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Lag
om växtförädlarrätt
Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med riksdagens beslut förekrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på skydd av växtförädlarens rätt (växtförädlarrätt). Växtförädlarrätt kan beviljas för sorter inom alla botaniska släkten och arter.
2§
Europeiska gemenskapens lagstiftning
Bestämmelser om Europeiska gemenskapens växtförädlarrätt ingår i rådets förordning
RP 98/2009
JsUB 11/2009
RSv 236/2009
183—2009

(EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt.
Innehavare av gemenskapens växtförädlarrätt har samma skydd som innehavare av
växtförädlarrätt enligt denna lag, om inte något annat bestäms i denna lag.
3§
Definitioner
I denna lag avses med
1) avledd sort en sort som tagits fram
genom att en skyddad sort utnyttjats i väsentlig mån,
2) växtförädlarrätt förädlarens ensamrätt
att utnyttja en sort yrkesmässigt i enlighet
med denna lag; växtförädlarrätten omfattar
också
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a) sorter som inte tydligt skiljer sig från
skyddade sorter,
b) avledda sorter, om inte sorten i sig själv
är en avledd sort, och
c) sorter vars produktion kräver upprepad
användning av den skyddade sorten,
3) innehavare av växtförädlarrätt den som
har förädlat sorten eller den till vilken rätten
har övergått; som innehavare av växtförädlarrätten betraktas den som senast har antecknats som innehavare av växtförädlarrätten i
det register över växtförädlarrätter som avses
i 22 §, om inte något annat visas,
4) sort en grupp av växter inom ett enskilt
botaniskt taxon av lägsta kända nivå som kan
a) definieras genom beskrivningen av de
kännetecken som är ett resultat av en bestämd
genotyp eller kombination av genotyper,
b) särskiljas från alla andra växtgrupper
genom minst ett av kännetecknen, och
c) betraktas som en enhet beträffande dess
lämplighet att förökas oförändrad,
5) hybrid avkomma efter korsning mellan
genetiskt olika föräldrar,
6) förökningsmaterial alla växtdelar som
kan användas för att föröka växten,
7) material av sorten
a) förökningsmaterial av sorten,
b) skörd som bärgats på en odling av sorten, hela växter och växtdelar, och
c) alla produkter som framställs direkt av
den bärgade skörden,
8) marknadsföring försäljning eller annan
överlåtelse mot ersättning, lagring i försäljningssyfte, utbjudande till försäljning, överlåtelse utan vederlag i kommersiellt syfte samt
ställande till förfogande, mot betalning eller
gratis, på Europeiska unionens marknad för
distribution eller användning inom unionen.
2 kap.
Växtförädlarrätt
4§
Växtförädlarrättens innehåll
Innehavaren av en växtförädlarrätt har ensamrätt att utnyttja förökningsmaterial av sorten i yrkesmässig produktion och marknadsföring.

Följande åtgärder som gäller förökningsmaterial förutsätter tillstånd av innehavaren
av växtförädlarrätten på villkor som denne
bestämt:
1) förökning,
2) bearbetning för förökningsändamål,
3) marknadsföring, export och import, och
4) lagring för något i 1—3 punkten nämnt
ändamål.
De åtgärder som nämns i 2 mom. får inte
utan tillstånd av innehavaren av växtförädlarrätten vidtas i fråga om skörd som erhållits
genom otillåten användning av förökningsmaterial av den skyddade sorten, om inte
innehavaren av växtförädlarrätten har haft en
rimlig möjlighet att utöva sin rätt till detta
förökningsmaterial.
5§
Inskränkningar av växtförädlarrätten
Växtförädlarrätten begränsar inte användningen av en sort i åtgärder
1) av privat natur och utan kommersiellt
syfte,
2) som vidtas i experiment- och forskningssyfte,
3) som vidtas i syfte att förädla nya sorter,
4) som vidtas i syfte att producera utsäde
för den egna lägenheten under de förutsättningar som anges i 6 §.
6§
Rätt till odling av en skyddad sort och skyldighet att betala ersättning för den
Odlaren har rätt att mot ersättning till förökningsändamål använda och producera förökningsmaterial av skyddade sorter på en
lägenhet som är i egen besittning. Denna rätt
gäller odling av sorter, frånsett hybrider, av
följande växtarter: havre, korn, råg, vete, rågvete, rybs, raps, lin, ärter, bondböna, potatis
och bovete.
Ersättningen ska vara betydligt mindre än
den royalty som tas ut vid marknadsföring av
förökningsmaterial av sorten. Ett avtal om
beloppet av den skäliga ersättning som ska
betalas till innehavaren av växtförädlarrätten
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kan ingås mellan innehavaren av växtförädlarrätten och odlaren eller mellan organisationer som representerar dem. Har inget avtal
ingåtts eller tillämpas det inte, är odlaren
skyldig att till innehavaren av växtförädlarrätten betala en ersättning som utgör 50 procent av den summa som tas ut vid marknadsföring av förökningsmaterial av sorten.
En odlare som besitter en åkerareal som är
mindre än 10 hektar har rätt att utan att betala
ersättning använda förökningsmaterial av en
skyddad sort på det sätt som avses i 1 mom.
Ersättning för odling av en skyddad potatissort ska i ett sådant fall dock betalas, om
sorten odlas på mer än två hektar eller vid
odling av tidig potatis under täckmaterial på
mer än en hektar.
Odlaren är skyldig att på begäran lämna
myndigheterna och innehavaren av växtförädlarrätten de uppgifter som behövs för att
betalningsskyldigheten ska kunna konstateras.
7§
Rätt till uppgifter om odling av en skyddad
sort
En innehavare av växtförädlarrätt har rätt
att ur det informationssystem som avses i
lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens
informationssystem (284/2008) få tillgång till
följande uppgifter som behövs för fullgörande av odlarens betalningsskyldighet enligt
6 §:
1) odlarens namn och kontaktuppgifter,
2) lägenhetssignum,
3) den åkerareal som odlaren besitter, om
den i fråga om en skyddad potatissort är över
två hektar, i fråga om odling av tidig potatis
under täckmaterial över en hektar eller i fråga
om andra sorter över tio hektar,
4) odlingsarealen för sorter som skyddas
enligt Europeiska gemenskapens växtförädlarrätt, om den överstiger en areal som kalkylmässigt behövs för att producera 92 ton
spannmål,
5) odlingsarealen för potatissorter som
skyddas enligt Europeiska gemenskapens
växtförädlarrätt, om den överstiger en areal
som kalkylmässigt behövs för att producera
185 ton potatis, och
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6) odlingsarealer per växtsort när dessa
besåtts med egenproducerat utsäde av sorter
som är skyddade enligt denna lag.
En innehavare av växtförädlarrätt får använda uppgifter som lämnats ut i enlighet
med 1 mom. endast för att utöva sin rätt till
ersättning enligt 6 §. Innehavaren av växtförädlarrätten har inte rätt att lämna uppgifterna
vidare.
En förutsättning för utlämnande av uppgifter enligt 1 mom. är att innehavaren av växtförädlarrätten och odlaren eller organisationer som representerar dem i enlighet med 6 §
har avtalat om den ersättning som ska betalas
till innehavaren av växtförädlarrätten.
8§
Förstöring av uppgifter om odling av skyddade sorter
Inom ett år efter utgången av det kalenderår för vilket uppgifter har lämnats ut för
fullgörande av den betalningsskyldighet som
avses i 6 § ska innehavaren av växtförädlarrätten förstöra de uppgifter som lämnats ut
med stöd av 7 §.
9§
Konsumtion av växtförädlarrätten
Växtförädlarrätten gäller inte åtgärder som
hänför sig till marknadsföring i Finland av
material av en skyddad sort eller av sorter
som avses i 3 § 7 punkten underpunkt a—c,
om inte dessa åtgärder vidtas
1) i syfte att föröka sorten, eller
2) i syfte att exportera material av sorten
till ett sådant land som inte skyddar sorter av
det växtsläkte eller den växtart som sorten
hör till, om inte det exporterade materialet är
avsett för slutlig förbrukning.
3 kap.
Villkor för beviljande av växtförädlarrätt
10 §
Villkor som gäller sökanden
Växtförädlarrätt får sökas av en fysisk eller
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juridisk person eller av ett organ som enligt
gällande lagstiftning ska jämställas med juridisk person. Växtförädlarrätt kan sökas gemensamt av två eller flera personer.
Om någon annan än den som förädlat sorten ansöker om växtförädlarrätt, ska han eller
hon styrka sin rätt till sorten.
11 §
Villkor som gäller sorter
Växtförädlarrätt beviljas om sorten är ny,
kan särskiljas från andra kända sorter, har ett
enhetligt växtbestånd och är beständig till
sina kännetecken.
En sort betraktas inte som ny om förökningsmaterial eller skörd av sorten med samtycke av innehavaren av växtförädlarrätten
har sålts eller på någon annat sätt överlåtits i
syfte att utnyttjas
1) i Finland en längre tid än ett år innan
ansökan lämnades in,
2) utomlands en längre tid än sex år innan
ansökan lämnades in, när det är fråga om träd
eller vin, eller
3) utomlands en längre tid än fyra år, när
det är fråga om andra växter än de som avses
i 2 punkten.
Växtförädlarrätt får inte beviljas om gemenskapens skydd gäller för sorten i enlighet
med rådets förordning (EG) nr 2100/94 om
gemenskapens växtförädlarrätt.
4 kap.
Godkännande av växtförädlarrätt
12 §
Behörig myndighet
Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) svarar
för godkännande, registrering och offentliggörande av växtförädlarrätt samt upprätthållande av registret över växtförädlarrätter.
13 §
Ansökan
Ansökan om beviljande av växtförädlarrätt
ska göras skriftligen till Evira på finska,

svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla
1) namn, kontaktuppgifter, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer
och hemort i fråga om den som ansöker om
växtförädlarrätt och ett eventuellt ombud
samt förädlarens namn och kontaktuppgifter,
2) förslag till sortnamn och en utredning
om användningen av sortnamnet samt förädlarens beteckning,
3) växtsläkte och växtart,
4) uppgifter om sortens ursprung, skydd i
en annan stat och provresultaten,
5) uppgifter om huruvida prioritet kommer
att sökas samt om var och när de tidigare
ansökningarna har gjorts,
6) försäkran om att sorten inte har marknadsförts på det sätt som avses i 11 § 2 mom.
innan ansökan lämnats in, och
7) uppgift om sorten har godkänts i enlighet med gentekniklagen (377/1995) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1829/2003 om genetisk modifierade livsmedel och foder.
Som ansökningsdatum antecknas den dag
då ansökningshandlingarna har lämnats in till
Evira och ansökningsavgiften har betalats.
För att ett ansökningsdatum ska erhållas
krävs det att ansökan åtminstone anger sökandens namn och kontaktuppgifter, växtsläktet och växtarten, sortnamnet och förädlarens beteckning.
Om sökanden inte har lämnat alla uppgifter enligt 1 mom., ska Evira uppmana sökanden att avhjälpa bristerna i ansökan inom viss
tid. Om sökanden inte avhjälper bristerna
inom den tiden, ska ansökan lämnas utan
prövning.
En ansökan som lämnats utan prövning tas
till behandling, om sökanden inom en månad
efter den av Evira utsatta tiden begär det samt
vidtar åtgärder för att avhjälpa bristen och
inom samma tid betalar en avgift för ny
behandling.
Om det föreslagna sortnamnet kan förväxlas med ett varumärke, ett namn, en firma
eller någon annan beteckning som gäller
växtsortsmaterial eller liknande varor och
som sökanden har ensamrätt till, ska ett registerutdrag av Patent- och registerstyrelsen om
att varumärket, namnet, firman eller någon
annan beteckning har avförts ur registret fo-
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gas till ansökan. Om en sådan beteckning inte
har registrerats ska en redogörelse av sökanden om att han eller hon har avstått eller är
beredd att avstå från sin rätt att använda
denna beteckning fogas till ansökan.
Närmare bestämmelser om de uppgifter
som ansökan ska innehålla enligt 1 mom. kan
utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

handlingen av ansökan inom två år räknat
från utgången av den i 2 mom. angivna prioritetstiden. Om den första ansökan har avslagits, ska sökanden ges tillräckligt med tid att
lämna Evira de uppgifter, handlingar och material som behövs för behandlingen av ansökan.
Närmare bestämmelser om hur en begäran
om prioritet ska läggas fram kan utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

14 §

16 §

Provisoriskt skydd

Offentliggörande av ansökan

Från och med ansökningsdatumet gäller ett
provisoriskt skydd tills växtförädlarrätt har
beviljats. Något provisoriskt skydd finns inte
om växtförädlarrätt inte beviljas.

Evira ska genom att offentliggöra de uppgifter som identifierar ansökan ge allmänheten tillfälle att framställa invändningar mot
ansökan.
Invändningarna ska göras skriftligen till
Evira inom tre månader efter att ansökan
offentliggjorts.
Närmare bestämmelser om offentliggörande av ansökan och om de uppgifter som
identifierar ansökan och som ska offentliggöras kan utfärdas genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.

