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beslutade den 24 januari 2008
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen (1999:1148) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS
1995:162) om uppköp och försäljning av spannmål för intervention
dels att 9 och 10 §§ samt rubriken närmast före 10 § ska utgå,
dels att ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,
dels att 1-4, 7, 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 13 §, samt en ny rubrik
närmast före denna paragraf.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om uppköp och försäljning av spannmål för intervention 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. rådets förordning (EEG) nr 824/2000 av den 19 april 2000 om fastställandet av
förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål samt
analysmetoderna för kvalitetsbestämning,2
3. kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 av den 28 juli 1993 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan,3
4. rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för
jordbruket och om upphävande av direktiv 77/435/EEG,4
5. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
6. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
(SJVFS 2008:3).
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EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).
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INTERVENTIONSUPPKÖP AV SPANNMÅL
Anmälan
2 § Anmälan om erbjudande av spannmål för interventionsuppköp ska göras hos
Jordbruksverket.
Anmälan ska göras på blanketten ”ANMÄLAN Spannmål för
interventionsinköp”, E5.57, eller i annan skriftlig form och innehålla de uppgifter
som anges på blanketten.5 (SJVFS 2008:3).
3 § Anmälan som avses i 2 § är bindande när Jordbruksverket bekräftat denna genom att utfärda leveransorder och kontrakt. (SJVFS 2008:3).
Leverans
4 § Av 3 § förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
framgår att minsta kvantitet spannmål som får lämnas för intervention är 200 ton.
Leverans ska ske med minst 200 ton per leveransdag inom lagerhållarens ordinarie arbetstid. I annat fall svarar säljaren för uppkomna merkostnader.
(SJVFS 2008:3).
5 § Levererad kvantitet får avvika med högst fem procent per parti från den i anmälan om erbjudande av spannmål för interventionsuppköp bekräftade kvantiteten.
Jordbruksverket får avvisa kvantitet som, i vidare mån än vad som anges i första
stycket, överstiger den i anmälan erbjudna kvantiteten. För det fall den levererade
kvantiteten, i vidare mån än vad som anges i första stycket, understiger den i anmälan erbjudna mängden, får Jordbruksverket kräva att säljaren fullgör leveransen i
enlighet med anmälan. Säljaren ansvarar för de kostnader som uppkommer i de fall
levererad kvantitet inte överensstämmer med den i anmälan erbjudna kvantiteten.
6 § Fastställande av kvantitet och rymdvikt samt provtagning ska ske på mottagningsorten.
Utlastningsersättning
7 § Om Jordbruksverket övertar spannmålen på den plats där den finns lagrad när
anmälan om erbjudande lämnas, minskas interventionspriset förutom med eventuell
transportkostnad även med utlastningsersättning om 20 kronor och 50 öre per ton.
(SJVFS 2008:3).
FÖRSÄLJNING AV SPANNMÅL FRÅN INTERVENTIONSLAGER
Anbudsgivning
8 § Anbud på spannmål som lagras i interventionslager ska lämnas till Jordbruksverket.
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Blanketten ”ANMÄLAN Spannmål för interventionsinköp” kan hämtas på Jordbruksverkets
webbplats, www.sjv.se.
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Anbud ska lämnas på blanketterna ”ANBUD Intervention - spannmål”, E5.82,
alternativt ”TENDER Intervention - cereals”, E5.82 GB, eller i annan skriftlig form
och innehålla de uppgifter som anges i dessa blanketter.6 (SJVFS 2008:3).
9 § har upphävts genom (SJVFS 2008:3).
Tilldelning av kontrakt
10 § har upphävts genom (SJVFS 2008:3).
Utlastning
11 § Köparen ska acceptera en differens på högst minus fem procent mellan kontrakterad och utlastad kvantitet när utlastning sker inom betalningsfristen.
Köparen ska ta emot en utlastning om minst 200 ton per leveransdag inom
lagerhållarens ordinarie arbetstid. I annat fall ansvarar köparen för uppkomna merkostnader. (SJVFS 2008:3).
Övertagande
12 § Köparen övertar spannmålen vid utlastningen dock senast vid betalningstidens
utgång. Spannmål som lastas på fartyg betraktas som utlastad när den passerat lagerhållarens våg.
Jordbruksverket kan efter framställan och efter lagerhållarens godkännande
medge att köparen övertar spannmålen i befintligt lager före det att betalningsfristen
gått ut. Den spannmål som avses ska lagras skild från annan spannmål. (SJVFS
1996:126).
Särskilda skäl
13 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket besluta om undantag från bestämmelserna i denna författning. (SJVFS 2008:3).
------------------------Denna författning7 träder i kraft den 1 juli 2008.

MATS PERSSON

Lennart Gert
(Marknadsstödsenheten)
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på Jordbruksverkets webbplats, www.sjv.se.
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