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Muu asiaMnrovvvvom handel med betutsäde Utgiven i Helsingfors den 29 maj 2020

389/2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om handel med betutsäde

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av utsädes-
lagen (600/2019):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på produktion, certifiering, marknadsföring och import av
utsäde av socker- och foderbetor av arten Beta vulgaris L.

Denna förordning tillämpas inte på export av sådant utsäde av socker- och foderbetor
som nämns i 1 mom., med undantag för 4, 6 och 7 §.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med:
1) certifieringsmyndighet utsädeskontrollmyndigheten i en medlemsstat i Europeiska

unionen (EU) och utsädeskontrollmyndigheten i något annat land vars system för utsädes-
produktion Europeiska kommissionen har erkänt som likvärdigt med EU:s system,

2) certifiering försegling under officiellt överinseende av försäljningsemballagena för
ett handelsparti stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde och förseende av partiet med
ett garantibevis efter att det vid granskningen av utsädesodlingen och kontrollen av ett of-
ficiellt taget prov av det iordningställda utsädespartiet har konstaterats att sorten är korrekt
namngiven och att utsädespartiet är sortäkta samt att det uppfyller kvalitetskraven för ut-
sädeskategorin enligt denna förordning,

3) officiell efterkontroll en med EU-lagstiftningen överensstämmande fältförsöks-
granskning som en befullmäktigad myndighet har utfört av utsädespartiet,

4) officiella åtgärder uppgifter och åtgärder som förutsätts i denna förordning och som
Livsmedelsverket utför, åtgärder som avses i denna förordning och som en auktoriserad
inspektör utför eller åtgärder som utförs av en person som bistår dem,

5) packeri en näringsidkare som iordningställer eller förpackar utsäde för marknadsfö-
ring,

6) leverantörsgaranti ett garantibevis som baserar sig på officiella kontrollresultat och
som förpackaren eller marknadsföraren av utsädesvaran applicerar på förpackningen,

7) EG-småförpackningar förpackningar som innehåller certifikatutsäde enligt följan-
de:
Rådets direktiv 2002/54/EG (32002L0054); EGT nr L 193, 20.7.2002, s. 12
Rådets direktiv 2003/61/EG (32003L0061); EGT nr L 165, 3.7.2003, s. 23
Rådets direktiv 2004/117/EG (32003L0014); EGT nr L 14, 18.1.2005, s. 18
Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/317 (32016L0317); EUT nr L 60, 5.3.2016, s. 72
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a) en förpackning med monogermfrö eller precisionsfrö får innehålla högst 100 000
frögyttringar eller frön eller ha en nettovikt om högst 2,5 kg, där kornade bekämpnings-
medel, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser inte inräknas,

b) en förpackning med annat utsäde än monogermfrö eller precisionsfrö får ha en vikt
om högst 10 kg, där kornade bekämpningsmedel, pelleteringsmedel eller andra fasta till-
satser inte inräknas.

3 §

Utsädeskategorier

I denna förordning avses med:
1) basutsäde, förkortning B, utsäde
a) som har framställts under förädlarens ansvar i enlighet med vedertagen praxis för

upprätthållande av sorten,
b) som är avsett för framställning av certifikatutsäde,
c) som uppfyller kraven för basutsäde enligt bilagorna 1 och 2, och
d) som har certifierats.
2) certifikatutsäde, förkortning C, utsäde 
a) som härstammar direkt från basutsäde,
b) som är avsett för produktion av betor,
c) som uppfyller kvalitetskraven för certifikatutsäde i bilagorna 1 och 2, och
d) som har certifierats,
3) monogermfrö, genetiskt monogermt frö,
4) precisionsfrö frö för precisionssådd, som i enlighet med punkt 3.2 a, b och c i bilaga

2 utvecklar en enda planta.

4 §

Godkännande av packeri

Godkännande av packeri enligt 13 § i utsädeslagen ska sökas hos Livsmedelsverket
skriftligen eller via Livsmedelsverkets elektroniska tjänster. Ansökan om förnyande av
godkännandet ska lämnas in senast tre månader innan godkännandet upphör att gälla.

