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Förordning
om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s
förordningar om jordbruksprodukter;

Utkom från trycket
den 11 maj 1999

utfärdad den 29 april 1999.
Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter1 skall ha 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,
– 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,
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7. stöd till marknadsföring av nötkött, mjölk, mjölkprodukter, äpplen, citrusfrukter, levande växter och blomsterprodukter,
8. stöd till informationsåtgärder om märkning av nötkött,
9. godkännande av producentorganisationer för färska frukter och grönsaker och stöd till sådana organisationer,
10. återköp (återtagande) av färska frukter och grönsaker genom producentorganisationer,
11. kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker,
12. kvotering av stärkelse,
13. stöd till odling av spånadslin, vicker, kikärter och linser,
14. 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.
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1999.
På regeringens vägnar
MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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