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SJVFS 2004:1
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1997:78) om avgifter för kontroll
av äggproduktion samt skyldighet att lämna uppgifter
enligt EU:s handelsnormer för ägg;

Utkom från trycket
den 14 januari 2004
Omtryck

beslutade den 8 januari 2004
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § förordningen (1999:1148) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter i fråga om verkets föreskrifter (1997:78)
om avgifter för kontroll av äggproduktion samt skyldighet att lämna uppgifter enligt
EU:s handelsnormer för ägg1,
dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,
dels att 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om avgifter för kontroll av äggproduktion samt
rapportering av genomsnittligt antal höns per produktionssystem finns i
1. rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för ägg2,
2. kommissionens förordning (EG) nr 2295/2003 av den 23 december 2003 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg3,
3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. (SJVFS 2004:1).
Avgifter
2 § Vid kontrollbesiktning enligt artiklarna 17 och 18 i förordning (EEG) nr 1274/91
ska producenten betala avgift enligt följande:
Inregistrering av anläggning
Kontrollbesök (avser ett stall) …..………1 800 kronor per besök
Kontroll av ytterligare stall ……………..500 kronor per ytterligare stall
Efterbesiktning ………………………….900 kr per besök

1 Författningen omtryckt SJVFS 2000:36.
2 EGT L 173, 6.7.1990, s. 5 (Celex 31990R1907).
3 EGT L 340, 24.12.2003, s. 16 (Celex 32003R2295).
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Årlig tillsynskontroll
Kontrollbesök (avser ett stall) …..………1 300 kronor per besök
Kontroll av ytterligare stall……………..350 kronor per ytterligare stall
Efterbesiktning ………………………….650 kr per besök
(SJVFS 1999:107).
Skyldighet att lämna uppgifter
3 § Producenter, vars ägg omfattas av EU:s handelsnormer för ägg, ska senast den 15
februari varje år lämna uppgift om genomsnittligt antal värphöns föregående år för
respektive produktionssystem.
Uppgifterna ska lämnas på blankett E14.3 och ges in till Statens jordbruksverk,
551 82 Jönköping4. (SJVFS 2004:1).
------------------------Denna författning5 träder i kraft den 1 februari 2004.

MATS PERSSON
Anna Elworth
(Marknadsenheten)

4 Blankett E14.3 kan rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
5 SJVFS 2004:1.
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