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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag
om ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att 3 och 4 §
lagen om handel med utsäde ändras så, att
lagen är förenlig med Europeiska gemenskapens regelverk. Förslaget har samma innehåll som senast i regeringens proposition

1997, då riksdagen antog sagda lagrum i enlighet med propositionen, men att vara i
kraft temporärt endast till utgången av 1998.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft
vid ingången av 1999.

MOTIVERING
l.

N uläge och föreslagna ändringar

Den gällande lagen om handel med utsäde
(233/1993) gavs 1993 i enlighet med avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Lagen .är förenlig med Europeiska gemenskapens lagstiftning (EG), med
undantag för 3 och 4 §. Dessa lagrum har
utformats enligt EES-avtalet och senare enligt fördraget om Finlands anslutning till
Europeiska gemenskapen. De undantagsbestämmelser som in~år i dessa tilläts vara i
kraft endast till utgangen av 1996 och under
denna tid skulle Finland harmonisera sitt
utsädesproduktionssystem med EG:s system.
Regeringen avlät i oktober 1996 en proposition till riksdagen med förslag till lag om
ändring av 3 och 4 § lagen om handel med
utsäde (RP 204/1996 rd) så, att lagen om
handel med utsäde blir förenlig med EG:s
lagstiftning. Riksdagen antog regeringens
proposition, men lagen (1344/1996) trädde i
kraft endast temporärt och var i kraft till den
31 december 1997.
År 1997 avlät regeringen till riksdagen en
ny proposition med förslag till lag om ändring av lagen om handel med utsäde (RP
21111997 rd), som också omfattade slopande
av undantagsbestämmelserna. Riksdagen an-
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to~ regeringens proposition igen temporärt i
fraga om undantagsbestämmelserna som en
lag som är i kraft till utgången av 1998
(1284/1997). I svaret på regeringens proposition tog riksdagen in ett uttalande enligt
vilket regeringen i samband med behandlingen av ED-kommissionens nya förslag till
rådets direktiv om handel med utsäde sätter
som mål att Finland skall tillförsäkras villkor som medger åtgärder i syfte att säkerställa utsädesförsörjningen i vårt land och
för att bevara den genetiska mångfalden för
användbart utsäde på det sätt som riksdagen
redan tidigare har förutsatt i enlighet med
betänkandena från jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 28/1992 rd och JsUB
2311996 rd).
Jord- och skogsbruksministeriet har sänt
riksdagens stora utskott ett brev daterat den
l april 1998, som hänför sig till statsrådets
skrivelse om ändring av utsädesdirektiven
(U 1711995 rd).
Finland har i samband med ett förslag av
ED-kommissionen till ett nytt direktiv för
handeln med utsäde, vilket är under behandling, anfört som sitt krav att man vid behov
tillfälligt skall kunna sänka kvalitetskraven
på utsäde nationellt. I fråga om Finland gäller detta särskilt kraven på grobarhet för ut-
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säde, eftersom EG:s kvalitetskrav i fråga om
grobarhet är för höga för Finland under de
flesta växtperioderna.
Enligt anslutningsfördraget skall Finlands
lagstiftning om handel med utsäde vara förenlig med gemenskapens regelverk. Därför
föreslås att de undantagsbestämmelser som
ingår i 3 och 4 § slopas i lagen.
2.

Propositionens verkningar

Propositionen har inga ekonomiska verkningar eller verkningar i fråga om organisation.

3.

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet
4.

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den l januari
1999.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lag
om ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 februari 1993 om handel med utsäde (23311993) 3 § l mom. samt
4 § 2 mom. som följer:
3§

4§

Certifikatutsäde

Annat utsäde

Vederbörande ministerium bestämmer, i
enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av utsäde, vilket
slag av utsäde som får marknadsföras endast
som officiellt certifierat (certifikatutsäde).
Ministeriet beslutar närmare även om certifiering av utsäde och om marknadsföring i
Finland av utsäde som certifierats i något
annat land.

Vederbörande ministerium bestämmer, i
enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av utsäde, vilka
krav icke certifieratutsäde skall uppfylla vid
marknadsföring.
Denna lag träder i kraft den l januari
1999.

Helsingfors den 23 oktober 1998
Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister A ntti Kalliomäki
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Bilaga

Lag
om ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 februari 1993 om handel med utsäde (233/1993) 3 § l mom. samt
4 § 2 mom. som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

3§

3§

Certifikatutsäde

Certifikatutsäde

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer
i enlighet med vad som överenskommits i
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS-avtalet) att utsäde av vissa
växtarter får marknadsföras endast i utsädespartier vilkas härstamning, sortäkthet och
tekniska identitet har intygats av myndigheterna i Finland eller i något annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(certifikatutsäde). Utsäde av samma foderoch spannmålsväxtart får dock marknadsföras både som certifierat och som annat
utsäde enligt 4 §. Utsäde som certifieras i
Finland skall vara av en sort som är införd i
den sortlista för lantbruksväxter som nämns
i 5§

V ederbörande ministerium bestämmer, i
enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av utsäde, vilket
slag av utsäde som får marknadsföras endast
som officiellt certifiera! (certifikatutsäde ).
Ministeriet beslutar närmare även om certifiering av utsäde och om marknadsföring i
Finland av utsäde som certifiera/s i något
annat land.

4 §

4 §

Annat utsäde

Annat utsäde

J ord och skogsbruksministeriet meddelar
föreskrifter om kraven på utsäde som avses i
denna paragraf samt om kraven på produktionen, hanteringen och lagringen av detta
utsäde. Då föreskrifter som avses i detta moment och i 3 § 2 mom. meddelas skall bestämmelserna i EES-avtalet, särskilt bestämmelserna om utsäde som marknadsförs i
Finland, beaktas.

V ederbörande ministerium bestämmer, i
enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av utsäde, vilka
krav icke certifiera! utsäde skall uppfylla vid
marknadsföring.

Denna lag träder
1999.

krqft den l januari