Ett villkor för att godkännande ska beviljas är att packeriet i sin verksamhet har ordnat
följande på rätt sätt:

- åtskiljandet av utsädespartier från varandra,
- tagningen av representativa prover,
- utsädesodlingen, om packeriet också har egen utsädesproduktion,
- anskaffningen och mottagningen av råpartier,
- lagringen och märkningen av råpartier,
- framställningen och märkningen av färdiga partier samt homogeniteten i färdiga par-

tier,
- iordningställandet av utsädespartier,
- förpackandet,
- framställningen av homogena blandningar,
- tryckningen och utskrivandet av garantibevis,
- bokföringen över garantibevis,
- appliceringen av garantibevis,
- lagringen av färdiga partier,
- lagerbokföringen,
- vågen,
- beläggningen i silor,
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- möjligheten att rengöra maskiner, anordningar och lokaler samt renligheten i packeri-
et,

- övrig produktion och övrigt iordningställande för frakt,
- hanteringen av sorteringsavfall.

5 §

Tillsyn över packerier

Livsmedelsverket ska utöva tillsyn över packerier genom att kontrollera de förpackade
utsädespartiernas kvalitet och packeriernas bokföring för att säkerställa att försäljningsvo-
lymerna motsvarar de kontrollerade volymerna.

6 §

Anmälningsplikt

Av anmälan om en aktör enligt 14 § i utsädeslagen ska framgå aktörens namn, kontakt-
person, verksamhetsställe och kontaktinformation samt verksamhetens typ och omfatt-
ning.

En anmälan om inledande av verksamheten ska lämnas in till Livsmedelsverket minst
sju dagar innan verksamheten inleds antingen skriftligen eller via Livsmedelsverkets elek-
troniska tjänster. En anmälan om nedläggning av verksamheten eller om väsentliga för-
ändringar i verksamheten ska utan dröjsmål lämnas in till Livsmedelsverket skriftligen el-
ler via Livsmedelsverkets elektroniska tjänster.

7 §

Register

En aktör som avses i 15 § i utsädeslagen ska föra ett uppdaterat register över alla han-
delspartier. Detta gäller inte utsädespartier som marknadsförs i EG-småförpackningar.

I registret ska om varje handelsparti föras in följande uppgifter:
1) vid försäljning av handelspartiet:
- säljaren,
- handelspartiets märke,
- namn på och kontaktuppgifter till köparen i det första handelsledet,
- handelspartiets vikt/såld mängd,
- leveransdatum,
2) vid köp av handelspartiet: 
- säljaren,
- handelspartiets märke,
- handelspartiets vikt/inköpt mängd,
- leveransdatum.
I registret ska packeriet också föra in de odlingsgranskningsbeslut och de mottagnings-

bevis som gäller råpartier av utsäde.

8 §

Sorter som kan certifieras

Livsmedelsverket får för marknadsföring i Finland certifiera endast utsädespartier av
sorter som tagits in i den nationella växtsortslistan eller i EU:s gemensamma sortlista.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. får utsädespartier av en sort som har strukits från sort-
listan certifieras och marknadsföras i två år efter att giltighetstiden för godkännandet av
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sorten har gått ut. Tiden räknas från den 30 juni det år då sortlistan publicerades. I fråga
om höstsorter räknas tiden från den 31 oktober det år då sortlistan publicerades.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. får Livsmedelsverket på begäran av sortens ägare el-
ler representant för förökningsändamål certifiera ett utsädesparti av en sort som inte är in-
tagen i sortlistan. Detta gäller också förädlarens linjematerial. Sorten eller linjematerial i
frågan ska ha åtminstone preliminär sortbeskrivning utarbetat av myndigheten.

Livsmedelsverket får för marknadsföring i övriga medlemsstater i EU certifiera endast
utsädespartier av sorter som är intagna i EU:s gemensamma sortlista.

9 §

Kontroller som certifiering förutsätter

Certifieringen förutsätter följande:
1) en inspektör som Livsmedelsverket har auktoriserat granskar den utsädesodling där

det utsädesparti som ska certifieras produceras. Vid granskningen ska i enlighet med Or-
ganisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD:s metoder undersökas om
odlingen uppfyller kraven i bilaga 1. En inspektör som har auktoriserats av Livsmedels-
verket och som är anställd hos en fröaffär får endast granska utsädeskategorier som följer
efter basutsäde,

