Svensk författningssamling

SFS 2009:1578

Förordning
om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s
direktstöd för jordbrukare, m.m.;

Utkom från trycket
den 30 december 2009

utfärdad den 21 december 2009.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
dels att 1 kap. 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska lyda ”Ansvariga myndigheter”,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 a § av följande lydelse.

1 kap.
4 a § Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 5, 6, 11, 16, 18
och 21 §§. Uppgifter som rör företag med verksamhet i Blekinge län fullgörs
av Länsstyrelsen i Skåne län.
5 §1 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, tilldelning ur
den nationella reserven enligt 3 kap. 14 §, ytterligare betalning enligt 3 kap.
19 § första stycket 2 och 3 samt handjursbidrag enligt 3 kap. 15 § prövas av
Jordbruksverket.
6 §2 Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen
i det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra eller
tredje stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges
in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.
Ansökan om stöd till företag, vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i
Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne län.
Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 3 kap. 14 §, om
ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 och 3 samt om handjursbidrag enligt 3 kap. 15 § ska ges in till Jordbruksverket.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid ansökan ska
ges in och om innehåll i ansökan.
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Senaste lydelse 2009:58.
Senaste lydelse 2005:1227.
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Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.
På regeringens vägnar
ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)
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