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Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om anmälan, rapportering, tillverkning, hantering, lagring och
märkning av foder. De ändringar som föreslås innebär främst att de delar av föreskrifterna som rör
foderinnehåll och allmänna krav om märkning upphävs. Bakgrunden till ändringarna är att den s.k.
märkningsförordningen 1 ska tillämpas från den 1 september 2010. För att undvika otillåten
dubbelreglering kommer villkoren för utsläppande på marknaden och användningen av foder enbart att
regleras genom denna förordning. Förordningen upphäver också ett bakomliggande direktiv vilket
också föranleder ändringar i den nu aktuella föreskriften.
Formellt innebär nu föreslagna ändringar av föreskrifterna att en rad krav om märkning av foder
bortfaller. Ändringarna i föreskrifterna i den delen kan ses som en administrativ lättnad för berörda
företag men eftersom området från den första september 2010 kommer att regleras i EUförordningsform kvarstår kraven på området. Den upprättade konsekvensutredningen tar i första hand
sikte på de skillnader som finns mellan nuvarande krav och de krav som märkningsförordningen
kommer att medföra. Regelrådet har i detta fall inte någon invändning mot denna inriktning. Med
hänsyn till att de av Jordbruksverket föreslagna ändringarna innebär lättnader i den administrativa
bördan och då de administrativa kostnader som föranleds av EU-förordningar inte omfattas av
Regelrådets mandat tillstyrker Regelrådet förslaget.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och
användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och upphävande av
rådets direktiv 79/737/EEG, Kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG,
93/113/EG och 96/25/EG samt Kommissionens beslut 2004/217/EG
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Synpunkter på konsekvensutredningen

Som framgår av det föregående har Regelrådet i den aktuella situationen inga invändningar mot att
konsekvensutredningen främst tar sikte på skillnaderna mellan nuvarande reglering och
märkesförordningen. Dessa effekter har enligt Regelrådets uppfattning beskrivits på ett
tillfredsställande sätt. Konsekvensutredningen uppfyller därmed kraven i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därför godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 30 juni 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Maud Spencer. Ärendet
föredrogs av kommittésekreteraren Anna Ryltenius.

Stig von Bahr
Ordförande

Anna Ryltenius
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.

Postadress

Telefon (vxl)

Kv Garnisonen, 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Webbplats

E-post

www.regelradet.se

regelradet@regelradet.se

