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Ändrar
Bilaga till jord- och skogsbruksministeriets förordning om
utsädesblandningar (116/00)

Bemyndigande

Lagen om handel med utsäde (728/2000)

Motsvarande EG-rättsakter
Kommissionens genomförandedirektiv 2016/317/EG
(32016L0317); EUT nr L 60, 5.3.2016, s. 72

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av bilaga i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädes-

blandningar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar (116/00) bi-
laga som följer:

                          _________________________________

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 9 december 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Specialsakkunnig Marja Savonmäki
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BILAGA

UPPGIFTER SOM SKALL INGÅ I GARANTIBEVISET UTSÄDESBLANDNINGAR

UTSÄDESBLANDNINGAR

1. Utsädesblandning för... (bruksändamål).
2. Den myndighet som ansvarar för förseglingen och medlemsstaten eller förkortningar för
dem.
3. Officiellt serienummer
4. Procentandel av blandningens vikt för de olika beståndsdelarna enligt art, och i tillämp-
liga delar också namnen på sorterna åtminstone med latinska bokstäver. Namnen på de
stråsädssorter som använts i blandningen och deras procentandel av blandningen skall
anges.
5. Partiets referensnummer.
6. Månad och år för försegling enligt modell: "Förseglat... (månad och år)".
7. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller antalet rena frön.
8. Vid angivande av vikten på sådana partier där bekämpningsmedelspelletering, över-
dragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts skall tillsatsens beskaffenhet och det
uppskattade förhållandet mellan de rena frönas vikt och den sammanlagda vikten anges.
9. När åtminstone grobarheten har analyserats på nytt för alla komponenter i blandningen
anges: "Ny undersökning utförd... (månad och år)" samt den inrättning som utfört den nya
undersökningen. Uppgifterna kan fästas på det officiella garantibeviset med hjälp av en
officiell självhäftande etikett.
10. Vid försäljning skall utsädespartiets grobarhet och renhet anges.

UPPGIFTER I LEVERANTÖRENS GARANTIBEVIS ELLER PÅ FÖRPACKNINGEN
(SMÅFÖRPACKNINGAR)

1. "EG-småförpackning av typ A" eller "EG-småförpackning av typ B".
2. Namn och adress eller igenkänningstecken för den utsädesleverantör som ansvarar för
märkningen.
3. EG-småförpackningar av typ B: officiellt serienummer.
4. EG-småförpackningar av typ B: den inrättning som utfärdat det officiella serienumret
och medlemsstaten eller förkortningar för dem.
5. EG-småförpackningar av typ B: referensnummer, om utsädespartiet inte kan identifieras
utifrån det officiella serienumret.
6. EG-småförpackningar av typ A: referensnummer, utifrån vilket utsädespartierna kan
identifieras.
7. EG-småförpackningar av typ A: medlemsstat eller förkortning för den.
8. "Utsädesblandning för... (bruksändamål)".
9. Netto- eller bruttovikt eller antalet rena frön.
10. Vid angivande av vikten på sådana partier där bekämpningsmedelspelletering, över-
dragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts skall tillsatsens beskaffenhet och det
uppskattade förhållandet mellan de rena fröna vikt och den sammanlagda vikten anges.
11. Procentandel av blandningens vikt för de olika beståndsdelarna enligt art, och i tillämp-
liga delar också enligt sort, med latinska bokstäver, om viktprocenterna anges skriftligt.
12. Vid försäljning skall utsädespartiets grobarhet och renhet anges. De uppgifter som
anges i leverantörens garantibevis skall grunda sig på en analys som ett officiellt frökon-
trollaboratorium har utfört i enlighet med ISTA:s praxis.

Färgen på garantibeviset är grön för utsädesblandningar.


