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Lag 
om ändring av lagen om plantmaterial

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om plantmaterial (1205/1994) nya 5 a–5 e § och ett nytt 2 a kap. som

följer:

5 a §

Växtsortlista

Livsmedelssäkerhetsverket ska föra en växtsortlista över sorter som utgör plantmaterial
för trädgårdsväxter. 

I sortlistan antecknas sortbenämning och synonymer, uppgifter om art och sort, datum
för registrering och registreringens sista giltighetsdag samt andra uppgifter som behövs
för att identifiera sorten.

Närmare bestämmelser om de sorter som tas in i sortlistan och de uppgifter som enligt
2 mom. ska antecknas i den utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministe-
riet, med iakttagande av vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om plant-
material för trädgårdsväxter och i nationella bestämmelser.

5 b §

Godkännande för intagning i växtsortlistan 

En sort ska godkännas för intagning i växtsortlistan, om den är tillräckligt särskiljbar,
enhetlig och stabil. 

Ansökan om att en sort ska tas in i växtsortlistan ska göras skriftligen hos Livsmedels-
säkerhetsverket. Till ansökan ska fogas uppgifter om sorten och om att sorten uppfyller
kraven. Sorter som enbart uppfyller de nationella kraven kan tas in i listan även utan an-
sökan, om Livsmedelssäkerhetsverket bedömer att sorten uppfyller de föreskrivna kraven.

Närmare bestämmelser om de förutsättningar för godkännande som avses i 1 mom. och
om de uppgifter som ska ingå i ansökan enligt 2 mom. samt om bedömningen av om sorten
uppfyller kraven utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakt-
tagande av vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om plantmaterial för
trädgårdsväxter och i nationella bestämmelser.

5 c §

Odlingsförsök för utredande av överensstämmelse med kraven

Om det krävs odlingsförsök för att utreda om en sort enligt 5 b § överensstämmer med
kraven, ordnar Livsmedelssäkerhetsverket på begäran av sökanden undersökningen av
sorten med internationella metoder för att utreda om sorten är särskiljbar, enhetlig och sta-
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bil. Sökanden ska förse Livsmedelssäkerhetsverket, eller den av Livsmedelssäkerhetsver-
ket anvisade aktör som utför odlingsförsöken, med behövligt material av sorten samt an-
nan behövlig information. Sökanden svarar för kostnaderna för odlingsförsöken. 

Om sökanden lägger fram en sortbeskrivning som fastställts av ett ansvarigt officiellt
organ i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, och Livsmedelssäkerhetsverket be-
dömer att beskrivningen uppfyller förutsättningarna enligt 5 b § för godkännande för in-
tagning i växtsortlistan, behöver odlingsförsök inte göras på nytt. 

Närmare bestämmelser om de i 1 mom. avsedda metoderna för undersökning av om en
sort är särskiljbar, enhetlig och stabil utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet, med iakttagande av vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om
plantmaterial för trädgårdsväxter och i nationella bestämmelser.

5 d §

Giltighetstiden för ett sortgodkännande samt strykande av en sort från listan

En sort kan godkännas av Livsmedelssäkerhetsverket för intagning i växtsortlistan för
en viss tid och tiden i fråga kan förlängas på ansökan. Livsmedelssäkerhetsverket kan även
utan ansökan förlänga giltighetstiden för en sort, om detta främjar den genetiska mångfal-
den och en hållbar produktion eller har något annat allmänintresse.

Livsmedelssäkerhetsverket kan stryka en sort från listan, om de förutsättningar för god-
kännande som anges i Europeiska unionens lagstiftning eller nationella bestämmelser inte
längre är uppfyllda eller om det vid tidpunkten för ansökan om godkännande eller under
bedömningen lämnades osanna eller bedrägliga uppgifter om de förhållanden som legat
till grund för beslutet om godkännande för intagning i listan.

Närmare bestämmelser om giltighetstiden för godkännandet av en sort för intagning i
listan enligt 1 mom. får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet,
med iakttagande av vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om plantmate-
rial för trädgårdsväxter och i nationella bestämmelser. 

