Statens jordbruksverks
författningssamling

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00
telefax: 036-19 05 46
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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:68) om systemet med
säkerheter för jordbruksprodukter;
beslutade den 10 december 2003
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § första stycket 2
förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1995:68) om systemet med säkerheter för jordbruksprodukter1
dels att ordet skall ska bytas ut mot ska,
dels att 12 § ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med
den dag då denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om systemet med säkerheter för jordbruksprodukter finns i
1. kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985
om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för
jordbruksprodukter2 ,
2. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
och
3. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. (SJVFS 2003:23).
Definitioner
2 § Med branschsäkerhet förstås i dessa föreskrifter säkerhet som med
gäldenärens och borgensmannens medgivande får lov att utnyttjas av flera
sökande företag.
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Författningen senast omtryckt SJVFS 2002:58.
EGT L 205, 3.8.1985, s. 5, (Celex 31985R2220).

Utkom från trycket
den 15 december 2003
Omtryck
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Form av säkerhet
3 § Säkerhet får ställas genom
1. deposition av kontanter till Statens jordbruksverk,
2. check eller postväxel ställd till Jordbruksverket,
3. pantförskrivning av bankkonto till Jordbruksverkets förmån, eller
4. garanti tecknad av en av Jordbruksverket godkänd borgensman.
(SJVFS 1995:80).
4 § Deposition av kontanter ska ske direkt till Jordbruksverket eller
genom insättning på Jordbruksverkets postgirokonto 95 44 99-0.
5 § Check ska vara Jordbruksverket tillhanda minst fem dagar före det att
säkerheten krävs.
6 § Garanti ska vara formulerad enligt standardlydelse som erhålls från
Jordbruksverket. Pantförskrivning ska innehålla en tilläggstext som kan
erhållas från Jordbruksverket. Garanti och pantförskrivning ska skickas
till Statens jordbruksverk, Ekonomienheten, 551 82 Jönköping. (SJVFS
1995:80).
7 § Om garantin eller pantförskrivningen skickas till Jordbruksverket
genom telefaxmeddelande, ska originalblanketten vara verket tillhanda
inom fem dagar från den dag då telefaxmeddelandet översänds till
Jordbruksverket. (SJVFS 1995:80).
Godkända borgensmän m.m.
8 § Godkända borgensmän är
1. bank som får driva verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 2, 4 och 5 §§
bankrörelselagen (1987:617) eller anges i den förteckning som upprättas
enligt artikel 11 Europaparlamentet och rådets direktiv nr 2000/12/EG av
den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i
kreditinstitut3 ,
2. kreditmarknadsbolag och kreditinstitut som får driva verksamhet i
Sverige enligt 1 kap. 2 § lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
och som enligt bolagsordningen har rätt att tillhandahålla säkerhet enligt
artikel 8.1 b förordning (EEG) nr 2220/85, och
3. försäkringsbolag som får driva verksamhet i Sverige enligt 1 kap.
1 § försäkringsrörelselagen (1982:713) samt 2 kap. 1 § och 4 kap. 1 §
lagen (1998:293) o m utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
och som enligt bolagsordningen har rätt att tillhandahålla säkerhet enligt
artikel 8.1 b förordning (EEG) nr 2220/85. (SJVFS 2003:23).
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EGT L 126, 26.5.2000, s. 1, (Celex 32000L0012).
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9 § Borgensman ska till Jordbruksverket inkomma med bolagsordning
samt registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknare.
(SJVFS 1995:80).
Återställande och förverkande av säkerhet m.m.
10 § Borgensmannen kan genom skrivelse till Jordbruksverket, återkalla
garanti med en uppsägningstid av fem dagar varmed avses helgfria vardagar utom lördagar. Garantin ska inte gälla för förpliktelser som åläggs
sökanden efter denna tidpunkt.
Garantin frisläpps i sin helhet först när det styrkts att samtliga förpliktelser som omfattas av garantin uppfyllts.
Enkel säkerhet som ställs i form av kontanter återbetalas till de delar
som inte belastas, förutsatt att delreturen överstiger 1 000 kronor.
Frisläppt blocksäkerhet återställs först efter skriftlig begäran. (SJVFS
1995:80).
11 § För det fall säkerhet ska ersättas med annan säkerhet ska borgensmannen lämna skriftligt meddelande därom. Av meddelandet ska
framgå vilken säkerhet som ska ersättas och vad som träder i dess ställe.
12 § Om förpliktelse inte uppfylls för säkerhet ställd i form av kontanter,
check eller postväxel förverkas dessa omedelbart, utan att föregående
krav på betalning skickas till berörd part.
Då garanti eller pantförskrivning förverkas har företaget som ingått
förpliktelsen och borgensmannen att solidariskt se till att anfordrat belopp
betalas till Jordbruksverket inom 30 dagar från det att parterna mottagit
betalningskravet.
Belopp på mindre än 500 kronor ska inte förverkas. (SJVFS 2003:79).
13 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2004.

MATS PERSSON
Fredric Fingal
(Ekonomienheten)
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