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1, 4 och 6 § till- jord och skogsbruksministeriets förording om
myndighetsövervakd provtagning och laboratorieundersökningar
inom utsädesproduktionen (29/05)
Bemyndigande
Lagen om handel med utsäde (728/2000)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad
provtagning och laboratorieundersökningar inom utsädesproduktionen
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning
och laboratorioundersökningar inom utsädesproduktionen (29/05) 1 §, 4 och 6 § som
följer:

1§
Tillämpningsområde
Denna förordning tillämpas på sådan provtagning och laboratorieundersökning av
utsädespartier som utförs av privata provtagare (provtagare) och laboratorier för
utsädeskontroll (laboratorium) som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt och på
myndighetstillsynen över denna verksamhet. Denna förordning tillämpas på provtagning
och laboratorieundersökning av följande växtsorter och icke sortbetecknat kommersiellt
utsäde och övervakningen av dessa:
1) betor;
2) olje- och fiberväxter;
3) vall- och foderväxter; och
4) spannmålsväxter.
4§
Provtagning
Provtagningen av ett färdigt iordningställt utsädesparti som skall certifieras skall utföras
enligt Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar och med den internationella
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2
frökontrollorganisationens (ISTA) metoder. Utsädespartierna skall märkas så att det går att
identifiera de partier av vilka en provtagare har tagit prover.
När provtagaren skickar in de prover han tagit för kontroll, skall han till försändelsen foga
ett av Livsmedelssäkerhetsverket fastställt provtagningsprotokoll och på försändelsen
anteckna åtminstone följande uppgifter:
1) provtagarens identifikationsnummer;
2) provtagningsdatum;
3) partiidentifikation som provet företräder; och
4) kontaktinformation för den som låter kontrollera provet.
Om ett prov som kommer för kontroll inte uppfyller kraven av denna förordning, förkastas
provet och ett ny prov tas.
6§
Tillsyn av provtagningen
Livsmedelssäkerhetsverket skall övervaka provtagarnas provtagning i enlighet med en
tillsynsplan och internationellt vedertagna metoder.
Livsmedelssäkerhetsverket skall kontrollgranska minst fem procent per växtsort av de
prover som provtagarna har tagit för hand eller med borr i enlighet med tillsynsplanen.
Livsmedelssäkerhetsverket anger av vilka utsädespartier kontrollproverna tas. Ett
utsädesparti kan förkastas på grundval av kontrollgranskningen, om det inte uppfyller de
krav som ställs på utsäde med stöd av lagen om handel med utsäde (728/2000) och lagen
om bekämpning av flyghavre (185/2002).
Livsmedelssäkerhetsverket skall jämföra resultaten av kontrollprovtagningen med de
prover som provtagarna tagit. Rapporten över resultaten av kontrollgranskningen skall
tillställas jord- och skogsbruksministeriet efter kontrollperiodens slut och rapporten kan
utgöra en del av Livsmedelssäkerhetsverkets rapport om hur Finlands månåriga riksplan
för tillsynen över livsmedelsskedjan omsätts i praktiken.
Om det av växtarten i fråga levereras prover gällande kontrollperioden för gemenskapens
jämförande sortförsök, skall en lämplig andel utgöras av prover som tagits av provtagarna.
____________________________

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2016
I Helsingfors den 15 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
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