15 §
Prioritet
Prioriteten beträffande ansökningar om
växtförädlarrätt bestäms utifrån ansökningsdatum. Om flera ansökningar har samma ansökningsdatum ska deras inbördes prioritet
bestämmas enligt tidpunkten för när de kommit in. Om prioriteten inte kan bestämmas
utifrån tidpunkten för när de kommit in ska
ansökningarna ha samma prioritet.
Har den som ansöker om växtförädlarrätt
tidigare ansökt om växtförädlarrätt inom ett
territorium som hör till en medlem i Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter eller i Världshandelsorganisationen
ska ansökan, om den görs inom tolv månader
från den dag då den tidigare ansökan lämnades in, anses ha blivit gjord samtidigt.
Förutsättningar för bestämmande av prioritet enligt 2 mom. är att prioritet uttryckligen
krävs då ansökan görs och att kopior av den
tidigare ansökan som gäller sorten och handlingar i anslutning till den lämnas till Evira
inom tre månader från det att ansökan inlämnades. Kopiorna ska vara bestyrkta av den
myndighet som tog emot den första ansökan
angående växtsorten i fråga.
Sökanden ska lämna Evira de uppgifter,
handlingar och material som behövs för be-

17 §
Invändning om bättre rätt
Om någon påstår sig ha bättre rätt till en
sort än sökanden, ska han eller hon rikta ett
skriftligt yrkande om det till Evira. Om saken
är oklar, ska Evira förelägga honom eller
henne att väcka talan vid domstol inom en
viss tid. Om talan inte väcks inom denna tid
lämnas invändningen utan avseende, vilket
ska nämnas i föreläggandet.
Är en tvist om bättre rätt till en sort anhängig vid en domstol, ska behandlingen av
ansökan avbrytas till dess ärendet har avgjorts slutligt.
18 §
Överföring av ansökan
Om någon inför Evira visar att han eller
hon har bättre rätt till en sort än sökanden,
ska Evira överföra ansökan på honom eller
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henne, om han eller hon yrkar det. Samtidigt
ska den som ansökan överförs på betala en
ansökningsavgift.
Förrän ett yrkande på överföring har avgjorts slutligt får ansökan inte lämnas utan
prövning, bifallas, avslås eller återtas.

19 §
Undersökning av sort
Evira ordnar att sorten undersöks på begäran av sökanden i enlighet med internationella metoder för att utreda om sorten är
särskiljbar, enhetlig och beständig, om inte
undersökningen av särskilda skäl ska anses
onödig.
Sökanden ska tillhandahålla Evira eller den
som utför undersökningen behövligt material
av sorten och övriga behövliga upplysningar.

20 §
Beslut om växtförädlarrätt
När den tid som reserverats för framställande av invändningar har gått ut utreder
Evira huruvida sorten uppfyller de krav som
ställs i 11 § samt fattar beslut om godkännande av växtförädlarrätt. Beslut och återtaganden som gäller ansökan offentliggörs och
beslut om godkända ansökningar ska antecknas i det register över växtförädlarrätter som
avses i 22 §.

21 §
Giltighet
Växtförädlarrätten gäller från den dag då
Evira har fattat beslut om godkännande. Rätten kan genom betalning av årsavgift varje
kalenderår före utgången av januari hållas i
kraft i 30 år räknat från ingången av året efter
det då beslutet om godkännande fattades.
Giltigheten för växtförädlarrätten upphör
om sökanden beviljas gemenskapens växtförädlarrätt för den skyddade sorten.

22 §
Registret över växtförädlarrätter
I det register över växtförädlarrätter som
förs av Evira antecknas följande uppgifter om
godkända växtförädlarrätter:
1) växtförädlarrättens registernummer,
2) namn och kontaktuppgifter för innehavaren av växtförädlarrätten och för ett eventuellt ombud, innehavarens och ombudets företags- och organisationsnummer och hemort
samt anmälan om byte av ombud samt förädlarens namn och kontaktuppgifter,
3) vilket växtsläkte och vilken växtart sorten tillhör samt uppgifter som identifierar
sortbeskrivningen,
4) godkänt sortnamn, datum då sortnamnet
föreslagits och förädlarens beteckning,
5) ansökningsdatum, ansökningsnummer
och datum för offentliggörandet samt datum
för godkännandet av växtförädlarrätten,
6) beviljad prioritet och den stat där tidigare ansökan som gäller växtsorten har gjorts
samt datum då ansökan har gjorts,
7) betalning av årsavgift,
8) beviljad tvångslicens eller ömsesidig
tvångslicens och licens,
9) panträtt,
10) beslut av Evira som inte vunnit laga
kraft, ansökningar om ändring, utmätningar,
kvarstad och domstolsbeslut i ärendet,
11) datum för växtförädlarrättens upphörande.
Om frågan om införande av anteckning i
registret inte omedelbart kan avgöras, ska i
registret antecknas att anteckning har begärts.
På registret över växtförädlarrätter och på
handlingar i registret tillämpas i övrigt vad
som bestäms i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem.
Närmare bestämmelser om innehållet i de
anteckningar som införs i registret enligt 1
mom. kan utfärdas genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet.
23 §
Avförande ur register
Om det visas att en i registret antecknad
licens, panträtt eller tvångslicens har upphört
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att gälla, ska anteckningen avföras.
Personuppgifterna enligt 22 § 1 mom. 2
punkten för en fysisk person avförs ur registret senast efter tio år från det att växtförädlarrätten har upphört att gälla. På avförande av
uppgifter som införts i registret tillämpas vad
som
bestäms
i
personuppgiftslagen
(523/1999) eller beslutas med stöd av den.
Bestämmelser om arkivering av uppgifter
som avförts ur registret finns i arkivlagen
(831/1994).
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Sortnamn

3) någon visar upp ett domstolsbeslut som
förbjuder att namnet används om sorten.
Evira ska underrätta innehavaren av växtförädlarrätten om kravet på att upphäva sortnamnet och uppmana innehavaren att lämna
in ett nytt förslag på sortnamn inom 30 dagar
efter det att innehavaren har fått del av kravet.
Förslaget till nytt namn ska prövas av
Evira. När Evira har godkänt det nya namnet
ska det offentliggöras och registreras.
Närmare bestämmelser om upphävande
och ändring av sortnamn kan utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

24 §

6 kap.

Val och användning av sortnamn

Upphörande, ogiltigförklarande och förverkande av växtförädlarrätt

5 kap.

