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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:217) om prisrapportering av
griskött;

Utkom från trycket
den 20 september 2004
Omtryck

beslutade den 16 september 2004
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § förordningen (1999:1148) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS
1994:217) om prisrapportering av griskött1
dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,
dels att 2 - 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 prisrapporteringen till interventionssystemet
för griskött finns i
1. rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den
gemensamma organisationen av marknaden för griskött2,
2. rådets förordning (EEG) nr 3220/84 av den 13 november 1984 om fastställande
av gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av gris3,
3. kommissionens förordning (EEG) nr 2806/79 av den 13 december 1979 om
utbyte av viss information om griskött mellan medlemsstaterna och kommissionen
samt om upphävande av förordning (EEG) nr 2330/744,
4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
(SJVFS 2000:32).
Rapportering
2 § Företag med en slakt som överstiger 7 000 ton griskött per kalenderår ska
veckovis rapportera priser på slaktsvin till Jordbruksverket.
Rapporteringen ska ske i ett av Jordbruksverket angivet format. Rapporten ska ha
kommit in till Jordbruksverket via www.sjv.se eller med post senast onsdag klockan
13.00 i efterföljande vecka. (SJVFS 2004:71)

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:32.
2 EGT L 282, 1.11.1975, s. 1 (Celex 31975R2759).
3 EGT L 301, 20.11.1984, s. 1 (Celex 31984R3220).
4 EGT L 319, 14.12.1979, s. 17 (Celex 31979R2806).
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3 § Företag med inköp eller förmedling överstigande 10 000 stycken smågrisar
(livdjur) per kalenderår ska veckovis rapportera kvantiteter och priser på smågrisar
(livdjur).
Rapporteringen ska ske i ett av Jordbruksverket angivet format. Rapporten ska ha
kommit in till Jordbruksverket via www.sjv.se eller med post senast onsdag klockan
13.00 i efterföljande vecka. (SJVFS 2004:71)
4 § Indelningen av kvantiteterna ska följa bestämmelserna i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar. (SJVFS 2000:32)
------------------------Denna författning5 träder i kraft den 1 november 2004.

CHRISTINA HUHTASAARI
Ylva Purfürst
(Utredningsenheten)

5 SJVFS 2004:71.
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