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Enligt sändlista

 

Begäran om utlåtande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets 
förordningar (399/2020; 398/2020 och 396/2020) om plantmaterial för frukt- 
och prydnadsväxter

Jord- och skogsbruksministeriet ber instanserna på sändlistan komma med ett utlåtande om 
bifogade utkasten till:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av del A i bilaga 6 till jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- 
och bärväxter (399/2020);

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 3 och tabell 5 i bilaga 5 till jord- 
och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter 
(398/2020);

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av tabellen i bilaga 4 till jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för 
prydnadsväxter (396/2020).

Utlåtandena skickas senast 19.4.2023 i första hand per e-post till adressen kirjaamo.mmm@gov.fi  
eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som 
sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.

Ytterligare information ger Johanna Nykyri, tfn 0295162452, e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Avdelningschef Minna-Mari Kaila

Specialsakkunnig Johanna Nykyri

 Bilagor Utkasten om förordningar
Promemoria på finska
Elektronisk signatur
 
Ministeriets begäran om utlåtande samt bilagor finns få på ministeriets webbplats
http://mmm.fi/sv/paremiss
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 Sändlista  

 
  

Biodynaaminen yhdistys ry
Kasvinsuojeluseura ry
Kauppapuutarhaliitto ry
Livsmedelsverket
Luomuliitto
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Naturresursinstitutet (Luke)
ProAgria Keskusten liitto
Puutarhaliitto ry
Päivittäistavarakauppa ry
Suomen Puutarhakauppiaat ry
Svenska lantbruksproducenternas central förbund SLC rf
Taimistoviljelijät ry
Ålands landskapsregering
 
Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.
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Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons:
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