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COMMISSIE
ECU O — EUROPESE REKENEENHEID (2)
21 oktober 1981
Bedrag in nationale valuta voor één eenheid:
Belgische en
Luxemburgse frank con.

40,7545

Belgische en
Luxemburgse frank fin.

44,9416

Duitse mark

2,43782

Gulden

2,68732

Pond sterling

0,591483

Deense kroon

7,83038

Franse frank

6,11452

Lire
Iers pond
Griekse drachme

1293,91
0,688020
61,2801

US-dollar

1,07916

Zwitserse frank

2,03961

Peseta

104,214

Zweedse kroon

6,01524

Noorse kroon

6,45446

Canadese dollar

1,29974

Escudo

70,1454

Oostenrijkse schilling

17,0777

Finse mark
Yen

4,77205
252,092

Nieuwzeelandse dollar

1,22862

Australische dollar

0,88545

De Commissie heeft een telexdienst met automatisch antwoordmechanisme in gebruik genomen die
elke gebruiker, op diens aanvraag per telex, de omwisselingskoers in de voornaamste valuta geeft.
Deze dienst functioneert elke dag van 15.30 uur tot de volgende dag 13.00 uur.
De gebruiker dient als volgt te handelen:
'— telex nr. 23789 te Brussel kiezen;
— zijn eigen telexadres geven;
— de code „cccc" vormen die het automatisch antwoordmechanisme in werking stelt en hem de
omwisselingskoersen van de Europese rekeneenheid per telex geeft;
de mededeling
eüng rniet onderbreken voor het einde van de boodschap dat aangegeven wordt door
het teken „fff?".
Noot: De Commissie heeft ook een telex met automatisch antwoordmechanisme (nr. 21791) in gebruik die een aantal dagelijkse gegevens verstrekt voor de berekening van de monetaire compenserende bedragen in het kader van de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(') Verordening (EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 (PB nr. L 379 van
30. 12. 1978, blz. 1).

Beschikking 80/1184/EEG van de Raad van 18 december 1980 (Overeenkomst van Lomé)
(PB nr. L 349 van 23. 12. 1980, blz. 34).
Beschikking nr. 3334/80/EGKS van de Commissie van 19 december 1980 (PB nr. L 349 van
23. 12. 1980, blz. 27).
Financieel Reglement van 16 december 1980 voor de toepassing van de algemene begroting van
de Europese Gemeenschappen (PB nr. L 345 van 20. 12. 1980, blz. 23).
Verordening (EEG) nr. 3308/80 van de Raad van 16 december 1980 (PB nr. L 345 van
20. 12. 1980, blz. 1).
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( ) Beschikkingen van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank van 18 maart
1975 en 30 december 1977.

