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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 697/2009
av den 31 juli 2009
om ändring av förordning (EG) nr 1913/2006 om tillämpningsföreskrifter för det agromonetära
systemet för euron inom jordbrukssektorn, vad gäller avgörande händelser inom programmet för
frukt i skolan, och om undantag från den förordningen
förandet av programmet för frukt i skolan. En särskild
avgörande händelse bör dock fastställas för perioden
1 augusti 2009–31 juli 2010.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den
15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för
euron (1), särskilt artikel 9, och

(4)

Förordning (EG) nr 1913/2006 bör därför ändras i en
lighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
den gemensamma organisationen av jordbruksmark
naderna.

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(1)

(2)

(3)

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

Ett av gemenskapen medfinansierat program för frukt i
skolan upprättades genom rådets förordningar (EG) nr
1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av
den gemensamma jordbrukspolitiken (2) och (EG) nr
1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande
av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna
och om särskilda bestämmelser för vissa jordbrukspro
dukter (”enda förordningen om de gemensamma organi
sationerna av marknaden”) (3), båda ändrade genom för
ordning (EG) nr 13/2009 (4).

Den fördelning av gemenskapsstöd som anges i kommis
sionens förordning (EG) nr 288/2009 av den 7 april
2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1234/2007 vad avser gemenskapsstöd till utdel
ning av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av
frukt och grönsaker och bananprodukter till skolbarn
inom ramen för ett program för frukt i skolan (5) är
uttryckt i euro. Därför bör den avgörande händelsen fast
ställas för växelkurserna för valutor i de medlemsstater
som inte har infört euron.

Kommissionens förordning (EG) nr 1913/2006 (6) anger
de avgörande händelser för växelkurser som är tillämpliga
i gemenskapens lagstiftning vid genomförandet av den
gemensamma jordbrukspolitiken. Det är lämpligt att fast
ställa avgörande händelser som specifikt avser genom
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349, 24.12.1998, s. 1.
209, 11.8.2005, s. 1.
299, 16.11.2007, s. 1.
5, 9.1.2009, s. 1.
94, 8.4.2009, s. 38.
365, 21.12.2006, s. 52.

Artikel 1
I förordning (EG) nr 1913/2006 ska följande artikel 5a införas:

”Artikel 5a
Belopp och utbetalning av stöd i samband med
genomförandet av programmet för frukt i skolan
För stöd som ges för utdelning av frukt och grönsaker, be
arbetade produkter av frukt och grönsaker och bananproduk
ter till barn i enlighet med artikel 1 i kommissionens för
ordning (EG) nr 288/2009 (*) ska den avgörande händelsen
för växelkursen vara den 1 januari som föregår den period
som avses i artikel 4.1 i den förordningen.
___________
(*) EUT L 94, 8.4.2009, s. 38.”

Artikel 2
Med avvikelse från artikel 5a i förordning (EG) nr 1913/2006 i
dess ändrade lydelse enligt den här förordningen ska, för perio
den 1 augusti 2009–31 juli 2010, den avgörande händelse som
föreskrivs i den artikeln vara den 31 maj 2009.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2009.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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