5 e §

Underrättelser till övriga medlemsstater och till kommissionen

Livsmedelssäkerhetsverket svarar för underrättelserna till övriga medlemsstater i Euro-
peiska unionen och till Europeiska kommissionen i enlighet med Europeiska unionens
lagstiftning om plantmaterial för trädgårdsväxter.

2 a kap.

Laboratorier

6 a § 

Undersökningslaboratorier

Sådan hantering och sådana undersökningar av myndighetsprover som krävs enligt
denna lag ska utföras vid Livsmedelssäkerhetsverket eller vid ett laboratorium som har
godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket eller av en medlemsstat i Europeiska unionen.

Prover som hör till aktörens egenkontroll ska undersökas vid ett laboratorium som Livs-
medelssäkerhetsverket godkänt för ändamålet eller vid ett laboratorium som har godkänts
för undersökning av myndighetsprover. 

Närmare bestämmelser om hanteringen av de prover som avses i 1 och 2 mom. och om
undersökningsmetoderna får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministe-
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riet, med iakttagande av vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om plant-
material för trädgårdsväxter och i nationella bestämmelser. 

6 b § 

Godkända laboratorier

Livsmedelssäkerhetsverket godkänner på ansökan ett laboratorium som ett laboratori-
um som undersöker myndighetsprover eller prover som tagits inom ramen för aktörens
egenkontroll. Förutsättningarna för godkännandet är att laboratoriet har tillgång till till-
räckligt med yrkeskunnig personal och att laboratoriet har den tekniska beredskap som be-
hövs för verksamheten samt att laboratoriet iakttar god laboratoriesed. 

Närmare bestämmelser om kompetenskraven för de godkända laboratoriernas personal
och om de krav som ställs på laboratoriernas tekniska beredskap får utfärdas genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet

6 c §

Godkända laboratoriers underrättelseskyldighet

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta den som beställer undersökning-
en och Livsmedelssäkerhetsverket om resultat som tyder på förekomst av sådana skade-
görare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Bestämmelser om an-
dra skadegörare för vilka underrättelseskyldighet gäller får dessutom utfärdas genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska uni-
onens lagstiftning om plantmaterial för trädgårdsväxter krävs beträffande tillsynsmyndig-
heternas kännedom om sådana skadegörare.

Ett godkänt laboratorium ska på Livsmedelssäkerhetsverkets begäran lämna verket ett
sammandrag av de i 6 a § 1 och 2 mom. avsedda undersökningar som laboratoriet utfört
och om undersökningsresultaten. Sammandragen av de undersökningar som avses i 6 a §
2 mom. och resultaten av dem får inte innehålla personuppgifter eller identifieringsupp-
gifter om tillsynsobjekt.

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om
det görs betydande ändringar i verksamheten, om verksamheten avbryts och om verksam-
heten upphör.

Närmare bestämmelser om innehållet i och lämnandet av underrättelser och samman-
drag får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

6 d §

Tillsyn över laboratorier

Livsmedelssäkerhetsverket övervakar att laboratorier som godkänts i enlighet med
6 b § följer denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den när de utför sina
uppgifter enligt denna lag. Om ett laboratorium inte längre uppfyller förutsättningarna för
godkännande enligt 6 b § eller om det annars förekommer allvarliga brister i laboratoriets
verksamhet, ska Livsmedelssäkerhetsverket uppmana laboratoriet att avhjälpa bristerna
inom utsatt tid. Livsmedelssäkerhetsverket ska återkalla godkännandet, om laboratoriet
inte har avhjälpt bristerna inom den utsatta tiden.

Livsmedelssäkerhetsverket för med tanke på den tillsyn som avses i 1 mom. register
över godkända laboratorier. I registret antecknas det godkända laboratoriets namn, kon-
taktuppgifter, kompetensområde, namnet på den person som ansvarar för undersökning-
arna, uppgifter om de tillsynsåtgärder som genomförts samt de uppgifter enligt 6 c § 3
mom. som gäller ändringar i verksamheten.

————
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindstöm
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