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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar 
om ändring av 2 § lagen om handel med utsäde och 2 § lagen 
om plantmaterial 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
handel med utsäde och lagen om plantmate
rial ändras. De bestämmelser som gäller pro
duktion och marknadsföring av förök
ningsmaterial av matlök skall överföras från 

lagen om handel med utsäde till lagen om 
plantmaterial. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

1.1. Lagstiftning 

Lagen om handel med utsäde (23311993) 
gäller produktion, marknadsföring, import 
och export av utsäde för åker- och träd
gårdsväxter samt överlåtelse av utsäde med 
stöd av ett odlingskontrakt Med utsäde av
ses för sådd avsett frö samt sättpotatis och 
för matlöksproduktion avsedd sättlök. 

Jord- och skogsbruksministeriet har 1995 
utfärdat ett beslut om marknadsföring av 
sättlök (jord- och skogsbruksministeriets 
föreskriftssamling nummer 36/1995). Kom
missionen har genom ett brev av den 24 
april 1997 sänt en formell underrättelse till 
Finland om att bestämmelserna om mark
nadsföring av sättlök avsedd för matlökspro
duktion har utfärdats utan att man har gjort 
den anmälan som förutsätts i rådets direktiv 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter 
83/189/EEG. Med anledning av underrättel
sen har jord- och skogsbruksministeriet den 
30 maj 1997 upphävt sitt beslut om mark
nadsföring av sättlök. 

Lagen om plantmaterial (1205/1994) gäller 
produktion, import och marknadsföring av 
plantmaterial för trädgårdsväxter. Med plant-
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material för trädgårdsväxter avses plantor 
och annat förökningsmaterial av fruktträd, 
bärväxter, prydnads- och köksväxter med 
undantag för köksväxtfrön och sättlökar av
sedda för matlöksproduktion. 

1.2. Europeiska gemenskapens direktiv 

Bestämmelser om produktion och mark
nadsföring av matlök ingår i tillämpnings
området för rådets direktiv 92/33/EEG om 
saluförande av annat föröknings- och plant
material av grönsaker än utsäde. I direktivet 
ingår allmänna och detaljerade bestämmelser 
om produktion och marknadsföring av plant
material. De skall även tillämpas på produk
tion och marknadsföring av sättlökar avsed
da för matlöksproduktion. EG-direktiven om 
saluförande av utsäde gäller inte sättlökar 
som är avsedda för matlöksproduktion. 

1.3. Föreslagna ändringar 

Enligt förslaget skall tillämpningsområdet 
för lagen om handel med utsäde begränsas 
så att det överensstämmer med EG:s regel
verk. Detta görs genom att man stryker be
stämmelserna om sättlök avsedd för mat
löksproduktion. På motsvarande sätt utvid
gas tillämpningsområdet för lagen om plant-
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material genom att en bestämmelse om sätt
lök avsedd för matlöksproduktion fogas till 
lagen. 

2. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga betydande verk
ningar för produktionen eller marknadsfö
ringen av eller tillsyn över sättlök avsedd för 
matlöksproduktion. 

De viktigaste kraven på produktion av 
matlök gäller förökningsmaterialets sundhet 
och att rätt sortnamn skall användas om för
ökningsmaterialet Enligt lagen om plantma
terial får endast sådana företagare producera 
förökningsmaterial som har ombesörjt kvali
tetssäkringen för sin produktion och som har 
godkänts av tillsynsmyndigheten. 

Propositionen har inga verkningar i fråga 
om personal eller organisation eftersom sam
ma myndighet, kontrollcentralen för växtpro
duktion, sköter verkställigheten och tillsynen 
över iakttagandet av både lagen om handel 
med utsäde och lagen om plantmateriaL 

l. 

I Finland produceras sättlök av färre än l O 
producenter årligen på ett område som är ca 
9 he}ctar. Största delen av produktionen finns 
på Aland, i Tavastland och i Nyland. Sätt
löken importeras huvudsakligen från Hol
land, ca l milj. kg per år. Aland har egen 
lagstiftning om handel med utsäde och om 
plantmateriaJ vilken grundar sig på lagstift
ningen om Alands självstyrelse. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid jord- och skogsbruksmimsteriet. 

4. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att de har antagits och blivit 
stadfästa. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 

om ändring av 2 § lagen om handel med utsäde 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 26 februari 1993 om handel med utsäde (233/1993) 2 § 2 mom. som 

följer: 

2§ 

Tillämpning som råd e 

Med utsäde avses för sådd avsett frö och 
sättpotatis. 

Denna lag träder i kraft den 
1998. 
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2. 

Lag 

om ändring av 2 § lagen om plantmaterial 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 16 december 1994 om plantmaterial (1205/1994) 2 § l punkten som fö

ljer: 

2 § bärväxter, prydnads- och köksväxter med 
undantag för köksväxtfrön, samt 

D~~Mff --------------

I denna lag avses med 
l) plantmaterial för trädgårdsväxter plantor Denna lag träder i kraft den 

och annat förökningsmaterial av fruktträd, 1998. 

Helsingfors den 27 februari 1998 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemi/ä 
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Bilaga 

l. 

Lag 

om ändring av 2 § lagen om handel med utsäde 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 26 februari 1993 om handel med utsäde (23311993) 2 § 2 mom. som 

följer: 

Gällande lydelse 

2§ 

Tillämpning som råd e 

Med utsäde avses för sådd avsett frö samt 
sättpotatis och för matlöksproduktion avsedd 
sättlök. 

2. 

Föreslagen lydelse 

2 § 

Tillämpning som råd e 

Med utsäde avses för sådd avsett frö och 
sättpotatis. 

Denna lag träder i kraft den 1998. 

Lag 

om ändring av 2 § lagen om plantmaterial 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 16 december 1994 om plantmaterial (1205/1994) 2 § l punkten som fö

ljer: 

Gällande lydelse 

2§ 

Definitioner 

I denna lag avses med 
l) plantmaterial för trädgårdsväxter plantor 

och annat förökningsmaterial av fruktträd, 
bärväxter, prydnads- och köksväxter med 
undantag för köksväxtfrön och sättlökar av
sedda för matlöksproduktion, 

Föreslagen lydelse 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
l) plantmaterial för trädgårdsväxter plantor 

och annat förökningsmaterial av fruktträd, 
bärväxter, prydnads- och köksväxter med 
undantag för köksväxtfrön, sam t 

Denna lag träder i kraft den 1998. 


