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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1079/2009
av den 10 november 2009
om fastställande av en sista dag för inlämning av ansökan om stöd för privat lagring av griskött
enligt förordning (EG) nr 1278/2008
(2)

Stödet för privat lagring av griskött bör därför avvecklas,
och en sista dag för inlämning av ansökan bör fastställas.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 43 a
och d jämförd med artikel 4, och

För att undvika spekulation bör förordningen träda i
kraft samma dag som den offentliggörs, och sista dagen
för inlämning av ansökan bör vara dagen efter ikraftträ
dandedagen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(1)

Stöd för privat lagring beviljas i enlighet med kommis
sionens förordning (EG) nr 1278/2008 av den
17 december 2008 om antagande av nödstödåtgärder
för grisköttsmarknaden i form av stöd för privat lagring
på Irland (2). Stödet beviljas till följd av de exceptionella
omständigheter som rådde i grisköttssektorn i Irland un
der december 2008, då man upptäckt förhöjda halter av
polyklorerade bifenyler (PCB) i griskött från Irland. Efter
som situationen har förändrats sedan dess är åtgärderna
inte längre nödvändiga.

Artikel 1
Sista dagen för inlämning av ansökan om stöd för privat lagring
av griskött enligt förordning (EG) nr 1278/2008 ska vara den
13 november 2009.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2009.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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