2) en provtagare som Livsmedelsverket har auktoriserat tar i enlighet med den interna-
tionella frökontrollorganisationen ISTA:s metoder ett officiellt och representativt prov av
det utsädesparti som har iordningställts och ska certifieras. Det utsädesparti av vilket pro-
vet tas ska vara enhetligt och homogent. Utsädespartiet får vara högst så stort som anges
i bilaga 3. Provet ska vara åtminstone så stort som anges i bilaga 3,

3) Livsmedelsverket eller ett godkänt privat laboratorium ska i enlighet med ISTA:s
metoder kontrollera om det prov som tagits i enlighet med 2 punkten uppfyller de krav
som anges i bilaga 2,

4) Livsmedelsverket ska vid en officiell efterkontroll som utförs i enlighet med
OECD:s metoder kontrollera äktheten hos ett utsädesparti som är avsett att användas som
grundutsäde, och partiet ska uppfylla kvalitetskraven i denna förordning. Vid den officiel-
la efterkontrollen ska Livsmedelsverket dessutom kontrollera minst 5 procent av utsädes-
partierna av utsädesgenerationerna i den certifierade kategorin.

Granskningsperioden börjar den 1 juli och slutar den 30 juni följande år.

10 §

Undantag

Oberoende av vad som i 5 § i utsädeslagen och ovan i 8 § föreskrivs om certifiering och
utsläppande på marknaden av utsäde får Livsmedelsverket certifiera sådant utsäde av ka-
tegorin basutsäde som inte uppfyller kravet på grobarhet för basutsäde, om utsädesleve-
rantören garanterar en viss grobarhet och uppger denna samt leverantörens namn, adress
och handelspartiets nummer på garantibeviset som fästs på emballaget.

För att utsädet snabbt ska kunna levereras till den första köparen får Livsmedelsverket
eller packeriet utfärda ett förhandsgarantibevis för ett parti basutsäde eller certifikatutsäde
trots att den officiella grobarhetsundersökningen ännu inte är slutförd. Ett förhandsgaran-
tibevis kan beviljas, om den första mottagarens namn och adress är angivna och om utsä-
desleverantören garanterar den grobarhet som fastställts vid förhandsundersökningen.
Grobarheten, leverantörens namn och adress samt handelspartiets nummer ska anges i ga-
rantibeviset fäst på emballaget.

Livsmedelsverket ska på sin webbplats publicera analysresultaten av grobarheten hos
de utsädespartier som marknadsförs med förhandsgaranti. Av resultaten ska framgå den
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leverantör som ansvarar för utsädespartiet samt handelspartiets nummer, och uppgifterna
ska på jordbrukares begäran kunna fås av Livsmedelsverket.

Packeriet får själv trycka och skriva ut förhandsgarantibevis om det använder Livsmed-
elsverkets godkända system att trycka garantibevis på utsädessäckar på ett permanent sätt
eller skriva ut dem.

Stamutsäde får marknadsföras under förutsättning att:
a) Livsmedelsverket har kontrollerat utsädet i enlighet med bestämmelserna om certi-

fiering av basutsäde,
b) utsädespartiet är förpackat enligt bestämmelserna,
c) förpackningen är försedd med ett garantibevis som innehåller åtminstone de uppgif-

ter som anges i bilaga 4.
Leverans av utsäde till kontraktsodlare i samband med kontraktsproduktion av socker-

betor är inte marknadsföring. Utsädet kontrolleras officiellt och ska uppfylla kraven i bi-
lagorna 1, 2 och 3.

11 §

Försegling av försäljningsförpackningar med certifikatutsäde och EG-småförpackningar

Försäljningsförpackningarna ska förseglas och plomberas med ett oanvänt garantibevis
som Livsmedelsverket har gett eller packeriet har tryckt eller skrivit ut eller med ett sigill.
Förpackningarna ska förseglas så att de inte kan öppnas utan att skadas eller utan att ga-
rantibeviset eller sigillet visar spår av öppnandet.

EG-småförpackningar ska förseglas så att de inte kan öppnas på nytt utan att förseg-
lingssystemet skadas. EG-småförpackningarna ska förses med en i bilaga 4 avsedd leve-
rantörsgaranti, ett tryckt meddelande eller en stämpel åtminstone på finska. I genomskin-
liga förpackningar kan leverantörsgarantin också placeras på insidan, om det är möjligt att
läsa den genom förpackningen.

