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Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om
offentlig intervention av spannmål
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om Jordbruksverkets uppköp av spannmål till
intervention samt försäljning av spannmål från interventionslager.
De föreslagna föreskrifterna anger inte vad en anmälan eller ett anbud ska innehålla utan hänvisar
endast till Jordbruksverkets blanketter. I den upprättade konsekvensutredningen anges blanketterna,
som visserligen inte bifogats Jordbruksverkets remiss men – med undantag av blankett E5.49 – kan
hittas på Jordbruksverkets webbplats, innehålla endast sådana krav som följer av Europeiska
kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009. Regelrådet delar så långt Jordbruksverkets uppfattning.
Dock anser Regelrådet att hela det aktuella anmälnings- och anbudsförfarandet inte kan förstås genom
en läsning av enbart de föreslagna föreskrifterna. Konsekvensutredningen bidrar inte heller till att bringa
någon klarhet om detta. De beräkningar av administrativa kostnader som gjorts tar sikte på den delen
av anbuds- och anmälningsförfarandet som avser inlämnandet av anmälan eller anbud och inte på
efterföljande moment i interventionsförfarandet.
I avsaknad av en fullständig redovisning av förfarandet vid den offentliga interventionen kan Regelrådet
inte bedöma om Jordbruksverket har valt de från administrativ synpunkt lämpligaste lösningarna vid
försäljning av spannmål för interventionsinlagring och köp av spannmål från interventionslager.
Regelrådet avstyrker därför förslaget.
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Synpunkter på konsekvensutredningen
Enligt konsekvensutredningen kan förslaget beräknas medföra administrativa kostnader för berörda
företag på sammanlagt 43 780 kronor för inlämnande av anbud. Som anförts i det föregående
innehåller konsekvensutredningen emellertid inte någon fullständig redovisning av förfarandet vid den
offentliga interventionen. Därtill redovisas inte vilka ekonomiska risker och fördelar som den offentliga
interventionen kan leda till för berörda företag. Konsekvensutredningen uppfyller därmed inte de krav
som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är
därför bristfällig.

Övrigt
Regelrådet rekommenderar Jordbruksverket att i den fortsatta handläggningen av ärendet – utöver den
tilltänkta vägledningen – komplettera de föreslagna föreskrifterna med upplysningar om var i aktuella
EU-förordningar det finns grundläggande regler om offentlig intervention av spannmål, exempelvis
skillnaden mellan en anmälan om erbjudande till fast pris och ett anbud av spannmål för
interventionsinlagring, vem som kan komma i fråga för offentlig intervention, ansökningsperioder,
urvalsprocesser, handläggningstider samt på vilka villkor ett bindande avtal om köp/försäljning träffas.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 17 augusti 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Leif Melin.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Magnus Petersson.

Stig von Bahr
Ordförande

Magnus Petersson
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.
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