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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 697/2009
af 31. juli 2009
om ændring af forordning (EF) nr. 1913/2006 om gennemførelsesbestemmelser for den
agromonetære ordning for euroen i landbrugssektoren for så vidt angår de udløsende
begivenheder for skolefrugtordningen og om fravigelse af nævnte forordning
førelsen af skolefrugtordningen. Dog bør der fastsættes
en særlig udløsende begivenhed udelukkende for
perioden 1. august 2009 til 31. juli 2010.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

Forordning (EF) nr. 1913/2006 bør derfor ændres.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af
15. december 1998 om den agromonetære ordning for euro
en (1), særlig artikel 9, og

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den
Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

ud fra følgende betragtninger:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni
2005 om finansieringen af den fælles landbrugspolitik (2)
og (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles
markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige
bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmar
kedsordningen) (3), begge som ændret ved Rådets forord
ning (EF) nr. 13/2009 (4), blev der oprettet en skolefrugt
ordning, som EF medfinansierer.

De EF-støttebeløb, der er omhandlet i Kommissionens
forordning (EF) nr. 288/2009 af 7. april 2009 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling
af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og
grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn på
undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en
skolefrugtordning (5), er udtrykt i euro. Den udløsende
begivenhed for vekselkurserne for valutaerne i de
medlemsstater, der ikke har indført euroen, bør derfor
fastlægges nærmere.

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2006 (6) er
der fastsat bestemmelser om de udløsende begivenheder
for vekselkurserne i EF-lovgivningen om gennemførelsen
af den fælles landbrugspolitik. Det bør fastsættes, hvilke
udløsende begivenheder der gælder specifikt for gennem
EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.
EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 5 af 9.1.2009, s. 1.
EUT L 94 af 8.4.2009, s. 38.
EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52.

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1913/2006 indsættes følgende artikel 5a
efter artikel 5:

»Artikel 5a
Beløb og betalinger i forbindelse med gennemførelsen af
skolefrugtordningen
For støtte til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter,
forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananpro
dukter til børn på undervisningsinstitutioner, jf. artikel 1 i
Kommissionens forordning (EF) nr. 288/2009 (*), er den
udløsende begivenhed for vekselkursen den 1. januar før
den periode, der er omhandlet i nævnte forordnings
artikel 4, stk. 1.
___________
(*) EUT L 94 af 8.4.2009, s. 38.«

Artikel 2
Uanset artikel 5a i forordning (EF) nr. 1913/2006, som ændret
ved nærværende forordning, er den i nævnte artikel fastsatte
udløsende begivenhed den 31. maj 2009 for perioden
1. august 2009 til 31. juli 2010.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentlig
gørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2009.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen
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