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VERORDENING (EG) Nr. 697/2009 VAN DE COMMISSIE
van 31 juli 2009
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1913/2006 houdende bepalingen voor de toepassing van het
agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector, wat de ontstaansfeiten voor de
schoolfruitregeling betreft, en tot afwijking van die verordening
wisselkoersen die in de Gemeenschapswetgeving inzake
de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
van toepassing zijn. Er dient te worden voorzien in ont
staansfeiten die specifiek verbonden zijn met de uitvoe
ring van de schoolfruitregeling. Voor de periode die loopt
van 1 augustus 2009 tot en met 31 juli 2010 dient
echter een apart ontstaansfeit te worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van
15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel
voor de euro (1), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(4)

Verordening (EG) nr. 1913/2006 moet daarom dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouw
markten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van
21 juni 2005 betreffende de financiering van het ge
meenschappelijk landbouwbeleid (2) en bij Verordening
(EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007
houdende een gemeenschappelijke ordening van de land
bouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal
landbouwproducten
(„integrale-GMO-verordening”) (3),
beide gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 13/2009 (4), is
een door de Gemeenschap meegefinancierde schoolfruit
regeling opgezet.

(1)

De communautaire steuntoewijzingen als bedoeld in Ver
ordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van
7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering
van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten
aanzien van de toekenning, in het kader van een school
fruitregeling, van communautaire steun voor de verstrek
king van groente- en fruitproducten, verwerkte groenteen fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in
onderwijsinstellingen (5) worden uitgedrukt in euro. Bij
gevolg moet worden vastgesteld welk ontstaansfeit geldt
voor de wisselkoersen van valuta van lidstaten waarin de
euro niet is ingevoerd.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 van de Commis
sie (6) zijn ontstaansfeiten vastgesteld voor de

(3)
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5 van 9.1.2009, blz. 1.
94 van 8.4.2009, blz. 38.
365 van 21.12.2006, blz. 52.

Artikel 1
In Verordening (EG) nr. 1913/2006 wordt het volgende
artikel 5 bis ingevoegd na artikel 5:
„Artikel 5 bis
Bedragen en steunbetalingen in verband met de
uitvoering van de schoolfruitregeling
Met betrekking tot de steun die wordt verleend voor de in
artikel 1 van Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Com
missie (*) bedoelde verstrekking van groente- en fruitproduc
ten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproduc
ten aan kinderen is het ontstaansfeit voor de wisselkoers 1
januari voorafgaande aan de in artikel 4, lid 1, van die ver
ordening bedoelde periode.
___________
(*) PB L 94 van 8.4.2009, blz. 38.”.

Artikel 2
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 bis van Verordening
(EG) nr. 1913/2006, gewijzigd bij de onderhavige verordening,
is het in dat artikel bedoelde ontstaansfeit voor de periode van
1 augustus 2009 tot en met 31 juli 2010 31 mei 2009.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 juli 2009.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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