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SJVFS 2000:61
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:213) om lagerersättning och
lageravgift för socker;
beslutade den 22 mars 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 3 förordningen
(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att 1 § verkets
föreskrifter (SJVFS 1994:213) om lagerersättning och lageravgift 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 § Grundläggande bestämmelser om lagerersättning och lageravgift för
socker finns i
1. rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den 13 september 1999 om
den gemensamma organisationen av marknaden för socker,1
2. kommissionens förordning (EEG) nr 1358/77 av den 20 juni 1977 om
allmänna bestämmelser om kompensation för lagringskostnader för socker
samt om upphävande av förordning (EEG) nr 750/68,2
3. kommissionens förordning (EEG) nr 1998/78 om tillämp-ningsföreskrifter om kompensation för lagringskostnader för socker,3
4. 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, 4
5. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
1 EGT L 252, 25.9.1999, s. 1 (Celex 31999R2038).
2 EGT L 156, 25.6.1977, s. 4 (Celex 31977R1358).
3 EGT L 231, 23.8.1978, s. 5 (Celex 31978R1998).
4 EGT L 388, 30.12.1989, s. 18 (Celex 31989R4045).
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6. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. (SJVFS 2000:61).

Godkännande av tillverkare och handelsidkare
2 § Ansökan om godkännande av tillverkare och handelsidkare skall göras
hos Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
Godkännande av lagerlokal
3 § Ansökan om godkännande av lagerlokal skall göras hos Statens
jordbruksverk, 551 82 Jönköping. Till ansökan skall bifogas en förteckning
över lagerlokaler som beskriver lokalernas beskaffenhet och på vilka
platser dessa är belägna.
Lagerersättning och lageravgift
4 § Deklaration av socker och sirap för beräkning av lagerersättning och
lageravgift skall lämnas till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
Deklarationen av lagerkvantiteterna för råsocker och sirap skall
uttryckas som vitsocker.
För råsocker och sirap före kristalliseringsstadiet sker omräkning till
vitsocker enligt följande.
1. För råsocker multipliceras kvantiteten med 0,92.
2. För sirap före kristalliseringsstadiet sker omräkningen enligt
P-[(torrsubstanshalt - P) x 1,70], där P är lika med polarisationsgraden.
------------------------Denna författning5 träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.
------------------------Denna författning6 träder i kraft den 17 april 2000.
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5 SJVFS 1994:213.
6 SJVFS 2000:61.
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