Förslag till ersättningsbestämmelser
på förordningsnivå, del av en blivande
ny svensk växtskyddsförordning

Ersättning
A § Frågor om ersättning enligt växtskyddslagen (2021:000)
prövas av Statens jordbruksverk.
B § Ersättning som utgör statligt stöd till företag får endast lämnas
i enlighet med
1. kap. I och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr
702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUT L 193,
1.7.2014, s. 1 om den avser företag verksamma inom primär
jordbruksproduktion,
2. kommissionens beslut den xx 1 om den lämnas till företag inom
skogsbrukssektorn, och
3. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18
december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre
betydelse om ersättningen lämnas till andra företag.
C § Ersättning enligt B § 1 för förlorat värde enligt 27 § 2
växtskyddslagen (2021:000) lämnas med högst det marknadsvärde
som de växter, växtprodukter eller andra föremål som är föremål för
bekämpningsåtgärder hade vid tidpunkten omedelbart före angrepp
eller påverkan.
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Kommissionens beslut efter att Sverige ansökt om godkännande av stödåtgärden.
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Vid värdering av förlorat värde på träd i skogsmark ska
Skogsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.
D § Ersättning för förlorat värde i skog får endast lämnas om
skadeangreppet eller bekämpningsåtgärderna har orsakat förstörelse
av minst 20 procent av den berörda skogspotentialen. Med berörd
skogspotential avses alla träd av berört eller berörda trädslag på
produktiv skogsmark inom den zon där bekämpningsåtgärder har
utförts.
E § Uttrycken skogsmark och produktiv skogsmark har i denna
förordning samma betydelse som i skogsvårdslagen (1979:429).
F § En ansökan om ersättning ska vara skriftlig och ges in till
Jordbruksverket.
G § Ersättning enligt B § 1 som omfattar ett belopp motsvarande
60 000 euro eller mer får endast beviljas om den sökande samtycker
till att uppgifter om ersättningen offentliggörs enligt förordning
(EU) nr 702/2014.
Ersättning enligt B § 2 som omfattar ett belopp motsvarande
500 000 euro eller mer får endast beviljas om den sökande samtycker
till att uppgifter om ersättningen offentliggörs enligt
kommissionens beslut den xx 2.
H § Om ansökan avser ersättning enligt B § 3 ska ansökan om
ersättning innehålla en redogörelse för allt annat stöd
1. av mindre betydelse som företaget fått under det
beskattningsår som ansökan lämnas och de två föregående
beskattningsåren, och
2. som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser
samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.
I § Ersättning enligt B § 3 får inte beviljas förrän det har
kontrollerats att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte
överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i förordningarna (EU)
nr 1407/2013.
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Samma beslut som ovan.
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J § Innan ersättning beslutas enligt B § 3 ska Jordbruksverket
lämna de upplysningar till mottagaren som framgår av artikel 6.1 i
förordning (EU) nr 1407/2013.
K § Ersättning som lämnas med stöd av B § 1 får lämnas till ett
företag i ekonomiska svårigheter endast i enlighet med artikel 26.8
och 26.9 i förordning (EU) nr 702/2014. I dessa fall får ersättning
lämnas om svårigheterna har orsakats av växtskadegöraren.
L § Ersättning enligt denna förordning får inte betalas ut till ett
företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av
Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och
oförenligt med den inre marknaden.
M § Jordbruksverket ska besluta att en ersättning helt eller delvis
inte ska betalas ut om
1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna
oriktiga uppgifter har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller
med för högt belopp,
2. ersättningen av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
3. ett villkor för ersättningen enligt Europeiska unionens regler
om statligt stöd inte har följts.
N § Den som tagit emot ersättning är återbetalningsskyldig om
det finns grund för det enligt M § 1, 2 eller 3.
Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som
en mottagare är återbetalningsskyldig för.
O § Om den som tagit emot ersättning är återbetalningsskyldig
enligt N §, ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ersättningen tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får
helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.
P § Jordbruksverket ska vid domstolar och myndigheter och i
övrigt bevaka statens rätt mot mottagare av ersättning enligt denna
förordning.
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Q § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och
registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605)
om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.
R § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. vad ansökan ska innehålla och när en sådan ansökan senast ska
ges in,
2. värderingen av förlorat värde enligt 27 § 2 växtskyddslagen
(2021:000),
3. att ett visst högsta värde för de växter, växtprodukter eller
andra föremål som är föremål för bekämpningsåtgärder som anges i
27 § 2 växtskyddslagen ska läggas till grund för ersättning för sådan
förlust,
4. vilken typ av produktionsbortfall som ska berättiga till
ersättning,
5. i vilka fall ersättning inte ska beviljas om en sort har odlats som
inte är resistent mot en viss växtskadegörare, och
6. verkställigheten av denna förordning.
När värderingen enligt första stycket 2 avser förlorat värde på
träd i skogsmark ska Skogsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig innan
föreskrifter meddelas.
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