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563/2021

Lag
om ändring av lagen om växtförädlarrätt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) 6 §, det inledande stycket i 7 § 1 mom.

samt 22 § som följer:

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 för-
ökningsmaterial 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, råg-
vete, rybs, raps, lin, ärt, 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 be-
talas till innehavaren av växtförädlarrätten kan ingås mellan innehavaren av växtförädlar-
rätten och odlaren eller mellan organisationer som representerar dem. Har inget avtal in-
gåtts 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 växtföräd-
larrätten de uppgifter som behövs för att betalningsskyldigheten ska kunna konstateras. På
uppgifter som lämnas till myndigheterna tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens
informationsresurs  (560/2021).

7 §

Rätt till uppgifter om odling av en skyddad sort

En innehavare av växtförädlarrätt har rätt att ur livsmedelsförvaltningens informations-
resurs enligt lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs få tillgång till följande
uppgifter som behövs för fullgörande av odlarens betalningsskyldighet enligt 6 §:
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563/2021  
22 §

Registret över växtförädlarrätter

I det register över växtförädlarrätter som förs av Livsmedelsverket antecknas följande
uppgifter om godkända växtförädlarrätter:

1) växtförädlarrättens registernummer,
2) namn och kontaktuppgifter för innehavaren av växtförädlarrätten och för ett eventu-

ellt ombud, innehavarens och ombudets företags- och organisationsnummer och hemort,
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 Livsmedelsverket som inte vunnit laga kraft, ansökningar om ändring, ut-

mätningar, kvarstad och domstolsbeslut i ärendet,
11) datum för växtförädlarrättens upphörande.
Om frågan om införande av anteckning i registret inte omedelbart kan avgöras, ska i re-

gistret antecknas att anteckning har begärts.
På registret över växtförädlarrätter och på handlingar i registret tillämpas i övrigt vad

som föreskrivs i lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs.
Närmare bestämmelser om innehållet i de anteckningar som införs i registret enligt 1

mom. får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
————

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
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