På EG-småförpackningar som förpackats i Finland används ett självhäftande officiellt
garantibevis som innehåller de uppgifter som anges i bilaga 4. Till den del dessa uppgifter
anges i det självhäftande garantibeviset behöver de inte anges på nytt i den leverantörsga-
ranti som avses i 2 mom.

12 §

Märkning av certifikatutsäde

På utsidan av utsädesförpackningen ska under Livsmedelsverkets överinseende fästas
ett oanvänt garantibevis som innehåller de uppgifter som nämns i bilaga 4 på åtminstone
ett av unionens officiella språk. Om utsädespartiet inte uppfyller kraven på grobarhet ska
detta stå i garantibeviset. Utsädespartiets märke ska anges på försäljningsförpackningen
genom tryckning eller stämpling.

Ett packeri får trycka och skriva ut garantibevis och förhandsgarantibevis endast för
egenförpackade partier under Livsmedelsverkets överinseende och i enlighet med verkets
anvisningar. Livsmedelsverket ger packeriet tillstånd att trycka och skriva ut garantibevis
och förhandsgarantibevis i samband med godkännandet av packeriet, om packeriet har till-
räcklig yrkesskicklighet och utrustning för att trycka och skriva ut dem och föra bok över
dem.

Garantibevisfärgerna är följande:
- vit med en violett diagonal linje för stamutsäde,
- vit för basutsäde,
- blå för certifikatutsäde,
- grå för icke slutgiltigt certifierat utsäde som har skördats i en annan medlemsstat i Eu-

ropeiska ekonomiska samarbetsområdet.
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Om utsädespartiet har certifierats i en annan medlemsstat inom EU, behöver inget offi-
ciellt garantibevis för det utfärdas på finska, om partiet marknadsförs i originalförpack-
ningarna och om förpackningarna är försedda med garantibevis i original. Då kan den som
importerar partiet själv trycka eller skriva ut en leverantörsgaranti på finska som överens-
stämmer med bilaga 4 och fästa den på förpackningen. Livsmedelsverket övervakar de ga-
rantibevis som leverantören trycker och skriver ut.

När det är fråga om utsäde av en genetiskt modifierad sort, ska det i garantibeviset, le-
verantörsgarantin eller förhandsgarantibeviset samt på eller i förpackningen nämnas att
sorten har modifierats genetiskt.

Kemiska behandlingar som utsädet genomgått eller behandlingsrekommendationer ska
nämnas i garantibeviset, leverantörsgarantin eller förhandsgarantibeviset samt på eller i
förpackningen.

I kontroll- och garantibeviset för ett utsädesparti som har certifierats för förökning av
en sort som avses i 8 § 3 mom. ska anges texten ”Endast för förökning av sorten. Inte för
marknadsföring”.

I garantibeviset, leverantörsgarantin eller förhandsgarantibeviset för ett utsädesparti
som marknadsförs som ekologiskt producerat ska utöver uppgifterna i bilaga 4 anges tex-
ten ”Ekologiskt producerat utsäde”.

13 §

Tryckande av föreskrivna uppgifter direkt på förpackningen

De uppgifter som ska anges på försäljningsförpackningen för utsädespartier som god-
känts i kategorin basutsäde eller certifikatutsäde får tryckas direkt på förpackningen för-
utsatt att:

1) de föreskrivna uppgifterna har tryckts eller stämplats på ett beständigt sätt direkt på
förpackningen,

2) tryckets eller stämpelns utformning och färg överensstämmer med det officiella ga-
rantibeviset,

3) av de uppgifter som ska anges vid provtagningen har partiets nummer samt månad
och år för förseglingen tryckts eller stämplats på förpackningen enligt modellen "förseglat
(månad/år)" eller tidpunkten för den sista provtagningen för certifieringen enligt modellen
”prov taget (månad/år)”,

4) utöver de föreskrivna uppgifterna har varje förpackning försetts med ett officiellt se-
rienummer som den aktör som utför märkningen ska trycka, stämpla eller stansa på för-
packningen på ett beständigt sätt,

5) den aktör som utför märkningen månatligen meddelar Livsmedelsverket antalet för-
packningar som den levererat och förpackningarnas serienummer.

