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 (2017:xx) om ändring i Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
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)

11 minuter

0 företag

0 kr

2)

Ange också om den
administrativa bördan går
utöver vad den legala
grunden kräver.
Bilaga 3

I bilagan tillkommer det en
punkt för bas- och certifikatutsäde samt inte slutligt
certifierat utsäde, som säger att
det ska finnas ett officiellt
tilldelat serienummer på
utsädespartiets etikett.
Märkningen av utsädespartier i
småförpackningar berörs inte,
och inte heller standardutsäde,
vilket är det som används i
Sverige i dagsläget.
Den administrativa bördan
omfattar dels att ansöka om
tillstånd att trycka egna
etiketter, dels att nollställa
företagets
serienummerräknare.

Av artikel 4 i kommissionens
genomförandedirektiv EU
2016/317 den 3 mars 2016 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 krav
på ett officellt tilldelat
serienummer på etiketterna för
bas- och certifikatutsäde, och för
partier med utsäde som ännu
inte certifiertas samt på
följedokumentet för denna typ av
utsäde. Det officiellt tilldelade
serienumret ska inte läggas till
på etiketter för standardutsäde
och inte heller på etiketter på
småförpackningar.

1. Ett visst tolkningsutrymme
Företag som eventuellt skulle
finns. Direktivet och beslutet
vilja trycka egna etiketter,
säger att medlemstaterna ska 0 företagt.
införa krav på ett officellt
tilldelat serienummer på
etiketter och följedokument. 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.

Bilaga 3

I bilagan tillkommer det en
punkt för utsäde av ännu ej
godkänd sort, som säger att det
ska finnas ett officiellt tilldelat
serienummer på
utsädespartiets etikett.

Av kommissionens
genomförandebeslut (EU)
2016/320 den 3 mars 2016 av
om ändring av beslut
2004/842/EG om
genomförandebestämmelser
enligt vilka medlemsstaterna får
tillåta utsläppande på marknaden
av utsäde som hör till sorter för
vilka det har lämnats in en
ansökan om införande på den
nationella sortlistan för arter av
lantbruks- eller köksväxter, så
framgår att medlemsstaterna ska
införa ett officellt tilldelat
serienummer på etiketterna för
utsädespartier av sorter som
ännu inte är godkända.

1. Ett visst tolkningsutrymme
Samma som ovan
finns. Direktivet och beslutet
säger att medlemstaterna ska
införa krav på ett officellt
tilldelat serienummer på
etiketter och följedokument. 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.

11 minuter

0 företag

0 kr

Bilaga 4

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

Av kommissionens
genomförandedirektiv (EU)
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. Inget tolkningsutrymme.
Direktivet (EU) 2016/317 säger
endast att medlemstaterna ska
införa ett officellt tilldelat
serienummer.
Någon alternativ lösning kan vi
inte finna.
2. Den administrativa bördan
går inte utöver vad den legala
grunden kräver.

15 minuter

0 företag

0 kr

Utsädesföretag som ställer ut
följedokument för partier med
ännu inte certifierat utsäde (grå
etikett).

Summan administrativ kostnad per år
Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor
Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av föreskriften
eller det allmänna rådet.

Kronor

0 kr

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att:
Minska med kronor x kr per år
Vara oförändrad
Öka med 0 kronor per år

0 kr

