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SJVFS 2012:xx
Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd till privat
lagring av griskött;

Utkom från trycket
den xx xxxxx 2012

beslutade den xx xxxxx 2012.
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § 6 förordningen (2011:926)
om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter,
följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om stöd för privat lagring av griskött finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande
av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma
organisationerna av marknaden”),1
2. kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om
allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring av vissa
jordbruksprodukter,2
3. rådets förordning (EG) nr 485/2008 av den 26 maj 2008 om medlemsstaternas
granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom
Europeiska garantifonden för jordbruket,3
4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
5. förordningen (2011:926) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Utlagring
2 § När en lagringsperiod på två månader löper ut får avtalsparten ta ut hela eller en
del av en avtalad kvantitet från lagret förutsatt att det rör sig om minst fem ton per
avtalspart och lagringsplats. Om mindre än fem ton är tillgängligt på en lagringsplats
får avtalsparten ta ut hela den avtalade kvantiteten förutsatt att produkterna inom
sextio dagar efter utlagringen antingen har
 lämnat gemenskapens tullområde i oförändrat skick,
 nått sin bestämmelseort i oförändrat skick, i de fall som avses i artikel 36.1 i
kommissionens förordning (EG) 800/1999 4 eller
 lagts i oförändrat skick i ett proviantlager som godkänts i enlighet med artikel
40.2 i kommissionens förordning (EG) 800/1999 5.

1 EUT L 299, 16.11.2007, s.1 (Celex 32007R1234).
2 EUT L 223, 21.8.2008, s.3 (Celex 32008R0826).
3 EUT L 143, 3.6.2008, s. 1 (Celex 32008R0485).
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EGT L 102, 17.4.1999, s 11 (Celex 31999r0800)
EGT L 102, 17.4.1999, s 11 (Celex 31999r0800)

SJVFS 2012:xx

------------------------Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
1 Denna författning träder i kraft den xx xxxxx 2012.
2. Genom denna författning upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1995:30) om stöd till privat lagring av griskött
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