Livsmedelsverket ska föra bok över alla utsädeskvantiteter som märkts på detta sätt,
med uppgifter om antalet förpackningar i varje utsädesparti och deras innehåll samt de se-
rienummer som avses i 4 punkten. Livsmedelsverket ska åtminstone varje kvartal granska
förpackarens bokföring över den verksamhet som avses i denna paragraf.

14 §

Kontroll av enhetligheten hos utsädespartier som importeras och exporteras

Livsmedelsverket ska i enlighet med bestämmelserna i utsädeslagen genom stickprov-
skontroller övervaka att de utsädespartier som importeras och exporteras är enhetliga.
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15 §

Certifiering av utsäde som producerats utanför EU och godkännande av kontroller som 
utförts utanför EU

Livsmedelsverket ska på begäran certifiera utsädespartier som har producerats i en an-
nan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller utanför EES och
som

a) härstammar direkt från basutsäde eller certifikatutsäde av första generationen som
certifierats i en medlemsstat i EES, eller

b) härstammar från basutsäde eller certifikatutsäde av första generationen som certifie-
rats i någon annan stat vars system för utsädesproduktion EU har erkänt såsom likvärdigt
med EU:s system, eller

c) härstammar från en korsning mellan basutsäde som certifierats i en medlemsstat och
basutsäde som certifierats i ett ovan avsett tredjeland.

Av utsädespartiet förutsätts dessutom att det vid en officiell odlingsgranskning i od-
lingslandet har konstaterats uppfylla de krav på utsädeskategorin i fråga som anges i bilaga
1 och att det vid en kontroll som utförs av Livsmedelsverket konstateras uppfylla de krav
som anges i bilaga 2.

När utsäde importeras från en stat utanför EU, kan kontroller som utförts i den staten
godkännas, om EU har konstaterat likvärdighet med EU:s system för utsädesproduktion
och upprätthållande och om kontrollerna har utförts i enlighet med internationella meto-
der.

16 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2020.
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om han-

del med betutsäde (114/00).

Helsingfors den 27 maj 2020

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Specialsakkunnig Kati Lassi
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Bilaga 1

KRAV PÅ UTSÄDESODLINGAR

BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE

1 Produktionsvillkor som gäller brukningsenheten

1.1 På brukningsenheten får det inte finnas andra odlingar där mogen fröskörd bärgas
av den sort av vilken utsäde produceras.

1.2 Odlingar av certifikatutsäde ska granskas minst en gång under vegetationsperioden
och odlingar av basutsäde minst två gånger, av vilka den ena granskningen avser
skiftena och den andra de fröproducerande plantorna. Växtbeståndets skick och ut-
vecklingsstadium ska vara sådant att en tillräcklig kontroll av sortäktheten och sort-
renheten är möjlig.

2 Begränsningar i fråga om förfrukten

Det föregående växtbeståndet på odlingen får inte vara oförenligt med arterna och sorterna
i det växtbestånd som framställs, och odlingen ska vara tillräckligt fri från växter av före-
gående skörd.

3 Isoleringsavstånd

På odlingen ska isoleringsavstånden vara följande till sådana växtbestånd med vilka oön-
skad pollinering är möjlig:

Växtbestånd Minsta avstånd

1. Basutsäde

- alla växter av släktet Beta 1 000 m

2. Certifikatutsäde

a) sockerbeta

- till alla pollineringskällor av släktet Beta som inte nämns 
nedan

1 000 m

- till tetraploida pollineringskällor, om pollinerarsorten eller 
någon av pollinerarsorterna är diploid

600 m

- till diploida pollineringskällor, om pollinerarsorten är enbart 
tetraploid

600 m

- till pollineringskällor för sockerbeta av okänd ploidi 600 m

- till andra diploida pollineringskällor för sockerbeta, om polli-
nerarsorten eller någon av de avsedda pollinerarsorterna är 
diploid

300 m

- till andra tetraploida pollineringskällor för sockerbeta, om 
pollinerarsorten är enbart tetraploid

300 m

- mellan två odlingar av sockerbeta, om hansterilitet inte 
används

300 m
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Ovan nämnda isoleringsavstånd behöver inte tillämpas, om skyddet mot oönskad polline-
ring är tillräckligt. Det är inte nödvändigt att isolera växtbestånd som använder samma
pollineringskälla.

