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Förordning
om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för
miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder;

Utkom från trycket
den 23 juli 2002

utfärdad den 11 juli 2002.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:577) om stöd för
miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
dels att 1 kap. 1, 9, och 13 §§ skall ha följande lydelse
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha
följande lydelse.

1 kap.
1 §1 Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 1257/1999
av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och
upphävande av vissa förordningar2 samt kommissionens förordning (EG) nr
445/2002 av den 26 februari 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden 3.
Om prövning, utbetalning, tillsyn och överklagande av stöd enligt 4–9 kap.
inom strukturfondsmål 1 finns bestämmelser i förordningen (1999:1424) om
förvaltning av EG:s strukturfonder.
9 § Ansökan om stöd eller om utbetalning av stöd skall ges in till stödmyndigheten inom den tid som föreskrivs av Jordbruksverket eller, när det gäller
stöd enligt 6 kap., av Skogsstyrelsen.
Om en ansökan om stöd enligt 3 kap. eller om utbetalning av stöd enligt
2 kap. kommer in för sent, skall reglerna om för sen ansökan i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 av den 11 december 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och
kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/924 (IAKS-förordningen) tillämpas.
13 § Den centrala tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EG)
nr 1257/1999, kommissionens förordning (EG) nr 445/2002 och av denna
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förordning utövas av Jordbruksverket och, när det gäller stöd enligt 6 kap.,
av Skogsstyrelsen.
Den närmare tillsynen inom länet utövas av stödmyndigheten med det undantaget att tillsynen över stöd enligt 2 kap. 8 § utövas av länsstyrelsen.
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen får föreskriva att det skall tas ut en
avgift för tillsynen samt bestämma avgiftens storlek.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
3.5 De upphävda förordningarna gäller fortfarande i ärenden som anhängiggjorts före utgången av år 1999 om inte annat följer av 7 samt ärenden
som har sin grund i ett åtagande enligt förordningen (1997:1336) om miljöstöd. I stället för 1 kap. 19 § i förordningen (1997:1336) om miljöstöd skall
dock 1 kap. 17 § i den nya förordningen tillämpas. Med IAKS-förordningen
skall i förordningen (1997:1336) om miljöstöd avses kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 av den 11 december 2001 om fastställande av tilllämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar som infördes genom rådets
förordning (EEG) nr 3508/92. När det gäller stöd enligt 3 kap. 17 § förordningen (1997:1336) om miljöstöd skall i 1 kap. 11, 13, 23, 24, 26, 27, 30 och
31 §§ i samma förordning länsstyrelsen bytas ut mot Jordbruksverket.
Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2002.
På regeringens vägnar
MARGARETA WINBERG
Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)
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