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utfärdad den 2 juni 2005.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
dels att 1 kap. 1, 5, 6 och 22 §§, 2 kap. 1 och 3 §§ samt 3 kap. 6 § skall ha
följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 3 kap. 18, 19
och 20 §§, samt nya rubriker närmast före 3 kap. 18 § och 3 kap. 19 § av följande lydelse.

1 kap.
1 § Denna förordning kompletterar
1. rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om
upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93,
(EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/
94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG)
nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,
2. kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003 av den 23 december
2003 om gemensamma regler för tillämpningen av rådets förordningar (EG)
nr 1782/2003 och (EG) nr 1868/94 när det gäller potatisstärkelse,
3. kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1782/2003 när de gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a
i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror1,
4. kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om
tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs
i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och
5. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om
närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och
det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets
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förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och
om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.
5 § Frågor om stöd, föreskrivna verksamhetskrav, god jordbrukshävd och
goda miljöförhållanden enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen, om
inte något annat följer av andra stycket.
Frågor om stödrättigheter, fastställande av referensbelopp, ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § och den nationella reserven prövas av Jordbruksverket.
6 § Ansökan om stöd eller om utbetalning av stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, skall ansökan ges
in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.
Ansökan om ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § skall ges in till Jordbruksverket.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid ansökan skall
ges in och om innehåll i ansökan.
22 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.
Beslut som gäller stöd enligt 3 kap. 19 § får inte överklagas i andra fall än
när det är fråga om beslut enligt 1 kap. 16, 18 och 19 §§.
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

2 kap.
1 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om kravet på god
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som avses i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Därvid skall det särskilt beaktas att betesmark
aktivt nyttjas årligen. Jordbruksverket får föreskriva om undantag från kravet på ett årligt aktivt nyttjande.
3 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen
av bestämmelserna om bibehållande av permanent betesmark i artiklarna 3
och 4 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004.

3 kap.
6 § Antalet hektar per region som skall fastställas enligt artikel 60 i rådets
förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara
1. 9 193 hektar i region 1,
2. 8 375 hektar i region 2,
3. 17 448 hektar i region 3,
4. 4 155 hektar i region 4, och
5. 4 051 hektar i region 5.
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Kvarhållna medel
18 § Den andel av de nationella taken som skall kvarhållas enligt artikel
69 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara 0,45 %.
Ytterligare betalning
19 § Sådan ytterligare betalning som avses i artikel 69 i rådets förordning
(EG) nr 1782/2003 får beviljas för
1. deltagande i ackrediterade kvalitetscertifieringssystem inom primärproduktionen, vilka syftar till att utveckla produkter av särskilt hög kvalitet,
2. kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder som syftar till att
förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden, eller
3. organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom Europeiska unionen.
Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd enligt
första stycket.
20 § Stöd enligt 19 § får beviljas för de sektorer som omfattas av bilaga VI
till rådets förordning (EG) nr 1782/2003.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
På regeringens vägnar
ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)
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