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Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 1 förordningen
(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att 1 § verkets
föreskrifter (SJVFS 1995:162) om uppköp och försäljning av spannmål för
intervention skall 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 uppköp och försäljning av spannmål
för intervention finns i
1. rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den
gemensamma organisationen av marknaden för spannmål,1
2. rådets förordning (EEG) nr 689/92 av den 19 mars 1992 om fastställandet av förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål,2
3. rådets förordning (EEG) nr 2731/75 av den 29 oktober 1975 om
fastställande av standardkvaliteterna för vete, råg, korn, majs och
durumvete,3
4. kommissionens förordning (EEG) nr 1908/84 av den 4 juli 1984 om
fastställande av standardmetoderna för bestämning av kvaliteten på
spannmål,4

1 EGT L 181, 1.7.1992, s. 21 (Celex 31992R1765).
2 EGT L 74, 20.3.1992, s. 18 (Celex 31992R0689).
3 EGT L 281, 1.11.1975, s. 22 (Celex 31975R2731).
4 EGT L 178, 5.7.1984, s. 22 (Celex 31984R1908).
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5. kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 av den 28 juli 1993 om
förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av
interventionsorgan,5
6. 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, 6
7. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
8. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. (SJVFS 2000:50).
INTERVENTIONSUPPKÖP AV SPANNMÅL
Anmälan
2 § Anmälan om erbjudande av spannmål för interventionsuppköp skall
göras hos Statens jordbruksverk, interventionsenheten, 551 82 Jönköping.
Anmälan skall göras på blankett E5.57. eller i annan skriftlig form och
innehålla de uppgifter som anges på blanketten. (SJVFS 1996:126).
3 § Anmälan som avses i 2 § är bindande när Jordbruksverket bekräftat
denna genom utfärdande av en slutsedel.
Leverans
4 § Leverans skall ske med minst 200 ton per leveransdag inom lagerhållarens ordinarie arbetstid. I annat fall svarar säljaren för uppkomna
merkostnader.
Säljaren skall i samråd med lagerhållaren upprätta en leveransplan.
Denna plan skall överlämnas till Statens jordbruksverk och till av verket
anlitat kontrollföretag två arbetsdagar före första leveransdag. (SJVFS
1996:126).
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
5 EGT L 191, 1.7.1993, s. 76 (Celex 31993R2131).
6 EGT L 388, 30.12.1989, s. 18 (Celex 31989R4045).
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stycket, understiger den i anmälan erbjudna mängden får Jord-bruksverket
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. (SJVFS
1996:126).
6 § Fastställande av kvantitet och rymdvikt samt provtagning skall 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 13 kronor och 75 öre per ton.
FÖRSÄLJNING AV SPANNMÅL FRÅN INTERVENTIONSLAGER
Anbudsgivning
8 § Anbud på spannmål som lagras i interventionslager skall lämnas till
Statens jordbruksverk, interventionsenheten, 551 82 Jönköping.
Anbud skall lämnas på blankett E5.82. eller i annan skriftlig form och
innehålla de uppgifter som anges på blanketten. (SJVFS 1996:126).
9 § En anbudssäkerhet på 5 ECU per ton skall vid försäljning för avsättning på den gemensamma marknaden ställas till Statens jordbruksverk i
samband med avlämnande av anbudet.
Tilldelning av kontrakt
10 § Om, vid försäljning för avsättning på den gemensamma marknaden,
anbud inkommer på kvantiteter som överstiger utbjudna kvantiteter,
prioriteras de högsta anbuden.
Utlastning
11 § Köparen skall acceptera en differens på högst minus fem procent
mellan kontrakterad och utlastad kvantitet när utlastning sker inom betalningsfristen.
Köparen skall ta emot en utlastning om minst 200 ton per leveransdag.
I annat fall ansvarar köparen för uppkomna merkostnader.
Köparen skall i samråd med lagerhållaren upprätta en utlastningsplan.
Denna plan skall överlämnas till Jordbruksverket och till av verket anlitat
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kontrollföretag två arbetsdagar före första utlastningsdag. (SJVFS
1996:126).
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 skall lagras skild
från annan spannmål. (SJVFS 1996:126).
------------------------Denna författning7 träder i kraft den 8 november 1995, då Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:258) om interventionsuppköp av
spannmål skall upphöra att gälla.
------------------------Denna författning8 träder i kraft den 15 oktober 1996.
------------------------Denna författning9 träder i kraft den 17 april 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Lennart Gert
(Interventionsenheten)

7 SJVFS 1995:162.
8 SJVFS 1996:126.
9 SJVFS 2000:50.
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