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SJVFS 2005:66
Statens jordbruksverks föreskrifter om driftsfonder och
ekonomiskt stöd från gemenskapen inom marknaden
för frukt och grönsaker;

Utkom från trycket
den 12 december 2005

beslutade den 8 december 2005
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen (1999:1148)
om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om driftsfonder och ekonomiskt stöd från gemenskapen inom marknaden för frukt och grönsaker finns i
1. rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker,1
2. kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 av den 11 augusti 2003 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på
driftsfonder, verksamhetsprogram och ekonomiskt stöd,2
3. 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 vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av direktiv 77/435/EEG,3
4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt
5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Beräkning av saluförd produktion vid byte av producentorganisation
2 § För tillämpning av artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003
fastställs att en medlem som tillträder en producentorganisation den 1 januari ska
uppge sin saluförda produktion under referensperioden som underlag för beräkning
av driftsfonden i den nya producentorganisationen. Undantag görs i de fall den gamla
producentorganisationen inte godkänner att medlemmen kan frigöras från sina
åtaganden inom ramen för det aktuella verksamhetsprogram som löper inom producentorganisationen enligt artikel 5.1 i kommissionens förordning EG nr 1432/2003.
3 § I samband med att uppgiften om saluförd produktion för beräkning av driftsfond
lämnas av producentorganisationen till Jordbruksverket enligt artikel 7 i förordning
(EG) nr 1433/2003, ska en medlemsförteckning bifogas med uppgift om respektive
medlems totala omsättning för godkända produkter under referensperioden. Av
förteckningen ska även framgå vilka medlemmar som kommer att lämna
producentorganisationen från och med den 1 januari och vars omsättning därför inte
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kommer att inkluderas i underlaget. Vidare ska listan inkludera nya medlemmar från
den 1 januari och den omsättning som ingår i underlaget.
Referensperiod
4 § För tillämpning av artikel 15.5 tredje stycket i rådets förordning (EG) nr 2200/96
ska den referensperiod på tolv månader, som avses i artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003, börja den 1 juli två år före det år som verksamhetsprogrammet genomförs och sluta den 30 juni året före det år som verksamhetsprogrammet genomförs.
Förvaltning av driftsfonderna
5 § De driftsfonder som inrättats i enlighet med artikel 15.1 i rådets förordning EG
(nr) 2200/96 ska förvaltas med separat bokföring som inbegriper alla utgifter och
inkomster för driftsfonden, så att de årligen kan kontrolleras och verifieras av externa
revisorer.
Finansiering av driftfonderna
6 § För tillämpning av artikel 6.2 a och b i kommissionens förordning EG (nr)
1433/2003 tillåts att driftsfonderna finansieras med producentorganisationens egna
medel och att individuella avgifter på olika nivåer fastställs. Kravet angående
finansieringsaspekter i artikel 8 e i kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003
gäller även egna medel.
Ändring av verksamhetsprogram m.m.
7 § Senast den 15 oktober ska följande information lämnas till Jordbruksverket:
1. meddelande om den beräknade storleken på driftsfonden som avses i artikel 7 i
kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003,
2. verksamhetsprogram som avses i artikel 11 i samma förordning,
3. inlämnande av ändring av verksamhetsprogram som avses i artikel 14.1 i
samma förordning.
8 § För tillämpning av artikel 15 i kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003
krävs att producentorganisationen till Jordbruksverket kommer in med en skriftlig
ansökan om godkännande av en betydande ändring av ett redan godkänt verksamhetsprogram. Icke betydande ändringar kan genomföras utan att godkännande inhämtas från Jordbruksverket.
Förskott
9 § För att förskott ska kunna betalas ut krävs att producentorganisationen inkommer
med underlag till Jordbruksverket som visar att kraven i artikel 20.3 i kommissionens
förordning (EG) nr 1433/2003 är uppfyllda.
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Särskilda kostnader
10 § Särskilda kostnader för åtgärder som anges i punkt 2 i bilaga I till kommissionens förordning EG (nr) 1433/2003 ersätts med 60 % i stöd från driftsfonden, vilket
motsvarar 30 % stöd från gemenskapen och 30 % odlarnas bidrag till fonden. Om
producentorganisationen visar att skillnaden mellan konventionella kostnader och
särskilda kostnader är större än 60 % beviljas stöd för den verkliga skillnaden.
Experimentell produktion
11 § Stöd för särskilda kostnader för experimentell produktion enligt punkt 2 a i
bilaga I i kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 beviljas endast om samtliga
av följande kriterier är uppfyllda:
1. Huvudsyftet ska vara att ge nya kunskaper.
2. Projektet ska inledas med att en sammanställning görs av befintliga fakta i
ämnet, syftet med den experimentella produktionen och vilka frågor som denna förväntas ge svar på.
3. Det ska finnas en plan som sammanställts eller godkänts av en person med
relevanta kunskaper.
4. Av planen ska framgå principer för utvärdering samt att experimentet eller
projektet genomförs på ett sätt som möjliggör att svar ges på uppställda frågor.
5. Om producentorganisationen i genomförandet önskar avvika från den fastställda planen måste detta godkännas av den person som avses i punkt 3.
6. Genomförandet kan endast anses vara av experimentell karaktär om den
experimentella produktionen omfattar en begränsad yta eller produktion och är
begränsad i tid.
7. Projektet ska avslutas med att en sammanställning och utvärdering görs av
erhållna resultat i enlighet med den fastlagda planen.
Kostnader för möten och utbildningsprogram
12 § Utgifter i samband med möten och utbildningar enligt punkt 7 i bilaga I i
kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 godtas med belopp som motsvarar
skattefria avdrag för bil och för måltider vid representation enligt inkomstskattelagen
(SFS 1999:1229).
Köp av obebyggd mark
13 § Vid köp av obebyggd mark enligt punkt 12 i bilaga I i kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 gäller följande:
1. Kostnaden för en investering i mark får inte överstiga kostnaden för den investering som ska göras på marken, utom i fall som är motiverade utifrån behov av
expansion av befintliga anläggningar.
2. Om försäljning sker inom fem år från det att stöd beviljats, och ingen
ersättningsinvestering görs inom ett år, ska stödet återbetalas till Jordbruksverket.
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Investeringar i enskilda företag
14 § För investeringar som är placerade i enskilda företag enligt punkt 17 i bilaga I i
kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 gäller följande:
1. En lista med uppgift om var investeringarna är placerade ska finnas hos producentorganisationen.
2. Investeringen ska ägas av producentorganisationen, vilket ska framgå av
inventarieförteckningen.
3. Restvärdet av investeringen ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1999:120) om driftsfonder och ekonomiskt stöd från gemenskapen inom marknaden för frukt och grönsaker ska upphöra att gälla.

MATS PERSSON

Maria Sköld
(Interventionsenheten)
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