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374/2018

Lag
om ändring av lagen om handel med skogsodlingsmaterial

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) 4 och 5 §, 7 § 1 mom.,

9, 10, 14 och 16 §, 21 § 1 mom., 25 §, 26 § 1 och 2 mom., 27 och 28 § samt 31 § 3 och
4 mom., av dem 31 § 3 mom. sådant det lyder i lag 475/2011, som följer:

4 §

Registrering av leverantörer av skogsodlingsmaterial

Skogsodlingsmaterial får produceras, marknadsföras och importeras endast av en sådan
leverantör av material som i enlighet med denna lag har införts i det register över leveran-
törer av skogsodlingsmaterial som förs av Livsmedelsverket. Varje i 3 § 1 mom.
10 punkten avsedd leverantör av skogsodlingsmaterial ska införas i registret.

5 §

Anmälningsskyldighet

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska till Livsmedelsverket göra en skriftlig anmä-
lan om när verksamheten påbörjas och avslutas och om väsentliga förändringar i verksam-
heten.

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska i god tid innan insamlingen av frön påbörjas
och importen av skogsodlingsmaterial sker till Livsmedelsverket göra en anmälan om tid-
punkten och insamlingsplatsen för de planerade insamlingarna och om importpartiet, i en-
lighet med de föreskrifter verket meddelar.

En sådan leverantör av skogsodlingsmaterial som vegetativt uppförökar kloner eller
klonblandningar eller producerar skogsodlingsmaterial av en frökälla av typen föräld-
raträd till en familj, ska årligen till Livsmedelsverket göra en anmälan om mängden pro-
ducerat material.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser
om innehållet i anmälan och anmälningsförfarandet.

7 §

Krav som gäller frökällor

För produktion av skogsodlingsmaterial får endast användas en sådan frökälla som upp-
fyller kraven i bilagorna II–V till skogsodlingsmaterialdirektivet, som har klassificerats
enligt dem och som har godkänts av Livsmedelsverket eller en behörig myndighet i en an-
nan medlemsstat i Europeiska unionen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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9 §

Godkännande och registrering av en frökälla

Godkännande av en frökälla söks med en ansökan som riktas till Livsmedelsverket. Inn-
an frökällan godkänns ska verket antingen genom att kontrollera frökällan eller på grund-
val av annan tillförlitlig utredning som framlagts av sökanden klarlägga att frökällan upp-
fyller kraven i 7 och 8 §.

Om en frökälla uppfyller kraven i 1 mom., ska Livsmedelsverket fatta beslut om god-
kännande och klassificering av frökällan och föra in den godkända frökällan i registret.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfär-
das om ansökan om godkännande.

10 §

Stambrev

Livsmedelsverket utfärdar ett stambrev för det skogsodlingsmaterial som erhållits av
godkända frökällor. Om olika partier av skogsodlingsmaterial blandas ska ett nytt stam-
brev utfärdas för ett sådant material.

Ansökan om stambrev för ett fröparti ska göras hos Livsmedelsverket inom tre månader
efter det att klängningen och rensningen av fröpartiet har avslutats. Ansökan om stambrev
för vegetativt uppförökade kloner eller klonblandningar ska göras i god tid innan materi-
alet marknadsförs.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas i enlighet med vad som
förutsätts i Europeiska unionens rättsakter närmare bestämmelser om de uppgifter som ska
antecknas i stambrevet.

14 §

Dispensförfarande

Livsmedelsverket kan på ansökan bevilja en leverantör av skogsodlingsmaterial ett
tidsbegränsat tillstånd för marknadsföring av sådant skogsodlingsmaterial som inte upp-
fyller kraven i denna lag, om det framgår att det inte inom unionen finns tillgång till en
tillräcklig mängd material som uppfyller kraven och om Europeiska unionens behöriga in-
stitution godkänner avvikelsen. En förutsättning för beviljande av tidsbegränsat tillstånd
är dessutom att materialet till sitt ursprung är lämpligt för den planerade användningen.

Ansökan om dispens ska inlämnas i god tid innan det finns behov av att marknadsföra
det i ansökan avsedda skogsodlingsmaterialet. Livsmedelsverket ska skicka ansökan jäm-
te sitt utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet för åtgärder.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser
om innehållet i ansökan och om ansökningsförfarandet i enlighet med vad som förutsätts
i Europeiska unionens bestämmelser om produktion och marknadsföring av skogsodlings-
material.

16 §

Tillsynsmyndigheter

För verkställigheten av denna lag samt för tillsynen över att denna lag och de bestäm-
melser som utfärdats och de föreskrifter som meddelats med stöd av den iakttas samt för
organiseringen av tillsynen svarar Livsmedelsverket.