De fröproducerande växtbeståndens såväl fröbärande som pollinerande komponenter ska
definieras i sortlistan. Ifall dessa uppgifter om sorten inte uppges ska sortens ploiditet be-
traktas som okänd, varvid ett minsta avstånd om 600 m ska krävas.

4 Växtbeståndets egenskaper

4.1 ÄKTHET

Utsädesodlingen ska vara tillräckligt identifierbar och sortren.

b) foderbeta

- till alla pollineringskällor av släktet Betasom inte uppräknas 
nedan

1 000 m

- till tetraploida pollineringskällor för foderbeta, om polline-
rarsorten eller någon av pollinerarsorterna är diploid

600 m

- till diploida pollineringskällor för foderbeta, om pollinerar-
sorten är enbart tetraploid

600 m

- till pollineringskällor för foderbeta av okänd ploidi 600 m

- till andra diploida pollineringskällor för foderbeta, om polli-
nerarsorten eller någon av de avsedda pollinerarsorterna är 
diploid

300 m

- till andra tetraploida pollineringskällor för foderbeta, om pol-
linerarsorten är enbart tetraploid

300 m

- mellan två odlingar av foderbeta, om hansterilitet inte 
används

300 m
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Bilaga 2

KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDE

1. ÄKTHET

Utsädet skall vara tillräckligt identifierbart och sortrent.

2. SUNDHET

Sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet ska hållas på lägsta möjliga nivå.

3. RENHET, GROBARHET OCH FUKTHALT

3.1. Utsädet ska uppfylla följande kvalitetskrav

Förekomsten av frö av andra arter får inte överskrida 0,3 % av utsädets vikt.

*) Exklusive, i förekommande fall, kornade bekämpningsmedel, pelleteringsmedel eller
andra fasta tillsatser.

Renhet minst*) 
(% av vikten)

Grobarhet minst
(% av gyttringarna 
eller det rena fröet)

Fukthalt 
högst *) (% 
av vikten)

a) sockerbetor:

- monogermfrö 97 80 15

- tekniskt monogermfrö (pre-
cisionsfrö)

97 75 15

- frö av multigerma sorter, av 
vilka över 85 % är diploida

97 73 15

- annat frö 97 68 15

b) foderbetor:

- frö av multigerma sorter, av 
vilka över 85 % är diploida, 
monogermfrö och tekniskt 
monogermfrö

97 73 15

- annat frö 97 68 15
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3.2 Särskilda krav för monogermfrö och tekniskt monogermfrö (precisionsfrö)

a) monogermfrö

Minst 90 % av de groende frögyttringarna ska utveckla endast en groddplanta. Antalet
gyttringar som utvecklar minst tre groddplantor får utgöra högst 5 % av antalet groen-
de gyttringar.

b) precisionsfrö av sockerbeta

Minst 70 % av de groende frögyttringarna ska utveckla endast en groddplanta. Antalet
gyttringar som utvecklar minst tre groddplantor får vara högst 5 % av antalet groende
gyttringar.

c) precisionsfrö av foderbeta

Hos sorter av vilka de diploida frönas andel är mer än 85 % ska minst 58 % av de gro-
ende gyttringarna utveckla endast en groddplanta. I annat frö ska minst 63 % av de
groende frögyttringarna utveckla endast en groddplanta. Antalet gyttringar som ut-
vecklar tre eller flera groddplantor får utgöra högst 5 % av de groende gyttringarna.

d) Frö av kategorin basutsäde får innehålla högst 1,0 och frö av kategorin certifikat-
utsäde högst 0,5 viktprocent orenheter. I pelleterat utsäde av båda utsädeskatego-
rierna ska ovan nämnda villkor beträffande halten av orenheter granskas genom
prov som tagits i enlighet med 9 § och som tagits genom förtunning av skalskiktet
(polering eller slipning), men som ännu inte pelleterats, och med beaktande av det
minimirenhetskrav som fastställts för pelleterat utsäde.

3.3 Övriga krav

Betfrön där halten av orenheter är över 0,5 % får inte användas på områden som konsta-
terats vara fria från Rhizomania.
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Bilaga 3

PARTI- OCH PROVVIKTER

I vikten för partiet inräknas de kemiska behandlingsmedel som har använts till partiet.
Detta ska beaktas när partiets högsta vikt fastställs.

Partiets högsta vikt får överskridas med högst 5 %.

