SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS
- administrativa bördor för företagen

I tabellen ska du ange de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet
som innehåller administrativa bördor för företagen och göra en bedömning av den
samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per
rad.
Du ska bifoga den ifyllda tabellen till konsekvensutredningen.

Föreskriftens namn: Föreskrifter (2016:XX) om ändring i Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
Ange paragraf
med ny eller
ändrad
administrativ
börda

Ange typ av administrativ
börda

Ange den legala grunden för
den administrativa bördan
(ange författning, direktiv eller
beslut samt tillämplig
artikel/paragraf)

1)

Ange om den legala
Ange typ av företag som
grunden för den
berörs av den administrativa
administrativa bördan
bördan
innehåller ett
tolkningsutrymme som
medger alternativa lösningar
och om så är fallet på vilket
sätt.

Ange bedömd
tidsåtgång för
den
administrativa
bördan per
företag och år

Ange hur
många företag
som berörs av
den
administrativa
bördan 1)

Ange den samlade
kostnaden för den
administrativa
bördan för
företagen per år 2)

30 minuter

2 företag

-195 kr

2)

Ange också om den
administrativa bördan går
utöver vad den legala
grunden kräver.
28 §

Införselanmälan av blandningar
av foderväxter behövs inte
längre göras.

Bemyndigande att föreskriva om
införsel återfinns i
utsädesförordningen
(2000:1330), 24 §
”Jordbruksverket får meddela
föreskrifter om att den som för in
utsäde i landet ska anmäla
detta”.

1. Ändringen innebär minskad
administrativ börda. Att inte
ändra medför samma
administrativ börda som
företagen har idag.
2. Den administrativa bördan
går inte utöver vad den legala
grunden kräver.

Utsädesföretag

Bilaga 4

i bilagan tillkommer det en
punkt för bas- certifikat- och
handelsutsäde, samt
utsädesblandningar, som säger
att det ska finnas ett officiellt
tilldelat serienummer på
utsädespartiets etikett.
Märkningen av utsädespartier i
småförpackningar berörs inte.

Av kommissionens
genomförandedirektiv 2016/317
om ändring av rådets direktiv
66/401/EEG, 66/402/EEG,
2002/54/EG, 2002/55/EG,
2002/56/EG och 2002/57/EG vad
gäller den officiella etiketten på
utsädespartier, så framgår att
medlemsstaterna ska införa ett
officellt tilldelat serienummer på
etiketterna för bas- och
certifikatutsäde, handelsutsäde
och utsädesblandningar, men
inte för de olika typerna av
småförpackningar.

1. Direktivet 2016/317 säger
att medlemstaterna ska införa
ett officellt tilldelat
serienummer. En alternativ
lösning skulle vara att låta
Jordbruksverket trycka
etiketter för alla företag och
inte tillåta att företagen trycker
egna etiketter. Någon
administrativ börda för att
ansöka om trycktillstånd skulle
då inte finnas. Men företagen
skulle istället behöva ansöka
hos Jordbruksverket om
etiketter vilket i sig skulle
innebära administrativa
bördor.
2. Den administrativa bördan
går inte utöver vad den legala
grunden kräver.

Företag som vill trycka egna
etiketter

10 minuter

8 företag

287 kr

Bilaga 5

Det tillkommer en punkt i
bilagan som säger att det ska
finnas ett officiellt tilldelat
serienummer i partiets
följedokument

Av kommissionens
genomförandedirektiv 2016/317
om ändring av rådets direktiv
66/401/EEG, 66/402/EEG,
2002/54/EG, 2002/55/EG,
2002/56/EG och 2002/57/EG vad
gäller den officiella etiketten på
utsädesförpackningar, så
framgår att medlemsstaterna ska
införa ett officellt tilldelat
serienummer i följedokumentet
som ska åtfölja utsädespartier
som inte är slutligt certifierade
vid in- och utförsel.

1. Direktivet 2016/317 säger
Utsädesföretag som handlar
endast att medlemstaterna ska med ocertifierat utsäde ”grå
införa ett officellt tilldelat
etikett”.
serienummer.
Någon alternativ lösning kan vi
inte finna.
2. Den administrativa bördan
går inte utöver vad den legala
grunden kräver.

15 minuter

5 företag

244 kr

Summan administrativ kostnad per år

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor
Kronor

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av föreskriften
eller det allmänna rådet.

195 kr

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att:
Minska med kronor x kr per år
Vara oförändrad
Öka med 336 kronor per år

336 kr

