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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:138) om produktionsstöd för
utsäde;
beslutade den 22 mars 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 4 förordningen
(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att 1 § verkets
föreskrifter (SJVFS 1996:138) om stöd till produktion av utsäde skall ha
följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder ikraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om stöd till produktion av utsäde finns i
1. rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den
gemensamma marknadsordningen för utsäde,1
2. rådets förordning (EEG) nr 1674/72 av den 2 augusti 1972 om
fastställande av allmänna regler om utbetalning och finansiering av stödet
inom utsädessektorn,2
3. kommissionens förordning (EEG) nr 1686/72 av den 2 augusti 1972
om vissa tillämpningsföreskrifter för stöd inom utsädessektorn,3
4. kommissionens förordning (EEG) nr 1718/93 av den 30 juni 1993 om
reglering av omräkningskurs för utsäde,4
5. rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om
medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör den del av
systemet för finansiering genom garantisektionen inom Europeiska

1 EGT L 246, 5.11.1971, s. 1 (Celex 31971R2358).
2 EGT L 177, 4.8.1972, s. 1 (Celex 31972R1674).
3 EGT L 177, 4.8.1972, s. 26 (Celex 31972R1686).
4 EGT L 159, 1.7.1993, s. 103 (Celex 31993R1718).
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utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av
direktiv 77/435/EEG, 5
6. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
7. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. (SJVFS 2000:48).
Registrering av handelsföretag
2 § Utsädesföretag och förädlare måste för medverkan i stödet för utsäde
vara kontrollerade och godkända av Statens utsädeskontroll samt komma
in med en särskild registreringsansökan på blankett E5.78. till Statens
jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
Ansökan om utbetalning av stöd
3 § Ansökan om utbetalning av stöd skall göras på blankett E5.76. och
vara Jordbruksverket tillhanda senast den 30 juni året efter skörd. Till
ansökan skall kopia på odlingskontrakt eller uppförökningsintyg bifogas.
------------------------Denna författning6 träder i kraft den 20 november 1996, då Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:137) om produktionsstöd för
utsäde skall upphöra att gälla.
------------------------Denna författning7 träder i kraft den 17 april 2000.
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5 EGT L 388, 30.12.1989, s. 18 (Celex 31989R4045).
6 SJVFS 1996:138.
7 SJVFS 2000:48.
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