Högsta vikt för ett parti 20 ton

Lägsta provvikt 500 gram
12
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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. Livsmedelsverket, Finland eller förkortningar för dem
3. Officiellt serienummer
4. Art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet, som

kan anges i förkortad form och utan auktornamn; uppgift om sorten är sockerbeta
eller foderbeta

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 tid-

punkten för senaste provtagning inför certifiering enligt modell: "Prov taget...
(månad och år)"

9. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal gyttringar eller rena frön
10. Vid angivande av vikten på sådana partier där bekämpningsmedels-pelletering,

överdragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts ska tillsatsens beskaffen-
het och det uppskattade förhållandet mellan gyttringarnas eller de rena frönas vikt
och den sammanlagda vikten anges

11. För monogermfrö: ordet ”monogerm”
12. För tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): ordet ”precision”
13. Produktionsland
14. När åtminstone grobarheten har analyserats på nytt anges: "Förnyad analys...(må-

nad och år)" samt den inrättning som är ansvarig för den förnyade analysen. Upp-
gifterna kan fästas på det officiella garantibeviset med hjälp av en officiell själv-
häftande etikett.

Färgen på garantibeviset är vit för basutsäde och blå för certifikatutsäde.
13
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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 tidpunk-

ten för senaste provtagning inför certifiering enligt modell: "Prov taget... (månad och
år)"

4. Art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet, som kan
anges i förkortad form och utan auktornamn; uppgift om sorten är sockerbeta eller fo-
derbeta

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

Färgen på garantibeviset för stamutsäde är vit med en violett diagonal linje.

UPPGIFTER I LEVERANTÖRSGARANTI ELLER PÅ FÖRPACKNINGEN (EG-
SMÅFÖRPACKNINGAR)

1. "EU-småförpackning"
2. Namn och adress för den leverantör som ansvarar för märkningen eller dennes

igenkänningstecken
3. Officiellt serienummer
4. Den instans som utfärdat det officiella serienumret och medlemsstaten eller för-

kortningar för dem
5. Referensnummer, om partiet inte kan identifieras på basis av serienumret
6. Art, med latinska bokstäver; uppgift om sorten är sockerbeta eller foderbeta
7. Sort, med latinska bokstäver
8. "Certifikatutsäde"
9. Netto- eller bruttovikt eller antalet gyttringar eller rena frön

10. Vid angivandet av vikten på sådana partier där bekämpningsmedelspelletering,
överdragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts ska typ av tillsats och det
uppskattade förhållandet mellan gyttringarnas eller de rena frönas vikt och den
sammanlagda vikten anges

11. För monogermfrö: ordet ”monogerm”
12. För tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): ordet ”precision”

De uppgifter som anges i leverantörens garantibevis ska grunda sig på en analys av ett of-
ficiellt frökontrollaboratorium i enlighet med ISTA:s praxis.

Färgen på leverantörsgarantin är densamma som färgen på det motsvarande officiella ga-
rantibeviset för utsädeskategori i fråga. Leverantörsgarantin får inte innehålla märkningar
som hänvisar till en myndighet och medför risk för förväxling med ett officiellt garantibe-
vis
14
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ICKE SLUTGILTIGT CERTIFIERAT UTSÄDE SOM SKÖRDATS I NÅGON AN-
NAN 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; uppgift om sorten är sockerbeta
eller foderbeta

4. Sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver
5. Utsädeskategori
6. Odlingsfältets eller partiets referensnummer
7. Deklarerad netto- eller bruttovikt
8. Texten "Ej slutgiltigt certifierat utsäde"

Färgen på garantibeviset för icke slutgiltigt certifierat utsäde som skördats i någon annan
medlemsstat inom EES 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 auktornamn; uppgift om sorten är sockerbeta eller fo-
derbeta

- sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver
- utsädeskategori
- referensnummer för det utsädesparti som använts för att beså åkern/ uppgifter om

grundutsädet samt det land eller de länder som har certifierat det utsädet
- odlingsfältets eller partiets referensnummer
- den odlade areal på vilken det parti som nämns i dokumentet har framställts
- i fråga om generationer som följer efter basutsäde antalet certifierade generationer
- mängd skördat utsäde och antal förpackningar
- ett intyg över att kraven på växtbeståndet uppfylls
- vid behov resultaten av en preliminär laboratorieanalys
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