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Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:12)
om bidrag till potatisstärkelsetillverkare;

SJVFS 2005:12
Saknr 53
Utkom från trycket
den 16 mars 2005

beslutade den 10 mars 2005
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen (1999:1148) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om bidrag till potatisstärkelsetillverkare finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den
gemensamma organisationen av marknaden för spannmål1,
2. rådets förordning (EEG) nr 1868/94 av den 27 juli 1994 om upprättande av
ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse2,
3. kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003 av den 23 december 2003 om
gemensamma regler för tillämpning av rådets förordningar (EG) nr
1782/2003 och (EG) nr 1868/94 när det gäller potatisstärkelse3,
4. kommissionens förordning (EG) nr 2236/2003 av den 23 december 2003 om
gemensamma regler för tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1868/94 om
upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse4,
5. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
6. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Förteckning över odlingsavtal
2 § Potatisstärkelsetillverkaren ska till Jordbruksverket överlämna en förteckning
över de odlingsavtal som tecknats med potatisproducenterna. Den ska innehålla de
uppgifter som framgår av artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2236/2003.
Förteckningen ska årligen lämnas till Jordbruksverket senast den 10 april.
Ansökan om utbetalning av bidrag
3 § Ansökan om utbetalning av bidrag till potatisstärkelsetillverkare ska göras på
blanketten ”ANSÖKAN - utbetalning av bidrag till potatisstärkelsetillverkare” och
ges in till Jordbruksverket5.
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EGT L 270, 21.10.2003, s.78 (Celex 32003R1784).
EGT L 197, 30.7.1994, s. 4 (Celex 31994R1898).
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EGT L 339, 24.12.2003, s. 45 (Celex 32003R2236).
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Blanketten ”ANSÖKAN - utbetalning av bidrag till potatisstärkelsetillverkare”, SJV E5.29, kan hämtas på www.sjv.se.
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Denna författning träder i kraft den 1 april 2005, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:110) om kompensationsbetalning till potatisproducenter och
bidrag till potatisstärkelsetillverkare ska upphöra att gälla.
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