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BILAGA 4
UPPGIFTER SOM SKA INGÅ I GARANTIBEVISET
Garantibevisets minimistorlek är 110 x 67 mm
BASUTSÄDE (B) OCH CERTIFIKATUTSÄDE (C)
1. "Utsäde certifierat i enlighet med Europeiska unionens regler"
2. Livsmedelssäkerhetsverket, Finland eller förkortningar för dem
3. Officielt serienummer
4. Art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet som kan
anges i förkortad form och utan auktornamn
5. Sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver
6. Utsädeskategori
7. Partiets referensnummer
8. Månad och år för försegling enligt modell: "Förseglat... (månad och år)" eller tidpunkten
för senaste provtagning inför certifiering enligt modell: "Prov taget... (månad och år)"
9. Deklarerad netto- eller bruttovikt
10. Vid angivande av vikten på sådana partier där bekämpningsmedelspelletering,
överdragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts ska tillsatsens beskaffenhet och
det uppskattade förhållandet mellan de rena frönas vikt och den sammanlagda vikten
anges
11. Produktionsland
12. När åtminstone grobarheten har analyserats på nytt anges: "Ny undersökning utförd...
(månad och år)" samt den inrättning som är ansvarig för den nya undersökningen.
Uppgifterna kan anges på en officiell självhäftande etiket som fästs på det officiella
garantibeviset
13. Vid försäljning ska beträffande utsädespartiet anges partiets grobarhet, undersökning
för grobarheten (månad och år), tusenkornsvikt och renhet. Garantins giltighetstid kan
stämplas. I detta fall är garantibeviset i kraft från det datum då grobarheten undersökts till
den 30 dagen i följande juni månad. Ett undantag utgör dock höstsäden, för vars del
garantibeviset är i kraft till den 31 dagen i den oktober månad som följer på den nämnda
30 dagen i juni månad. I samband med renheten anges de främmande stråsädsarterna.
Uppgifterna ska anges antingen i ett officiellt garantibevis eller i leverantörens
garantibevis. Leverantörens garantibevis ska uppta de uppgifter som fastställs i bilaga 5.
De uppgifter som anges i leverantörens garantibevis ska grunda sig på en analys av ett
officiellt frökontrollaboratorium i enlighet med ISTA:s praxis.
14. Hybrider och inavlade linjer:
- av basutsäde, när hybriden eller den inavlade linjen har godkänts officiellt i enlighet med
direktiv 2003/53/EY föräldralinjens namn och den hybrid eller inavlade linje som är avsedd
att vara den slutliga sortens föräldralinje, anteckningen "föräldralinje" och om så önskas
namnet på den sort som ska framställas utgående från föräldralinjen
- av basutsäde i andra fall: namnet på föräldralinjen för basutsädet, som kan anges i
kodform, namnet på den sort som ska framställas utgående från föräldralinjen och
anteckningen "föräldralinje"
- av certifikatutsäde: sortens namn samt uttrycket "hybrid"
Färgen på garantibeviset är vit för basutsäde, blå för certifikatutsäde av första
generationen och röd för certifikatutsäde av andra generationen.
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STAMUTSÄDE (PB)
1. Certifieringsmyndigheten och medlemsstaten eller förkortningar för dem
2. Partiets referensnummer
3. Månad och år för försegling enligt modell: "Förseglat... (månad och år)" eller tidpunkten
för senaste provtagning inför certifiering enligt modell: "Prov taget... (månad och år)"
4. Art, angiven med latinska bokstäver i form av åtminstone det botaniska namnet, som
kan anges i förkortad form och utan auktornamn
5. Sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver
6. Stamutsäde (PB)
7. Antalet generationer, vilket anger hur många generationer som får framställas före
certifikatutsäde av första generationen
8. Vid försäljning ska beträffande utsädespartiet anges partiets grobarhet, undersökning
för grobarheten (månad och år), tusenkornsvikt och renhet. Garantins giltighetstid kan
stämplas. I detta fall är garantibeviset i kraft från det datum då grobarheten undersökts till
den 30 dagen i följande juni månad. Ett undantag utgör dock höstsäden, för vars del
garantibeviset är i kraft till den 31 dagen i den oktober månad som följer på den nämnda
30 dagen i juni månad. I samband med renheten anges de främmande stråsädsarterna.
Uppgifterna ska anges antingen i ett officiellt garantibevis eller i leverantörens
garantibevis.
Leverantörens garantibevis ska uppta de uppgifter som fastställs i bilaga 5. De uppgifter
som anges i leverantörens garantibevis ska grunda sig på en analys av ett officiellt
frökontrollaboratorium i enlighet med ISTA:s praxis.
Färgen på garantibeviset för stamutsäde är vit med en violett diagonal linje.

ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE SOM SKÖRDATS I NÅGON ANNAN
MEDLEMSSTAT INOM EES
1. Den myndighet som ansvarar för odlingsgranskningen och medlemsstaten eller
förkortningar för dem
2. Officiellt serienummer
3. Art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet, som kan
anges i förkortad form och utan auktornamn
4. Sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver
5. Utsädeskategori
6. Partiets referensnummer
7. Deklarerad netto- eller bruttovikt
8. Texten "icke slutligt certifierat utsäde"
9. I fråga om hybridsorter uttrycket "hybrid"
Färgen på garantibeviset för icke slutligt certifierat utsäde som skördats i någon annan
medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är grå.
Uppgifter som ska anges i importdokumentet:
- den myndighet som utställer dokumentet
- officiellt serienummer
- art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet som kan
anges i förkortad form och utan myndighetsnamn
- sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver
- utsädeskategori
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- referensnummer för det utsädesparti som såtts i åkern/uppgifter om grundutsädet och det
land eller de länder som har certifierat utsädet
- åkerns eller partiets referensnummer
- den odlade areal på vilken det parti som nämns i dokumentet har framställts
- mängden skördat utsäde och antalet förpackningar
- i fråga om generationer som följer efter basutsäde antalet certifierade generationer
- ett intyg över att kraven på växtbeståndet uppfylls
- vid behov resultaten av en preliminär laboratorieundersökning