Med hjälp av sortnamnet ska sorten kunna
särskiljas från andra sorter av samma eller en
närbesläktad art.
Ett sortnamn får inte godkännas om det
kan förväxlas med ett varumärke, ett namn,
en firma eller någon annan beteckning som
någon annan än sökanden har skydd för, vilket därmed utgör hinder mot att registrera
sortnamnet.
När förökningsmaterial av en skyddad sort
marknadsförs ska dess godkända sortnamn
användas. Ett godkänt sortnamn ska användas också efter det att giltighetstiden för växtförädlarrätten har gått ut eller rätten annars
har upphört att gälla.
Närmare bestämmelser om valet av sortnamn och användningen av sortnamnet kan
utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.
25 §
Upphävande av sortnamn och ny benämning
för en sort
Evira ska upphäva ett godkänt sortnamn,
om
1) sortnamnet har godkänts i strid med
denna lag och hindret för godkännande kvarstår,
2) innehavaren av växtförädlarrätten så yrkar och anger ett välgrundat skäl till detta,
eller

26 §
Växtförädlarrättens upphörande
Om innehavaren av växtförädlarrätten
skriftligen meddelar Evira att han eller hon
avstår från sin växtförädlarrätt, ska Evira genom beslut konstatera att växtförädlarrätten
upphört.
Om årsavgiften inte har betalats i enlighet
med 21 § ska Evira uppmana innehavaren av
växtförädlarrätten att betala årsavgiften inom
en av Evira utsatt tid, vid äventyr att växtförädlarrätten upphör. Om innehavaren av växtförädlarrätten inte har betalat avgiften inom
utsatt tid, ska Evira genom beslut konstatera
att växtförädlarrätten upphört.
Om växtförädlarrätten är utmätt eller en
panträtt i den antecknats i registret eller om
en tvist om överföring av växtförädlarrätten
pågår, får växtförädlarrätten inte upphävas så
länge utmätningen pågår eller panträtten är i
kraft eller tvisten inte har blivit slutligt avgjord.
27 §
Ogiltigförklarande
Domstolen ska förklara en växtförädlarrätt
ogiltig, om följande gäller vid tidpunkten för
beviljandet av rätten:
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1) de villkor som gäller sortens särskiljbarhet eller nyhet har inte uppfyllts,
2) de villkor som gäller sortens enhetlighet
eller beständighet har inte uppfyllts och beslutet om att godkänna växtförädlarrätten till
väsentliga delar har baserat sig på uppgifter
som sökanden har lämnat.
Domstolen ska förklara växtförädlarrätten
ogiltig om rätten har beviljats en sökande
som inte är berättigad till den, såvida Evira
inte överför växtförädlarrätten på den som är
berättigad till den.
I ärenden som gäller ogiltigförklarande av
växtförädlarrätt ska domstolen begära utlåtande av Evira.
28 §
Förverkande
Evira ska förklara växtförädlarrätten förverkad, om
1) innehavaren av växtförädlarrätten inte
förmår framställa sådant förökningsmaterial
av sorten vars kännetecken motsvarar kännetecknen för den skyddade sorten,
2) innehavaren av växtförädlarrätten inte
inom utsatt tid på uppmaning av Evira tillhandahåller förökningsmaterial av sorten,
handlingar och andra upplysningar som behövs för att utreda om sorten bibehålls på
behörigt sätt, eller
3) sortnamnet har upphävts efter det att
växtförädlarrätten godkändes och innehavaren av växtförädlarrätten inte föreslår något
nytt godtagbart sortnamn.
29 §
Registrering av att växtförädlarrätten upphört
I registret antecknas att växtförädlarrätten
upphört, om
1) växtförädlarrätten har upphört i enlighet
med 26 §,
2) växtförädlarrätten har förklarats ogiltig
genom ett domstolsbeslut som vunnit laga
kraft i enlighet med 27 §,
3) växtförädlarrätten förklarats förverkad
genom ett beslut av Evira i enlighet med
28 §, eller

4) giltigheten har upphört i enlighet med
21 §.
7 kap.
Licens, tvångslicens och ömsesidig tvångslicens
30 §
Licens
Om innehavaren av en växtförädlarrätt har
gett någon annan tillstånd att yrkesmässigt
utnyttja en skyddad sort (licens), får denne
överlåta sin rätt vidare endast om detta har
avtalats.
Om licensen tillhör ett företag, får den
överlåtas i samband med att företaget överlåts, om inte något annat har avtalats.
Om innehavaren av en växtförädlarrätt
meddelar att han eller hon avstår från sin
växtförädlarrätt och en licens för sorten har
antecknats i registret, ska Evira underrätta
innehavaren av licensen om saken för att
reservera en skälig tid för denne att bevaka
sina rättigheter innan Evira genom sitt beslut
konstaterar att växtförädlarrätten har upphört.
31 §
Tvångslicens
Om förökningsmaterial av en registrerad
sort inte produceras på villkor som med hänsyn till det allmänna intresset är skäliga för
marknaden och i tillräcklig mängd med beaktande av livsmedelsförsörjningens allmänna
behov, kan den som vill utnyttja sorten yrkesmässigt i Finland få tvångslicens för detta,
om det inte finns godtagbara skäl till det sätt
på vilket innehavaren av växtförädlarrätten
förfarit. En tvångslicens omfattar också rätt
att av innehavaren av växtförädlarrätten få en
behövlig mängd förökningsmaterial av sorten.
Tvångslicens kan beviljas endast den som
anses ha förutsättningar att på godtagbart sätt
och på de villkor som anges i tvångslicensen
utnyttja den sort som växtförädlarrätten gäl-
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ler. En tvångslicens hindrar inte innehavaren
av växtförädlarrätten att själv utnyttja sin rätt
eller att bevilja licens för sorten.
Tvångslicens beviljas av en domstol, som
bestämmer i vilken omfattning en skyddad
sort får utnyttjas samt fastställer vederlaget
och de övriga villkoren i tvångslicensen.
Domstolen kan på yrkande av innehavaren av
växtförädlarrätten upphäva tvångslicensen eller fastställa nya villkor för den, om väsentligt förändrade förhållanden förutsätter det.

32 §
Ömsesidig tvångslicens
Om innehavaren av ett patent på en bioteknisk uppfinning inte kan utnyttja patentet
utan att göra intrång i en tidigare meddelad
växtförädlarrätt som gäller en sort, får patenthavaren ansöka om tvångslicens av en domstol att utan ensamrätt mot lämplig avgift
utnyttja den växtsort som skyddas av växtförädlarrätten. Om patenthavaren beviljas en sådan tvångslicens, har innehavaren av växtförädlarrätten på skäliga villkor rätt till en ömsesidig licens att använda den skyddade uppfinningen.
De som ansöker om sådan licens som avses i 1 mom. ska visa att de utan framgång
har vänt sig till innehavaren av växtförädlarrätten för att erhålla ett licensavtal och att
uppfinningen utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till den skyddade sorten.
I patentlagen (550/1967) bestäms om växtförädlarens rätt att få tvångslicens att använda en uppfinning som skyddats med patent.

