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Anvisningar till importörer och marknadsförare av utsäde
Som medlem i EU förverkligar Finland marknadsfrihet på den gemensamma marknaden. Handel
som sker på EU:s inre marknad är marknadsföring från ett medlemsland till ett annat, och ses
således inte som import eller export. Med egentlig import avser man import från länder utanför EU.
Det bör speciellt påpekas att såväl marknadsföraren inom EU som importören enligt Finlands lag
om handel med utsäde (728/2000) 14 § är skyldiga att ersätta användaren av utsädet för en skada
som orsakas av att utsädet inte motsvarar de uppgifter som getts om det eller är behäftat med
något annat fel.
Importen
och
marknadsföringen
övervakas
av
Livsmedelssäkerhetsverkets
(Evira)
utsädeskontrollenhet (SITY). I frågor som gäller import av utsädespotatis skall man kontakta Eviras
enhet för växthälsa.

1. Marknadsföring av utsäde inom EU
1.1 Förutsättningar
Vid marknadsföring av utsäde från EU:s medlemsländer till Finland ställs som krav att
- man endast får marknadsföra utsäde av sorter som är upptagna i EU:s sortlista
- utsädepartierna är officiellt granskade och certifierade i ursprungslandets kontrollanstalt i
enlighet med EU:s kontrollsystem
- utsädespartiernas förpackningar är försedda med kravenliga officiella garantibevis
- partierna uppfyller kraven enligt gällande förordningar från JSM
- för spannmålsväxternas del framläggs dokument enligt punkt 1.3
Granskningsåtgärder som är ogjorda måste utföras av utsädeskontrollenheten före den slutgiltiga
marknadsföringen till finländska användare.
1.2 Anmälningsplikt gällande marknadsföring, import och export
Alla marknadsförare, importörer och exportörer av utsäde bör registrera sig hos
utsädeskontrollenheten. En blankett kan beställas från utsädeskontrollenheten eller hämtas från
Eviras webbsidor www.evira.fi → På svenska → Växtproduktion och foder → Utsäde → Blanketter
→ Anmälan om verksamhet i samband med marknadsföring, import och export av utsäde.
1.3 Flyghavrefrihetsintyg
Vid marknadsföring av spannmålsutsädespartier från andra medlemsländer till Finland skall
importören för utsädeskontrollenheten framlägga ett intyg från myndigheterna, av vilket det framgår
att odlingen från vars skörd partiet kommer vid en officiell granskning har konstaterats fri från
flyghavre, samt att ett minst 1 kg:s prov från partiet vid myndigheternas granskning har
konstaterats fritt från flyghavre. Om ingen flyghavregranskning av odlingen har utförts, bör man
framlägga ett officiellt granskningsintyg där ett 3 kg:s prov har konstaterats fritt från flyghavre.
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1.4 Granskningsintyg
Granskningsintyg skall i följande fall lämnas in till utsädeskontrollenheten:
1. partier som används som grundutsäde vid utsädesproduktion (dessutom fältförsöksintyg
eller fältprov samt sortägarens tillstånd till utsädesproduktion)
2. partier som ompackas i Finland
3. partier som används i utsädesblandningar
4. överåriga partier där man undersöker om kvalitetskraven uppfylls.
När man anmäler blandningar som innehåller partier vilkas kvalitet har undersökts någon
annanstans än i Finland, skall granskningsintygen lämnas in till utsädeskontrollenheten
tillsammans med blandningsanmälan. Som förpackare av blandningen uppges då den som
tillsluter förpackningarna med blandningen. När man anmäler en ompackning av ett parti vars
kvalitet har undersökts någon annanstans än i Finland, skall granskningsintyget lämnas in till
utsädeskontrollenheten tillsammans med ompackningsanmälan. Som förpackare uppges då den
som tillsluter förpackningarna. Det utländska granskningsintyget måste vara i kraft. För ettåriga
arter är ett utländskt grobarhets- och fukthaltsresultat i kraft till slutet av följande juni månad efter
utgivandet av intyget. För fleråriga arter är grobarhets- och fukthaltsresultatet i kraft till slutet av
följande oktober månad efter utgivandet av intyget.
Även beträffande övriga partier rekommenderar utsädeskontrollenheten att man skickar in
uppgifter, för att man inte skall behöva samla ihop särskild statistik från utsädesaffärerna över
mängderna som marknadsförts från övriga EU-området. Uppgifterna som behövs är art, sort,
utsädesklass, mängd och från vilket land utsädet kommer till Finland.