Vid tillsynen över att denna lag iakttas kan Finlands skogscentral anlitas för kontroller
i anknytning till produktionen och marknadsföringen av frön av skogsträd. Genom förord-
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ning av jord- och skogsbruksministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om skötseln
av de uppgifter som enligt denna lag ska skötas av Finlands skogscentral.

21 §

Tillsynsregister

Livsmedelsverket för ett register för tillsynsändamål över de anmälningsskyldiga leve-
rantörer som avses i 5 § och de godkända frökällor som avses i 7 §, över sådana frökällor
vars godkännande har återkallats samt över de stambrev som avses i 10 §.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

25 §

Återkallande av godkännande av en frökälla

Om en frökälla inte längre används eller går att använda för produktion av uppförök-
ningsmaterial, ska frökällans ägare eller den som ansökt om godkännande av frökällan
göra en anmälan till Livsmedelsverket för återkallande av godkännandet.

Livsmedelsverket kan också återkalla godkännandet av en frökälla om verket upptäcker
att frökällan inte längre uppfyller de krav som ställs i denna lag. Livsmedelsverket ska i
detta fall ge ägaren till frökällan, eller den som enligt 7 § har ansökt om godkännande av
frökällan, en anmärkning samt vid behov sätta ut en tid inom vilken frökällan ska fås att
motsvara de krav som ställs i lag. Om frökällan inte inom utsatt tid fås att motsvara de krav
som ställs i lag, ska Livsmedelsverket återkalla godkännandet.

26 §

Marknadsföringsförbud för skogsodlingsmaterial

Livsmedelsverket kan förbjuda marknadsföringen av ett visst parti skogsodlingsmate-
rial eller förbjuda en leverantör av skogsodlingsmaterial som idkar marknadsföring och
import att marknadsföra skogsodlingsmaterial, om materialet, förpackningen eller anteck-
ningarna som gäller materialet inte uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med
stöd av den. Om det finns grundad anledning att misstänka att skogsodlingsmaterialet,
dess förpackning eller anteckningar som gäller materialet inte uppfyller de krav som ställs
på dem, kan förbud meddelas även för tiden för utförandet av behövliga undersökningar
som gäller uppfyllandet av kraven. Livsmedelsverket kan i syfte att förhindra marknads-
föringen märka skogsodlingsmaterialet på ett lämpligt sätt.

Ett förbud som avses i 1 mom. ska meddelas för viss tid om det är möjligt att avhjälpa
den bristfällighet som ligger till grund för förbudet. Förbudet ska återkallas utan dröjsmål
om bristfälligheten har avhjälpts eller om den inte längre är av betydelse med tanke på för-
budet. Om bristfälligheten endast gäller förpackning, märkning av skogsodlingsmaterial
eller någon annan jämförlig omständighet av teknisk natur, ska Livsmedelsverket tilldela
leverantören av skogsodlingsmaterial en anmärkning i stället för ett förbud och vid behov
sätta ut en tid inom vilken bristfälligheten ska vara avhjälpt. Om bristfälligheten inte av-
hjälps inom utsatt tid, ska Livsmedelsverket förbjuda marknadsföringen av materialet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

27 §

Föreläggande om användning, förstöring eller utförsel av skogsodlingsmaterial

Om marknadsföring av skogsodlingsmaterial har förbjudits med stöd av 26 § kan Livs-
medelsverket tillåta att skogsodlingsmaterialet används för något annat ändamål än skogs-
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bruk eller bestämma att det ska föras ut ur landet eller förstöras. Till beslutet kan fogas
villkor om det förfarande som ska iakttas när beslutet verkställs.

28 §

Vite och tvångsutförande

Livsmedelsverket kan förena ett förbud som avses i 26 § eller ett föreläggande om så-
dan användning, förstöring eller utförsel av skogsodlingsmaterial som avses i 27 § med
vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

Bestämmelser om vite, hot om tvångsutförande och tvångsutförande finns i viteslagen
(1113/1990).

31 §

Straffbestämmelser och åtalsrätt

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Livsmedelsverket kan låta bli att anmäla förseelser som avses i 1 mom. till åklagaren,

om förseelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart ringa och om inte allmänin-
tresset ska anses kräva att åtal väcks. Härvid kan Livsmedelsverket ge den leverantör av
skogsodlingsmaterial som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning där den-
ne uppmanas att korrigera felen.

Livsmedelsverket ska ges tillfälle att bli hört när en sådan förseelse som avses i 1 mom.
behandlas vid förundersökning och i tingsrätten.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 18 maj 2018
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