8 kap.
Privaträttsligt skydd
33 §
Förhindrande av intrång
Om någon gör intrång i den ensamrätt som
en växtförädlarrätt medför, kan domstolen
2 /183
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förbjuda honom eller henne att fortsätta eller
upprepa handlingen.
34 §
Föreläggande om avbrytande för en mellanhand
När domstolen behandlar en talan enligt
33 § kan den på yrkande av innehavaren av
en växtförädlarrätt vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon
annan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång i växtförädlarrätten (föreläggande om avbrytande), om det
inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som påstås göra intrång i växtförädlarrätten eller med hänsyn
till mellanhänders eller växtförädlarrättsinnehavarens rättigheter.
Innan talan enligt 33 § väcks kan domstolen på yrkande av innehavaren av en växtförädlarrätt meddela ett föreläggande om avbrytande, om förutsättningar enligt 1 mom. finns
för det och om det är uppenbart att rättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen ska bereda den mot vilken
föreläggande begärs och den som påstås göra
intrång i en växtförädlarrätt tillfälle att bli
hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax
eller elektronisk post. I övrigt tillämpas 8
kap. i rättegångsbalken på behandlingen av
ärendet.
Domstolen kan på begäran meddela det
föreläggande om avbrytande som avses i 2
mom. interimistiskt utan att höra den som
påstås ha gjort intrång, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms.
Den som påstås ha gjort ett intrång ska utan
dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne
har hörts ska domstolen utan dröjsmål besluta
om föreläggandet ska vara i kraft eller återkallas.
Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte
äventyra tredje mans rätt att sända och ta
emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en
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sådan säkerhet hos utmätningsmannen som
avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken
(705/2007), om inget annat följer av 7 kap.
7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om
avbrytande som meddelats med stöd av 2
eller 3 mom. i denna paragraf förfaller, om
inte talan enligt 33 § väcks inom en månad
från det att föreläggandet meddelades.
Den som begär ett föreläggande om avbrytande ska ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort
intrång för den skada som orsakas av att
föreläggandet verkställs samt för kostnaderna
i ärendet, om talan enligt 33 § förkastas eller
avvisas utan prövning eller om behandlingen
av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten.
Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller
förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om
ersättning av skada och kostnader väcks ska
7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

mot bestämmelsen i 24 § 3 mom. om användning av sortnamn är skyldig att till innehavaren av växtförädlarrätten betala skälig gottgörelse för utnyttjande av sortnamnet och ersätta den skada som kränkningen medför.
Om oaktsamheten är ringa kan skadeståndet
jämkas.
Om intrånget i växtförädlarrätten eller
överträdelsen av 24 § 3 mom. om användning
av sortnamn inte skett uppsåtligen och inte
beror på oaktsamhet, är den som gjort intrång
skyldig att betala skälig gottgörelse för utnyttjandet av sortnamnet.
På grund av intrång i växtförädlarrätten
eller överträdelse av 24 § 3 mom. om användning av sortnamn kan gottgörelse och
skadestånd yrkas endast för de fem senaste
åren innan talan väcktes.
Om växtförädlarrätten har förklarats ogiltig genom en dom som vunnit laga kraft
föreligger ingen gottgörelse- eller skadeståndsskyldighet.
I fråga om skadestånd gäller dessutom bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974).

35 §
Fastställelsetalan
Innehavaren av en växtförädlarrätt eller
den som med stöd av licens eller tvångslicens
har rätt att utnyttja en sort som skyddas av
växtförädlarrätt kan väcka fastställelsetalan för att klarlägga om han eller hon enligt
den beviljade växtförädlarrätten åtnjuter
skydd mot annan eller inte, såvida frågan är
oklar och detta vållar honom eller henne olägenhet.
Den som utnyttjar eller ämnar utnyttja en
växtsort som skyddas av växtförädlarrätt kan
på samma villkor väcka fastställelsetalan mot
innehavaren av växtförädlarrätten för att klarlägga om det med anledning av den beviljade
växtförädlarrätten finns hinder för nämnda
verksamhet eller inte.

37 §
Odlarens ersättningsskyldighet
En odlare som försummar skyldigheten enligt 6 § är skyldig att betala ersättning till
innehavaren av växtförädlarrätten. Ersättningens storlek bestäms i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1768/95 om
införande av genomförandebestämmelser för
det undantag i jordbruket som föreskrivs i
artikel 14.3 i rådets förordning (EG) nr
2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt.

38 §
Återlämnande av en växtsorts växtmaterial

36 §
Gottgörelse och skadestånd
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
gör intrång i växtförädlarrätten eller bryter

På talan av en part vars rätt har kränkts kan
domstolen i den mån det är skäligt bestämma
att växtmaterial som intrånget gäller ska
överlämnas till den kränkta parten mot lösen.
Detta gäller inte den som i god tro har fått
växtmaterial av sorten eller särskild rätt till
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detta och som inte själv har gjort intrång i
växtförädlarrätten.
Det växtmaterial av sorten som avses i 1
mom. får tas i beslag, om den vars rätt
kränkts har krävt att växtmaterialet av sorten
ska överlämnas enligt utsökningsbalken.

Domstolen bestämmer ett maximibelopp
för de skäliga kostnader för offentliggörande
som svaranden ska ersätta. Käranden har inte
rätt till ersättning, om uppgifter om domen
inte har offentliggjorts inom en av domstolen
utsatt tid räknat från den tidpunkt då domen
vunnit laga kraft.

39 §
Intrång i det provisoriska skyddet
Utnyttjar någon annan än sökanden yrkesmässigt en sort och förökningsmaterial av
sorten under den tid som avses i 14 §, ska
bestämmelserna om intrång i växtförädlarrätt
tillämpas, om växtförädlarrätten senare beviljas.
För sådan kränkning av växtförädlarrätten
som ägt rum under den tid det provisoriska
skyddet gällt kan inte straff som avses i 9
kap. i denna lag eller 49 kap. 2 § i strafflagen
(39/1889) dömas ut.
För en skada som uppstått före offentliggörandet av ansökan enligt 16 § kan ersättning
dömas ut endast enligt 36 § 2 mom.
Om skadeståndstalan väcks inom ett år
efter att växtförädlarrätten har godkänts, tillämpas inte 36 § 3 mom.

40 §
Offentliggörande av en dom
Domstolen kan i ett tvistemål som gäller
intrång i växtförädlarrätten på yrkande av
käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har av att vidta
lämpliga åtgärder för att sprida information
om en lagakraftvunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha gjort intrång i en
växtförädlarrätt. Ett åläggande får inte ges
om spridningen av informationen har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av
om ett åläggande ska ges och vad det ska
innehålla ska domstolen beakta den allmänna
betydelsen av offentliggörandet, intrångets
art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande
omständigheter.

9 kap.
Straffbestämmelser
41 §
Intrång i växtförädlarrätt
Den som uppsåtligen kränker ensamrätten
enligt 4 § ska, om inte gärningen ska bestraffas som ett brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, för intrång i
växtförädlarrätt dömas till böter.