2. Import från länder utanför EU, s.k. tredje land
2.1 Register över importörer
Den som har för avsikt att importera utsäde till Finland från länder utanför EU skall anmäla sig till
ett importörsregister som upprätthålls av utsädeskontrollenheten. Detta gäller såväl importfirmor
som privatpersoner som ämnar importera utsäde för eget bruk. Anmälan kan göras på en blankett
som kan beställas från utsädeskontrollenheten. Blanketten finns också på internet på Eviras
webbsidor www.evira.fi → På svenska → Växtproduktion och foder → Utsäde → Blanketter →
Anmälan om verksamhet i samband med marknadsföring, import och export av utsäde.
2.2 Import
Utsäde får endast importeras från sådana länder, vilkas utsädeskontrollsystem motsvarar EU:s
utsädeskontrollsystem. Dessutom får man endast importera utsäde av sorter som finns upptagna i
EU:s sortlista. Detta gäller utsäde av såväl jordbruksgrödor som gräsmatts- och grönsaksväxter.
Utsädespotatis får likväl importeras endast från sådana länder vilkas kontrollsystem för
utsädespotatis EU särskilt har erkänt som likvärdigt med sitt eget system.
Frövara som importeras men inte används som utsäde (t.ex. fågelfrö) måste vara fri från flyghavre.
2.3 Importtillstånd
För utsädespartier som kommer från länder utanför EU måste man ansöka om importtillstånd från
utsädeskontrollenheten om sorten inte finns upptagen i EU:s sortlista, sorten inte finns tillgänglig
på EU-området eller om någon annan särskild orsak föreligger.
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2.4 Importanmälan
Importören måste för varje importhändelse göra en importanmälan till utsädeskontrollenheten.
Anmälan bör innehålla importörens namn, importland, art, sort, utsädesklass, mängd,
produktionsland och övervakande myndighet samt importtillståndets nummer. Anmälan kan göras
genom att man per telefax till utsädeskontrollenheten skickar en inköpsfaktura, speditionskort,
följesedel eller något annat dokument där de behövliga uppgifterna framgår.
2.5. Granskningsintyg
Som bilaga till importanmälan, eller ännu hellre redan innan själva importhändelsen, skall
utsädespartiernas granskningsintyg som utgetts av ursprungslandets utsädeskontrollmyndighet
skickas till utsädeskontrollenheten. Intygen godkänns om de utgetts av ett sådant lands myndighet,
vars kontroll EU har godkänt. Om ett partis granskningsuppgifter är bristfälliga, måste man ta ett
officiellt prov som undersöks av utsädeskontrollenheten.
För importpartier av spannmålsväxter måste flyghavrefriheten utredas enligt punkt 1.3.
2.6 Returnering av importanmälan
När importanmälan och uppgifterna i ett partis granskningsintyg har kontrollerats och befunnits
tillräckliga, skickar utsädeskontrollenheten per telefax till importören en bekräftelse över den
mottagna anmälan. Genom att uppvisa denna och importtillståndet i tullen får importören hämta in
partiet i landet.

3

Märkningar på förpackningarna och i garantibevisen

På försäljningförpackningarna skall finnas emballagemärkningar och garantibevis för respektive
utsädesart och –klass, i enlighet med bilagorna till JSM:s förordningar. Det bör noteras att
beträffande bekämpningsmedelsbehandlingarna skall preparatets namn uppges i garantibeviset.
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Ikraftträdande

Dessa anvisningar träder i kraft 1.9.2008 och ersätter de tidigare anvisningarna till importörer och
marknadsförare av utsäde dnr 3/813/2004.
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