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A Allmänt
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Inledning
Kommissionen har beslutat om ett genomförandebeslut (härefter kallat beslutet),
”kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/320 av den 3 mars 2016 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”.
Beslutet är riktat till medlemsstaterna och ska därför införlivas i svensk lagstiftning, bland annat
genom att föreskriften Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering
m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter, (härefter kallad föreskriften) ändras.
Medlemsstaterna ska tillämpa de nya bestämmelserna från och med den 1 april 2017. Beslutet
innebär ett tillägg av uppgift om officiellt tilldelat serienummer på etiketten på
utsädesförpackningen för utsäde av en ännu ej godkänd sort.
Ändringen avser ändring i bilaga 4.
I bilaga 4, som gäller informationen som ska finnas på etiketten till ett utsädesparti, så införs en
punkt med texten ”Officiellt tilldelat serienummer” på ett ställe.
Kommissionens beslut innebär att det tillkommer ett nytt informationskrav på etiketten. Genom
att ställa krav på att etiketten ska innehålla ett officiellt tilldelat serienummer så hoppas
kommissionen stärka säkerheten och minska risken för bedräglig användning av officiella
etiketter inom unionen. Med ett serienummer på etiketterna så ska myndigheterna ges möjlighet
att bättre registrera och kontrollera aktörernas tryckning, distribution och användning.
Enligt kommissionens beslut ska de officiella etiketternas serienummer användas på den orange
etikett som ska finnas på partier med utsäde av sorter som ännu inte är godkända (sk orange
label).
Orange etikett används då företag vill handla med utsäde av en sort som ännu inte är godkänd.
Användningen av sådant utsäde regleras i kommissionens beslut 2004/842/EG. Det är i det land
där ansökan om intagning av sorten i sortlistan lämnats in, som orange etikett för utsädespartier
av sorten utfärdas.
Sverige använder sedan tidigare ett löpnummer på etiketten för certifierat utsäde. Begreppet
löpnummer är därför väl inarbetat när det gäller etiketten för utsäde. Etiketterna har ett
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löpnummer som består av ett prefix och ett sex-siffrigt nummer. Prefixet indikerar om det är
Jordbruksverket eller vilket företag det är som har tryckt etiketten. Det sex-siffriga numret är
själva löpnumret som nollställs varje år.

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna
blir om någon reglering inte kommer till stånd
När det gäller det nya genomförandebeslutet för etiketter så ska det tillämpas från och med den
1 april 2017. Om beslutet inte införlivas före angivet datum, innebär det en försening. Vid en
försening av införlivande av beslut riskerar Sverige att få sanktioner av EU. Om vi inte
införlivar beslutet kan även svenska utsädesföretag komma att missgynnas gentemot andra
länders utsädesföretag. Vi kan därför inte identifiera några lämpliga alternativa lösningar.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
De senaste tre åren har ingen orange etikett utfärdats i Sverige. Det är desto vanligare i andra
länder. Det senaste beslutet om att utfärda orange etikett gällde ett parti av sockerbetsutsäde. Vi
bedömer därför att ett företag är berört av förslaget.
De som eventuellt skulle kunna beröras av ändringen i föreskriften om officiellt tilldelat
serienummer på etiketter är Jordbruksverket (utsädesenheten) och de utsädesföretag som sökt
och fått tillstånd att trycka etiketter. Det finns i dagsläget åtta företag som får trycka egna
etiketter. Endast ett av dem uppskattas dock vara berört av ändringen beträffande orange etikett.

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
I Sverige har officiellt tilldelat serienummer använts under en längre tid som löpnummer, trots
att det inte har varit krav på detta enligt nuvarande föreskrift.
Företagen ansöker om trycktillstånd för etiketter vart tredje år och då ingår det i ansökan att man
ansöker om serienummer. Vi tänker oss att det tar cirka 30 minuter att ansöka om ett
trycktillstånd. Det blir således en tidsåtgång på tio minuter/år. När det gäller orange etikett,
skulle ett företag vara intresserat av att ansöka om trycktillstånd. Den totala tidsåtgången blir
således 10 minuter/år för detta företag.
Vi tänker oss att det tar ungefär en minut per år att nollställa själva serienummerräknaren.
Med en timlön på 195 kr/timme så blir det en total kostnadsbelastning på det svenska företaget
med 3,25 kr/min * 11 min = 35,75 kr.
Serienummer ingår dock redan i de trycktillstånd som beviljas i nuläget till utsädesföretag.
Ett alternativ skulle kunna vara att Jordbruksverket trycker alla etiketter officiellt, utan att ge
utsädesföretagen trycktillstånd. Detta skulle kunna öka företagens administrativa börda då
företagen skulle komma att behöva ansöka hos Jordbruksverket för etiketter till varje
utsädesparti.

2 (4)

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Förslaget när det gäller införlivning av beslutet bedöms överensstämma med de skyldigheter
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Dessa ändringar i föreskriften innebär
att beslutet införlivas i svensk lagstiftning i tid.

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Inga särskilda hänsyn behöver tas. Det behövs inga speciella informationsinsatser. Berörda
utsädesföretag får information via denna remiss, och via vår hemsida.

Bemyndigande
Följande bestämmelser i utsädesförordningen (2000:1330) utgör bemyndigande för de olika
förslagen till ändringar i föreskrifterna.
Ändringarna i bilaga 4, om uppgifter på orange etiketter, ännu inte godkänd sort:
7 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om andra villkor för saluföring av utsäde än de som
avses i 2 § samt om förbud mot saluföring av utsäde.

Effekter för kommuner och landsting
Förslaget bedöms inte påverka kommunala befogenheter eller skyldigheter, inte heller
grunderna för kommunernas eller landstingens organisation eller verksamhetsformer.

Konsekvenser för att bo, verka och leva på landsbygden, samt folkhälsa
Vi bedömer att de föreslagna förändringarna i föreskriften inte har någon negativ påverkan på
möjligheterna att bo och leva på landsbygden. Vi bedömer inte heller att de föreslagna
förändringarna påverkar möjligheterna att verka på landsbygden, jämfört med nu gällande
bestämmelser i föreskriften.
Förslaget bedöms inte påverka folkhälsan.

B Företag
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Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver
näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och
självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.
Markera med x
(X) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i
avsnitt B.
( ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför
en beskrivning av punkterna i avsnitt B.

C Samråd
Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
Något tidigt samråd har inte gjorts.

D Kontaktperson
Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor
Anna Pettersson, tfn 036-15 59 16, e-post: anna.pettersson@jordbruksverket.se
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