42 §
Förseelse mot bestämmelserna om växtförädlarrätt
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar sin skyldighet att lämna
uppgifter enligt 6 § 4 mom. eller bryter mot
bestämmelserna i 24 § 3 mom. om användning av sortnamn ska för förseelse mot bestämmelserna om växtförädlarrätt dömas till
böter.

43 §
Missbruk av uppgifter om odling av en skyddad sort
En innehavare av växtförädlarrätt som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid
med syftet enligt 7 § 2 mom. använder sådana uppgifter som lämnats ut med stöd av
7 § eller i strid med nämnda moment vidareförmedlar uppgifterna ska för missbruk av
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uppgifter om odling av en skyddad sort dömas till böter.

avgifter ut till staten enligt de grunder som
anges i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992).

44 §
Åtalsrätt

49 §

Åklagare får inte väcka åtal för en förseelse som avses i 41—43 §, om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.

Ombud för den som ansöker om eller innehar
växtförädlarrätt

10 kap.
Särskilda bestämmelser

Har den som ansöker om eller innehar
växtförädlarrätt inte hemvist i Finland, ska
han eller hon ha ett ombud som är bosatt
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har rätt att företräda honom
eller henne i allt som gäller växtförädlarrätten.

45 §
50 §
Ändringssökande
Ikraftträdande
Ändring i ett beslut av Evira som har meddelats med stöd av denna lag får sökas genom
besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad
som bestäms i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).
46 §
Forum
Laga domstol för behandling av ärenden
med stöd av denna lag är Helsingfors tingsrätt.
47 §
Begäran om utlåtande
I frågor som gäller växtförädlarrätt kan
domstolen begära utlåtande av Evira.
48 §
Avgifter
För Eviras prestationer enligt denna lag tas

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
Genom denna lag upphävs lagen av den 21
augusti 1992 om växtförädlarrätt (789/1992)
jämte ändringar och lagen av den 5 mars
1999 om det privat- och offentligrättsliga
skydd som en av Europeiska gemenskapen
beviljad växtförädlarrätt har i Finland
(239/1999).
Bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den upphävda lagen om
växtförädlarrätt förblir i kraft tills något annat
bestäms med stöd av denna lag.
Denna lag tillämpas på de ansökningar om
växtförädlarrätt som är anhängiga när denna
lag träder i kraft och på växtförädlarrätt som
beviljas på basis av ansökningarna samt på
växtförädlarrätt som beviljats före ikraftträdandet av denna lag.
Giltighetstiden för växtförädlarrätt som
gäller när denna lag träder i kraft förlängs i
enlighet med denna lag, räknat från det att
beslutet om godkännande fattades.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
Om det i någon annan lag hänvisas till den
lag om växtförädlarrätt som gäller vid ikraft-
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trädandet, ska denna lag tillämpas i stället för
den tidigare lagen.
Helsingfors den 22 december 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
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Lag
om ändring av lagen om handel med utsäde
Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 4 augusti 2000 om handel med utsäde (728/2000) 5 § 1 mom. och
fogas till lagen en ny 5 a § som följer:
5§
Sortlista
En sortlista förs över sorterna av lantbruksväxter. En sort godkänns för upptagande i
sortlistan om den är klart åtskiljbar, beständig
och tillräckligt enhetlig samt har ett tillräckligt odlings- och bruksvärde. En förutsättning
för att en genetiskt modifierad sort ska godkännas för upptagande i sortlistan är dessutom att den uppfyller villkoren i 8 § eller
villkor utfärdade med stöd av den.
— — — — — — — — — — — — —
5a§
Växtsortsnämnden

för tre år i sänder en växtsortsnämnd som
beslutar om godkännande av en sort för upptagande i sortlistan och om återkallande av
godkännandet av en sort. I nämndens sammansättning ska hänsyn tas till att det finns
tillräcklig sakkunskap med tanke på godkännande av växtsorter. Nämnden publicerar årligen en lista över de sorter den har godkänt.
Närmare bestämmelser om växtsortsnämndens sammansättning och villkoren för godkännande av sorter kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter
Helsingfors den 22 december 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
RP 98/2009
JsUB 11/2009
RSv 236/2009
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Lag
om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen
Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 49 kap. 2 §, sådan den lyder i lag
578/1995, som följer:
49 kap.
Om kränkning av vissa immateriella rättigheter
2§
Brott mot industriell rättighet
Den som i strid med varumärkeslagen
(7/1964), patentlagen (550/1967), mönsterrättslagen (221/1971), lagen om ensamrätt till
kretsmönster
för
integrerade
kretsar
(32/1991), lagen om nyttighetsmodellrätt

(800/1991) eller lagen om växtförädlarrätt
(1279/2009) och så att gärningen är ägnad att
åsamka innehavaren av den kränkta rätten
betydande ekonomisk skada, gör intrång i
1) en rätt till ett varukännetecken,
2) den ensamrätt som ett patent medför,
3) en mönsterrätt,
4) en rätt till en kretsmodell,
5) en nyttighetsmodellrätt eller
6) en växtförädlarrätt,
ska för brott mot industriell rättighet dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

RP 98/2009
JsUB 11/2009
RSv 236/2009
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Statsrådets förordning
om ändring av 1 § i statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk
information
Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i förordningen av den 1 oktober 2009 om en infrastruktur för geografisk information
(725/2009) 1 § 1 mom., som följer:
1§
Geografiska datamängder som omfattas av
lagen om en infrastruktur för geografisk information
Geografiska datamängder enligt 3 § i lagen
om en infrastruktur för geografisk information (421/2009) är följande:
1) i datateman referenskoordinat- och
höjdsystem, geografiska rutnätssystem, geografiska namn, administrativa enheter, adresser, fastigheter, trafiknät, hydrografi och
skyddade områden:
a) Lantmäteriverkets namnregister,
b) Lantmäteriverkets och Trafikverkets datamängder om riksgränser, landskapsgränser,
kommungränser och territorialvattengränser,
c) Befolkningsregistercentralens, kommunernas och Lantmäteriverkets datamängder
om adresser till byggnader och fastigheter,
d) kommunernas och Lantmäteriverkets
datamängd om fastighetsregistrets uppgifter
om fastighetsindelningen,
e) Lantmäteriverkets, Trafiksäkerhetsverkets och Trafikverkets datamängder om trafiknäten som betjänar väg-, ban-, vatten-,
flyg- och terrängtrafiken samt den därmed
sammanhängande infrastrukturen,
f) Finlands miljöcentrals, Lantmäteriverkets, Meteorologiska institutets och Trafikverkets datamängder om avrinningsområden,
vattenområden, vattenförekomster och kanaler,
g) Finlands miljöcentrals, Forststyrelsens,
kommunernas, Lantmäteriverkets, närings-,

