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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter1
dels att 26 a § skall upphöra att gälla,
dels att 23, 24, 25, 26, 27 a och 31–34 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny bestämmelse, 23 a §, samt
närmast före 23 a § en ny rubrik av följande lydelse.
23 §2 Jordbruksverket får till komplettering och för verkställighet av EG:s
förordningar om jordbruksprodukter meddela föreskrifter om
1. intervention och försäljning från interventionslager,
2. exportbidrag, exportlicenser, importlicenser, förutfastställelselicenser
och säkerheter för jordbruksprodukter,
3. sockerkvoter, produktionsavgifter för socker, handel med sockerbetor
samt om lagerersättning och lageravgift för socker,
4. stöd som avser
– försäljning av smör till sänkta priser och användning av smör, koncentrerat smör (smörolja) och grädde vid framställning av konditorivaror, glass
och andra livsmedel,
– användning av skummjölk och skummjölkspulver vid beredning av foderblandningar,
– denaturering av skummjölkspulver som används som foder till kalvar,
– användning av skummjölk till foder,
– kompensationsbetalning till potatisodlare,
– produktion av potatisstärkelse,
– tillverkning av kasein och kaseinater,
– produktion av torkat foder,
– teknisk användning av spannmål och ris,
– denaturering av socker för foderändamål,
– användning av socker i den kemiska industrin,
– utsäde,
5. stöd som avser
– smör som avsätts till icke vinstdrivande institutioner och organisationer,
– mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever,
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– koncentrerat smör (smörolja) för direkt konsumtion,
– konsumtion av olivolja,
6. stöd till privat lagring av nötkött, kalvkött, fårkött, getkött, griskött,
grädde, smör, ost, skummjölkspulver och spånadslin,
7. stöd till marknadsföring av nötkött, mjölk, mjölkprodukter, äpplen, citrusfrukter, levande växter och blomsterprodukter,
8. godkännande av producentorganisationer för färska frukter och grönsaker och stöd till sådana organisationer,
9. återköp (återtagande) genom producentorganisationer av färska frukter
och grönsaker,
10. kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker,
11. kvotering av stärkelse,
12. stöd till odling av spånadslin, vicker, kikärter och linser,
13. avgifter för att täcka de kostnader som är förenade med systemet för
identifiering och registrering av nötkreatur enligt rådets förordning (EG)
nr 820/97 av den 21 april 1997 om upprättande av ett system för identifiering
och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter3.
Jordbruksverket får även i övrigt meddela föreskrifter till komplettering
och för verkställighet av avdelning 1 i förordning (EG) nr 820/97.

Föreskrifter om handläggning
23 a § Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag
som krävs för utbetalning av stöd.
24 §4 Jordbruksverket skall, om inte något annat följer av andra stycket, 9,
22, 24 a eller 26 §, utföra de uppgifter som enligt EG:s förordningar om
jordbruksprodukter ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat.
Frågor om stöd till odling av spånadslin, vicker, kikärter och linser prövas
av länsstyrelsen. Beslut eller underrättelse om beslut om stöd skall innehålla
en upplysning om innehållet i 26 b §. Stöden betalas ut av Jordbruksverket.
25 §5 Jordbruksverket får, om inte något annat följer av andra stycket,
meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare som tar befattning med
produkter som omfattas av EG:s förordningar om jordbruksprodukter att
lämna uppgifter om
1. produktion, inköp, försäljning, import och export,
2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.
Alkoholinspektionen får efter samråd med Jordbruksverket meddela föreskrifter enligt första stycket i fråga om näringsidkare som tar befattning med
sådana vinprodukter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG)
nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av
marknaden för vin.6
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26 §7 Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av reglerna i EG:s förordningar om jordbruksprodukter och av föreskrifter meddelade med stöd av
lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter utövas av
Jordbruksverket, om inte något annat följer av andra–femte stycket.
Jordbruksverket får efter samråd med Generaltullstyrelsen överlåta åt
Tullverket att fullgöra viss tillsyn utöver den kontrollverksamhet som utövas
enligt tullagsstiftningen.
Läkemedelsverket utövar tillsyn och annan kontroll över hanteringen av
den vinetanol som används för de ändamål som anges i lagen (1961:181) om
försäljning av teknisk sprit m.m.
Alkoholinspektionen utövar tillsyn och annan kontroll över
1. de åtgärder som föreskrivs i kommissionens förordning (EEG) nr
2238/93 av den 26 juli 1993 om följedokument för transport av vinprodukter
och om de register som skall föras,8
2. de lagerdeklarationer som skall lämnas till behörig myndighet enligt
kommissionens förordning (EG) nr 1294/96 av den 4 juli 1996 med tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 822/87 såvitt gäller skörde-,
produktions- och lagerdeklarationer avseende produkter inom vinsektorn.9
Länsstyrelsen kontrollerar att
1. uppgifter som läggs till grund för arealersättning och djurbidrag stämmer överens med de faktiska förhållandena,
2. uppgifter som en djurhållare rapporterar till den centrala databasen för
nötkreatur enligt rådets förordning (EG) nr 820/97 stämmer överens med de
faktiska förhållandena,
3. villkoren för stöden uppfylls.
Länsstyrelsens kontroll omfattar inte slakterier.
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27 a § Jordbruksverket, Läkemedelsverket och Alkoholinspektionen får
meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen.
31 § Ränta skall betalas till staten enligt räntelagen (1975:635) på belopp
enligt EG:s förordningar om jordbruksprodukter, om
1. beloppet betalas efter förfallodagen,
2. mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall återbetalas.
Jordbruksverket och länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta
enligt räntelagen.
32 § Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken.
Jordbruksverket och länsstyrelsen får bestämma att ett beslut enligt denna
förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen skall gälla omedelbart även om det överklagas.
33 §

Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.
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34 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Denna förordning träder i kraft, i fråga om 33 och 34 §§ den 1 oktober
1998, och i övrigt den 1 augusti 1998.
På regeringens vägnar
ANNIKA ÅHNBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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