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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:44) om stöd för privat lagring
av lagringsbeständig ost;
beslutade den 22 mars 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 6 förordningen
(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att 1 § verkets
föreskrifter (SJVFS 1996:44) om stöd för privat lagring av
lagringsbeständig ost1 skall ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § 2 Grundläggande bestämmelser om stöd till privat lagring av ost finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den
gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter,3
2. kommissionens förordning (EG) nr 638/1999 av den 25 mars 1999 om
föreskrifter för beviljande av stöd för privat lagring av lagringsbeständig
ost,4
3. rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om
medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av
systemet för finansiering genom garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av
direktiv 77/435/EEG, 5
4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

1 Författningen omtryckt SJVFS 1999:29.
2 Senaste lydelse SJVFS 1999:29. Ändringen innebär bl.a. att andra punkten upphävs.
3 EGT L 160, 26.6.1999, s. 48 (Celex 31999R1255).
4 EGT L 82, 26.3.1999, s. 3 (Celex 31999R0638).
5 EGT L 388, 30.12.1989, s. 18 (Celex 31989R4045).
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5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. (SJVFS 2000:49).
Ansökan
2 § Ansökan om kontrakt för stöd till privat lagring av ost skall göras på
blankett E5.87.
Ansökan skall ges in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
Varje lagerhållare får ansöka om kontrakt för högst 100 ton per
ansökningsvecka och ansökan skall vara Jordbruksverket tillhanda senast
tisdagen i efterföljande vecka. (SJVFS 1999:29).
2 a § Ansökan om utbetalning av stöd för privat lagring av ost skall göras
på blankett E5.88.
Ansökan skall ges in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
(SJVFS 1998:48).
Uttag ur lager
3 § Minst 10 arbetsdagar innan uttag ur lagret sker eller den maximala
stödberättigande lagringsperioden slutar skall lagerhållaren underrätta
Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping, härom på blankett E5.110.
Minsta uttag ur lager skall vara 2 ton. (SJVFS 1999:29).
Lagerrapport
4 § Lagerhållaren skall avge veckovis lagerrapport på blankett E5.107.
Blanketten
skall
skickas
in
till
Statens
jordbruksverk,
551 82 Jönköping. (SJVFS 1998:48).
------------------------Denna författning6 träder i kraft den 1 april 1996.
------------------------Denna författning7 träder i kraft den 2 juni 1998.
------------------------

6 SJVFS 1996:44.
7 SJVFS 1998:48.
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Denna författning8 träder i kraft den 6 april 1999 men skall dock
tillämpas från och med den 1 april 1999.
--------------------------Denna författning9 träder i kraft den 17 april 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Toini Pukki
(Interventionsenheten)

8 SJVFS 1999:29.
9 SJVFS 2000:49.

3