trafik- och miljöcentralernas och Museiverkets datamängder om skyddade områden och
objekt,
2) i datateman höjd, landtäcke, ortofoto
och geologi:
a) Lantmäteriverkets datamängder om
höjdrelationer samt Finlands miljöcentrals,
Geologiska forskningscentralens och Trafikverkets datamängder om insjöarnas djup och
havsdjupet,
b) Finlands miljöcentrals, Landsbygdsverkets, Lantmäteriverkets och Skogsforskningsinstitutets datamängder om landtäcket,
c) Finlands miljöcentrals, försvarsmaktens,
Landsbygdsverkets och Lantmäteriverkets
flygbilder,
d) Finlands miljöcentrals, Geologiska
forskningscentralens, Lantmäteriverkets och
närings-, trafik- och miljöcentralernas datamängder om berggrund, geologiska formationer, berg i dagen, ytformer och grundvattenområden,
3) i datateman statistiska enheter, byggnader, mark, markanvändning, människors
hälsa och säkerhet, allmännyttiga och offentliga tjänster, nätverk och anläggningar för
miljöövervakning, produktions- och industrianläggningar, jordbruks- och vattenbruksanläggningar, befolkningsfördelning, områden
med särskild reglering samt enheter för rapportering, naturliga riskområden, atmosfäriska förhållanden, geografiska meteorologiska förhållanden, geografiska oceanografiska förhållanden, havsområden, biogeografiska regioner, naturtyper och biotoper, arters
utbredning, energiresurser och mineralfyndigheter:
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a) Statistikcentralens datamängder om statistiska enheter,
b) Befolkningsregistercentralens, kommunernas och Lantmäteriverkets datamängder
om byggnader,
c) Forskningscentralen för jordbruk och
livsmedelsekonomis och Geologiska forskningscentralens datamängder om mark,
d) Finlands miljöcentrals, kommunernas,
landskapsförbundens, Lantmäteriverkets och
närings-, trafik- och miljöcentralernas datamängder om markanvändning,
e) Institutet för hälsa och välfärds, kommunernas och Livsmedelssäkerhetsverkets
datamängder om människors hälsa och säkerhet,
f) Befolkningsregistercentralens, Energimarknadsverkets, Finlands miljöcentrals,
kommunernas, Lantmäteriverkets, de lokala
räddningsverkens, Statistikcentralens och
Trafikverkets datamängder om allmännyttiga
och offentliga tjänster,
g) Finlands miljöcentrals, kommunernas,
Meteorologiska institutets och närings-, trafik- och miljöcentralernas datamängder om
nätverk och anläggningar för miljöövervakning,
h) Finlands miljöcentrals, kommunernas,
Lantmäteriverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas och Statistikcentralens datamängder om produktions- och industrianläggningar,
i) Finlands miljöcentrals, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals,
Landsbygdsverkets, Livsmedelssäkerhetsverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas
och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets datamängder om jordbruks- och vattenbruksanläggningar,
j) Befolkningsregistercentralens och Statistikcentralens datamängder om befolkningsfördelning,

5961

k) arbets- och näringsministeriets, Finlands
miljöcentrals, kommunernas, Lantmäteriverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas,
Trafiksäkerhetsverkets och Trafikverkets datamängder om områden med särskild reglering samt enheter för rapportering,
l) Finlands miljöcentrals och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomis datamängder om naturliga riskområden,
m) Meteorologiska institutets datamängder
om atmosfäriska förhållanden,
n) Meteorologiska institutets datamängder
om geografiska meteorologiska förhållanden,
o) Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets datamängder om geografiska
oceanografiska förhållanden,
p) Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets datamängder om havsområden,
q) Finlands miljöcentrals och Naturhistoriska centralmuseets vid Helsingfors universitet datamängder om biogeografiska områden,
r) Finlands miljöcentrals, Forststyrelsens,
närings-, trafik- och miljöcentralernas och
skogscentralernas datamängder om särskilda
naturtyper och biotoper,
s) Finlands miljöcentrals, Naturhistoriska
centralmuseets vid Helsingfors universitet
och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets datamängder om arters utbredning,
t) Finlands miljöcentrals, Geologiska
forskningscentralens, landskapsförbundens,
Meteorologiska institutets och Skogsforskningsinstitutets datamängder om energiresurser,
u) Geologiska forskningscentralens datamängder om mineralfyndigheter.
— — — — — — — — — — — — —
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009
Jord- och skogbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Lagstiftningsrådet Tuire Taina
3 /183
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Nr 1283

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin
och hampa som odlas för fiberproduktion
Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 maj 2008 om beredningsstöd
för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (370/2008) 2—4 och 10 §, sådana de lyder i
förordning 372/2009, som följer:
2§
Köpe- och försäljningsavtal
Den godkände förste beredaren ska ingå ett
köpe- och försäljningsavtal med jordbrukaren, som innehåller sådana uppgifter som föreskrivs om det i artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. En kopia på avtalet, vilken den
godkände förste beredaren har styrkt med sin
underskrift, ska lämnas in till närings-, trafikoch miljöcentralen på den ort där beredningsanläggningen är belägen, senast vid den tidpunkt som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.
3§
Avtal om beredning på beställning
En producent som likställs med beredare,
nedan likställd beredare, ska ingå ett avtal
med den godkände förste beredaren om beredning på beställning innehållande sådana
uppgifter som anges i artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. En kopia, som den likställde beredaren har styrkt med sin underskrift, ska lämnas in till närings-, trafik- och

miljöcentralen på den ort där driftscentret för
den likställde beredarens gårdsbruksenhet är
belägen, senast vid den tidpunkt som anges i
artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.
4§
Beredningsåtagande
En jordbrukare som har godkänts som förste beredare ska uppgöra ett skriftligt avtal
om beredning av de strån som han eller hon
odlar enligt vad som föreskrivs om det i
artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. Den
jordbrukare som har godkänts som förste beredare ska lämna en med sin underskrift
styrkt kopia på åtagandet till närings-, trafikoch miljöcentralen på den ort där gårdsbruksenheten är belägen, senast vid den tidpunkt som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.
10 §
Behöriga myndigheter
De behöriga myndigheter som avses i tillämpningsförordningen i fråga om behandling och övervakning av ansökningar för lin
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och hampa som odlas för fiberproduktion
utgörs av närings-, trafik- och miljöcentraler.
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Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
Helsingfors den 22 december 2009
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare Suvi Ruuska
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Nr 1284

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden
av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 17 januari 2002 om
delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen (27/2002), sådan den lyder i förordning 184/2009, som följer:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
Helsingfors den 22 december 2009
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo
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Bilaga 1

