Uppdaterad 9.7.2009
REGISTRERINGSREGLER FÖR EKOLOGISKT PRODUCERAT FÖRÖKNINGSMATERIAL
1 Databas och registrering
Livsmedelssäkerhetsverket Evira för register över ekoförökningsmaterial under adress www.evira.fi.
Registerföringen görs på begäran av marknadsföraren (eller förpackaren ifall samma som
marknadsföraren) för de sorter av vilka ekologiskt producerat förökningsmaterial finns tillgängligt. Ett
ekologiskt producerat förökningsmaterial kan marknadsföras trots att partiet inte anmälts till registret.
Eventuella undantagstillstånd beviljas dock endast beträffande registrerade sorter.
2 Förutsättningar för registrering
Marknadsföraren anmäler registreringsuppgifterna på en av Evira fastställd blankett
(ekokontrollblankett 11), antingen på finska eller svenska.
Registreringen kräver att:
a) Marknadsföraren kan påvisa att han/hon eller förpackaren av utsädet (i det fall
marknadsföraren endast handlar med förpackat utsäde eller vegetativt
förökningsmaterial) är ansluten till övervakningssystemet för ekologisk produktion,
Den som förpackar ekologiskt förökningsmaterial skall vara ansluten till övervakningen av
ekoförökningsmaterial beträffande förpackningsförfarandet. Evira ansvarar för övervakningen.
Aktörer som endast saluför förpackat förökningsmaterial behöver inte ansluta sig till
övervakningssystemet. Aktörer som idkar direktförsäljning av plantmaterial av egen produktion
till producenter behöver inte heller ansluta sig till det övervakningssystem som berör
förpackning av ekoförökningsmaterial, utan denna försäljningsverksamhet gällande
plantmaterial kontrolleras samtidigt med kontrollen av växtproduktion.
Om en marknadsförare anmäler utomlands förpackade partier till registret bör anmälan för
varje sort åtföljas av ett intyg över att förpackaren av partiet är ansluten till ett
övervakningssystem för ekologisk produktion som överensstämmer med regelverket i rådets
förordning.
b) Marknadsföraren kan påvisa att förökningsmaterialet som skall introduceras på
marknaden motsvarar de generella krav som tillämpas på frön och utsäde samt
vegetativt förökat material,
Utsädes- och utsädespotatispartierna bör vara certifierade ifall certifiering förutsättes för
ifrågavarande växtslag (generella lagstiftningen om handel med utsäde). Beträffande
vegetativt förökningsmaterial (plantor, lök) och frön av prydnadsväxter förutsättes att
producenten eller importören av ifrågavarande produkt skall vara ansluten till registret för
plantmaterial.
c) Marknadsföraren bör stå till tjänst med alla för registret nödvändiga uppgifter och
utfästa sig att uppdatera dem på Eviras begäran eller då det annars är nödvändigt med
en uppdatering för att säkerställa uppgifternas tillförlitlighet.

Evira kan avslå leverantörens registreringsansökan eller avföra en redan gjord registrering
såvida leverantören inte tillgodoser ovan relaterade krav. Förpackningarna skall vara försedda
med signum för den myndighet som övervakar ekologisk produktion.
3 Registreringsuppgifter
Databasen innehåller åtminstone följande uppgifter om alla registrerade sorter och om alla
leverantörer:
a) Växtslagets namn, vetenskapliga namn och sortbenämning,
b) Namn och kontaktuppgifter för leverantören eller dennes representant,
c) Området som en leverantör kan täcka inom normal leveranstid avseende leveranser av
förökningsmaterial till en användare,
d) Landet där en sort är testad och godkänd för den gemensamma sortförteckningen för
odlingsväxter och grönsaker,
e) Datum då utsäde eller utsädespotatis blir tillgängliga,
f) Namn eller signum för den instans eller myndighet som ansvarar för ekokontrollen av aktören.
Marknadsföraren skall genast meddela Evira ifall någon av de registerförda sorterna inte längre kan
erhållas. Meddelandet görs skriftligen under adress: Evira, Import och marknadskontroll, PB 111,
32201 Loimaa eller per fax 020 77 25399 eller via elpost under adress luomulisaysaineisto@evira.fi.
Meddelandet kan vara fritt formulerat.
Ifall meddelandet inte görs omedelbart kan Evira avlägsna alla av aktören givna uppgifter om
registerförda växtslag ur registret. Återinförandet av uppgifterna i registret innebär att en ny
registreringsavgift uppbärs.
4 Rätten att erhålla uppgifter
Databasen kan utan kostnad besökas via internet av alla som använder ekoförökningsmaterial liksom
också alla andra intresserade. Alla aktörer som är anslutna till ekoövervakningen får åtminstone en
gång per år uppgifter om systemet och hur de kan erhålla uppgifter från databasen.
5 Registreringsavgift
För registreringen uppbärs en avgift som motsvarar aktiverings- och driftskostnaderna för databasen.
Avgiften uppbärs i slutet av året och fastställes på basen av det antal sorter som anmälts under året.
Exempel 1. Aktören anmäler havresorten Veli till registret i februari och meddelar i april att den är
slutsåld. Samma aktör anmäler Veli-havren på nytt till registret i maj. Detta innebär att två
anmälningar om Veli-havre har gjorts till registret och utökar följaktligen sortantalet med två då
aktörens registreringsavgift fastställes på basen av antalet sorter.

