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SJVFS 2016:26
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2016:26) om stöd för att minska
mjölkproduktionen;

Utkom från trycket
den 9 september 2016

beslutade den 9 september 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om
EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, följande.
Dessutom beslutar Statens jordbruksverk om följande allmänna råd.
1 § Grundläggande bestämmelser om stöd för att minska mjölkproduktionen finns i
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17
december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar
(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)
nr 1290/2005 och (EG) nr 485/20081,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17
december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr
922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20072,
3. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1612 av den 8 september
2016 om tillhandahållande av stöd för minskning av mjölkproduktionen3 och
4. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och
marknadsreglering av jordbruksprodukter.
2 § Denna författning gäller för anmälan till stöd för att minska mjölkproduktionen
samt ansökan om utbetalning av stöd för att minska mjölkproduktionen.
3 § Mjölkproducenten ska anmäla sig till stöd för att minska mjölkproduktionen på
blanketten ”Anmälan – Stöd för att minska mjölkproduktionen”4.
Utöver de uppgifter som anges i artikel 2.3 förordning (EU) nr. 2016/16125 ska
anmälan innehålla underskrift av sökanden eller behörig företrädare för sökanden samt
uppgifter om sökandens personnummer eller organisationsnummer.
Allmänt råd till artikel 2.3 i förordning (EU) nr 2016/1612
Styrkande dokument kan till exempel vara kopia på
avräkningsnoteringarna från mejeriet, dels för referensperioden och
dels för juli 2016.
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4 § Anmälan ska mjölkproducenten skicka med e-post till mjolk@jordbruksverket.se,
faxa till faxnummer 036-15 59 95, skicka till Jordbruksverket, företagsstödsenheten,
551 82 Jönköping eller lämna till Jordbruksverket, företagsstödsenheten, Vallgatan 8,
Jönköping.
5 § Mjölkproducenten ska ansöka om utbetalning av stöd för att minska
mjölkproduktionen på blanketten ”Ansökan – Utbetalning av stöd för att minska
mjölkproduktionen”6.
Utöver de uppgifter som anges i artikel 5.3 förordning (EU) nr. 2016/16127 ska
ansökan innehålla underskrift av sökanden eller behörig företrädare för sökanden samt
uppgifter om sökandens personnummer eller organisationsnummer. För att ansökan
om utbetalning av stöd ska anses ha kommit in ska dessa uppgifter ha kommit in senast
sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag för utbetalning regleras i artikel 5 förordning
(EU) nr. 2016/16128.
Allmänt råd till artikel 5.3 i förordning (EU) nr 2016/1612
Styrkande dokument kan till exempel vara kopior
avräkningsnoteringar från mejeriet för reduceringsperioden.

på

6 § Ansökan ska mjölkproducenten skicka med e-post till mjolk@jordbruksverket.se,
faxa till faxnummer 036-15 59 95, skicka till Jordbruksverket, företagsstödsenheten,
551 82 Jönköping eller lämna till Jordbruksverket, företagsstödsenheten, Vallgatan 8,
Jönköping.
____________
Denna författning träder i kraft den 9 september 2016.

LEIF DENNEBERG

Maria Sköld
(Stödregelenheten)
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