Skärgårdsområdena i regionerna A och B
Yttre skärgården
Följande områden i nedan nämnda kommuner:
Borgå
Gustavs
Hammarland
Ingå
Kimitoön
Lemland
Lovisa
Masku
Nådendal

Nystad
Raseborg
Sagu
Salo
S:t Karins
Tövsala
Väståboland
Åbo

Lillpellinge, Storpellinge och Sundö
Lypertö och Vartsala
Appelö och Torsholm
Lövö, Orslandet, Storramsjö och Älgsjölandet
Kagsjäla, Kasnäs och Lövö samt före detta Hitis kommun
Askö, Björkö, Gloskär, Gåsö, Kuggholmen, Stackskär och Stora
Stegskär
Byön, Killingö, Käldö, Sondarö och Våtskär
Matalluoto
Aasla, Ampuminmaa, Auva, Ekstensholm, Häviluoto, IsoKuusinen, Iso-Maisaari, Kaarnitta, Kaita, Koivusaari,
Korvenmaa, Krampen, Kruunumaa, Kuivanen, Liettinen,
Pakinais, Pyytti, Pähkinäistenmaa, Ruotsalais, Sakoluoto,
Samsaari, Taipalus, Tammiluoto, Tammisluoto, Vähä-Kaita och
Vähä-Maisaari samt före detta Velkua kommun
Niittyluoto, Vasikkamaa och Ytteri öar
Björkholm, Brändö, Danskog, Elgö, Halstö, Koö, Långö,
Prästön, Skärlandet och Ängholm
Österö
Angelansaari, Luotsisaari, Pettu, Utö och Vartsalansaari samt
den del av Kimitoön som hör till Salo kommun
Mjölö
Aasamaa, Kahiluoto och Keräsaari
Attu, Björkholm, Heisala, Jermo, Kuggö, Mielisholm, Sorpo och
Tammo samt före detta Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu
kommuner
Kulho

Inre skärgården
Följande områden i nedan nämnda kommuner:
Hartola
Jämijärvi
Jämsä
Kangasala
Kouvola
Kuhmois
Orivesi
Padasjoki
Pälkäne
Sysmä
Tavastehus
Villmanstrand

Kotisalo, Nautsalo och Urrionsaari
Palosaari, Majasaari och Lehtisaari samt Uimaluoto
Taivassalo, Kukkarosalo, Kaijansalo och Karhusalo öar samt
Mustasaari
Ihonsaari och Vänninsalo
Kinansaari och Salonsaari
Mustasalo och Haukkasalo öar
Rekisaari
Hinttola ö
Haussalo ö
Salonsaari
Salpasalo ö
Mietinsaari och Kilpiänsaari
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Fasta Åland
De delarna av Hammarland och Lemland som inte räknas till yttre skärgården.
Skärgårdsområdena i regionerna C1 och C2
Region C1
Följande områden i nedan nämnda kommuner:
Enonkoski
Hankasalmi
Heinävesi
Jorois
Jyväskylä
Kerimäki
Kesälahti
Korsholm
Kuopio
Leppävirta
Liperi
Malax
Nyslott

Mänttä-Vilppula
Punkaharju
Puumala
Rantasalmi
Ristiina
Ruovesi
S:t Michel
Sulkava
Suomenniemi
Suonenjoki
Taipalsaari
Varkaus
Vörå-Maxmo

Ihamaniemi
Paanala och Tuomari öar
Hentulansaari och Viitasaari samt ön Luutsalo
Kostonsaari
Jänissaari, Kilvensalo och Rutaniemi
Kokkosaari, Välisaari, Hevossaari och Vehkasalo öar
Suitsansaari och Suursaari
Björköby och Replot
Kortela ö, Papinsalo, Säyneensalo, Viitasalo och Vaajasalo öar
Hietasaari, Tervassalo ö, Timonsalo och Vilponsaari
Karjalansaari, Karhunsaari, Kuussaari, Lapinsaari, Matinsaari,
Pesolansaari, Rauansaari och Suursaari
före detta Bergö kommuns område
Ahvionsaari, Kesamonsaari, Kokonsaari, Kongonsaari,
Laukansaari, Liistonsaari, Muhansaari, Pesolansaari,
Pietolansaari, Ritosaari och Tuohisaari, Kiviapaja samt
Mikkolanniemi
Teerisaari
Pöllänsaari
Heinäsensaari, Kurjensalo, Konninsalo, Lieviskä, Liimattala,
Lintusalo, Niinisaari, Partalansaari, Rokansaari och Viitasaari
Hevossalo, Kuokansaari och lägenheten Pikontaipale
Harapansalo, Kaijatsaari och Kaita
Jaakonsaari
Paajalansaari och Papinsaari
området på andra sidan Vekaransalmi
Salosaari
Ärjänsaari
Kyläniemi, Iso Jänkäsalo och Pieni Jänkäsalo
Ruotimo
områdena utanför fastlandet

Region C2
Följande områden i nedan nämnda kommuner:
Hirvensalmi
Joutsa
Juankoski
Kangasniemi
Kannonkoski
Karttula
Keuruu
Kiuruvesi

Mielevänsaari, Puukonsaari och Pääskynsaari, Saari-Kuitunen
och Säkkisalo öar
Joutsaari, Konnasaari, Lamposaari och Pantilansaari
Kallinsalo
Iso Mökärä och Rämiäinen öar
Selkäsaari
Peltosaari
Hulpiosaari, Korpisensaari och Palosaari
Lapinsaari och Tuusansaari
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Kivijärvi
Kontiolahti
Lapinlahti
Luhanka
Nilsiä
Pertunmaa
Pielavesi
Polvijärvi
Rautalampi
Saarijärvi
Tervo
Vesanto
Vieremä
Virdois
Äänekoski

Vietsaari
Teerisaari
Mustasaari och Viitasaari
Onkisalo
Hietasalo, Keinola, Kerssi och Pieni-Vinkki öar samt
Vinkinsaari
Pujo ö
Kaitamo och Peltosaari
Ruopansaari
Hämeenniemi och Joutsenniemi samt Vilosensaari
Elosaari och Iisalonsaari
Pulkkilansaari
Pängätsalo
Vitikkasaari
Haaposaari, Oikonsaari och Sinisaari
Kytänsalo och Hautsalo öar
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering
av ursprungssorter
Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 23 april 2007 om registrering av
ursprungssorter (499/2007) 8 § som följer:
8§

trollen av jordbrukarnas specialstödsavtal i
samband med miljöstödet för jordbruket.

Användning av registreringsanmälan vid tillsynen
Evira skall sända tillsynsdokumenten för
sorten i fråga till närings-, trafik- och miljöcentralerna i fråga för att användas vid kon-

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare Suvi Ruuska
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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