532

Schweiziska franc

Irländska pund

0,794630

Norska kronor

Italienska lire

Nederländska gulden

Österrikiska schilling
Portugisiska escudos

1928,00
2,14185

13,4729
196,425

Isländska kronor

134,407
1,57378
8,18882
83,9118

Australiska dollar

1,55913

Nyzeeländska dollar
Sydafrikanska rand

1,80915
5,43941

Kommissionen har installerat en telex med automatiskt svar som ger omräkningstalen i ett antal valutor.
Denna tjänst är öppen varje dag från kl. 15.30 till 13.00 följande dag. De som använder sig av tjänsten skall
göra på följande sätt :
— Ring telexnummer Bryssel 237 89.
— Lämna det egna telexnumret.
— Skriv koden "cccc" som startar det automatiska systemet som överför omräkningstalen för ecun.

— Överföringen bör inte avbrytas förrän meddelandet är slut, vilket markeras med koden "ffff".
Anmärkning : Kommissionen har även en automatisk telexsvarare (217 91 ) och en automatisk faxsvarare
(296 10 97) som tillhandahåller dagliga uppgifter om beräkning av de omräkningstal som
skall tillämpas med avseende på jordbrukspolitiken.

(') Rådets förordning (EEG) nr 3180/78 av den 18 december 1978 (EGT nr L 379, 30.12.1978 , s. 1 ),
senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1971 / 89 (EGT nr L 189, 4.7.1989, s. 1 ).
Rådets beslut 80 / 1184 / EEG av den 18 december 1980 (Lomékonventionen ) (EGT nr L 349 ,
23.12.1980 , s . 34 ).

Kommissionens beslut nr 3334 / 80 / EKSG av den 19 december 1980 (EGT nr L 349 , 23.12.1980 , s . 27 ).
Finansiell förordning av den 16 december 1980 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT
nr L 345 , 20.12.1980 , s . 23 ).

Rådets förordning (EEG ) nr 3308 / 80 av den 16 december 1980 (EGT nr L 345 , 20.12.1980 , s . 1 ).
Beslut av Styrelsen för Europeiska investeringsbanken av den 13 maj 1981 (EGT nr L 311 , 30.10.1981 ,
s . 1 ).

