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SJVFS 2009:46
Statens jordbruksverks föreskrifter om
prisrapportering av nöt-, gris- och lammkött;

Utkom från trycket
den 22 juni 2009
Omtryck

beslutade den 17 juni 2009
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § förordningen (1999:1148) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Gemensamma grundläggande bestämmelser för prisrapportering finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande
av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma
organisationerna av marknaden)1,
2. kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 av den 10 december 2008 om
tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för klassificering av slaktkroppar
av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa 2,
3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
2 § Grundläggande bestämmelser om prisrapportering till interventionssystemet för
nötkött, till systemet för stöd till privat lagring och för beräkning av representativa
marknadspriser finns i
1. kommissionens förordning (EG) nr 1669/2006 av den 8 november 2006 om
tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen
för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn (kodifierad version),3
2. kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om
allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring för vissa
jordbruksprodukter,4
3. kommissionens förordning (EG) nr 2273/2002 av den 19 december 2002 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1254/1999 när det gäller
övervakning av priser på vissa nötkreatur på representativa gemenskapsmarknader.5
3 § Grundläggande bestämmelser om representativt marknadspris för lammkött
finns i
kommissionens förordning (EG) nr 315/2002 av den 20 februari 2002 om notering
av priserna för färska och kylda slaktkroppar av får på gemenskapens representativa
marknader6.
1 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).
2 EUT L 337, 16.12.2008, s. 3-30 (Celex 32008R1249).
3 EUT L 312, 11.11.2006, s. 6, (Celex 32006R1669).
4 EUT L 223, 21.8.2008, s. 3, (Celex 32008R0826).
5 EGT L 347, 20.12.2002, s. 15 (Celex 32002R2273).
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Rapporteringsskyldighet
Nötkött
4 § Slakteriföretag med en slakt som överstiger 20 000 vuxna nötkreatur per
kalenderår ska veckovis rapportera slaktade kvantiteter och priser på nötkött till
Jordbruksverket.
Griskött
5 § Slakteriföretag med en slakt som överstiger 7 000 ton griskött per kalenderår ska
veckovis rapportera priser på slaktsvin till Jordbruksverket.
6 § Slakteriföretag med inköp eller förmedling överstigande 10 000 stycken
smågrisar (livdjur) per kalenderår ska veckovis rapportera kvantiteter och priser på
smågrisar (livdjur).
Lammkött
7 § Slakteriföretag med en slakt som överstiger 50 ton lammkött per kalenderår ska
veckovis rapportera slaktade kvantiteter och priser på lammkött.
Rapportering
8 § Rapporteringen ska ske i ett av Jordbruksverket angivet format. Rapporten ska
ha kommit in till Jordbruksverket senast tisdag klockan 18.00 i efterföljande vecka.
9 § Indelningen av kvantiteterna ska följa bestämmelserna i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar.
------------------------Ikraftträdande bestämmelse
Denna författning7 träder i kraft den 16 juli 2009. Genom författningen upphävs
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:205) om prisrapportering av
nötkött, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:217) om prisrapportering
av griskött och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:218) om
prisrapportering av lammkött.

HARALD SVENSSON

Eva Jirskog
(Enheten för handel och marknad)
6 EGT L 50, 21.2.2002, s. 47 (Celex 32002R0315).
7 SJVFS 2009:46.

2

