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16.2.2018 - tills vidare
Upphäver

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över handel
med utsäde (119/00)

Bemyndigande

Lagen om handel med utsäde (728/2000) 19 § 2 mom., 20 §, 21 §
3 mom. och 25 § 2 mom.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om övervakning av handel med utsäde

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 §
2 mom., 20 §, 21 § 3 mom. och 25 § 2 mom. i lagen om handel med utsäde (728/2000):

1 §
Tillämpningsområde

Den övervakning och de kontroller av produktionen, marknadsföringen, importen och ex-
porten av utsäde samt det offentliggörande av tillsynsresultaten som förutsätts i lagen om
handel med utsäde (728/2000) ska organiseras enligt det som föreskrivs i denna förord-
ning.

2 §
Allmänna principer för organiserandet av tillsyn

Förutom det som i 19 § i lagen om handel med utsäde föreskrivs om allmänna principer för
organiserandet av tillsynen bör tillsynen vara tillräckligt omfattande och öppen för insyn,
och vid organiserandet av den bör speciell uppmärksamhet fästas vid förebyggande åt-
gärder.

3 §
Tillsynsplan

Livsmedelssäkerhetsverket utarbetar årligen en tillsynsplan för organiserandet av tillsynen.
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4 §
Utförande av kontroller och tillsyn

Tillsynsmyndigheterna samt auktoriserade inspektörer och provtagare ska utföra provtag-
ning, kontroller och de olika stegen av tillsyn genom att iaktta Livsmedelssäkerhetsverkets
instruktioner.

I utsädespackerier ska tillsynen ske genom granskning av kvaliteten på utsädespartier
som har förpackats för försäljning och genom granskning av utsädespackeriernas bokfö-
ring för säkerställande av att försäljningsvolymerna motsvarar de granskade volymerna.

Livsmedelssäkerhetsverket ska tillsammans med tullverket övervaka utsädespartier som
införs till Europeiska unionens tullområde. Dessutom ska Livsmedelssäkerhetsverket ge-
nom kontroller som utförs genom stickprov övervaka att de utsädespartier som importeras
och exporteras stämmer överens med bestämmelserna i lagen om handel med utsäde.

5 §
Godkännände av kontroller som utförs i en stat utanför

Europeiska unionen

Vid import av utsäde från en stat utanför Europeiska unionen kan kontroller som utförs i en
annan stat godkännas, om Europeiska unionen har beviljat motsvarighet med Europeiska
unionens system för utsädesproduktion och upprätthållande och om kontrollerna har ut-
förts enligt de föreskrifter som internationella organisationer har utarbetat.

6 §
Offentliggörande av tillsynsresultat

Livsmedelssäkerhetsverket offentliggör årligen tillsynsresultaten.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2018.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn
över handel med utsäde (119/00).

Helsingfors den 8 februari 2018

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Specialsakkunnig Marja Savonmäki


