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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring
och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av
plantmaterial för frukt- och bärväxter (5/17) 11 § och bilaga 8 som följer:
11 §
Plantintyg
I partihandeln och vid import ska varje homogent plantmaterialparti som ska saluföras eller
importeras förses med ett plantintyg som utfärdats av producenten, saluföraren eller
importören. Plantintyget ska innehålla de upplysningar som nämns i del A i bilaga 8. Ett
Denna förordning kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor (kirjaamo@mmm.fi), Jord- och
skogsbruksministeriet, Riddaregatan 2 b, 00170 Helsingfors, tfn 02951 62200
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levererat parti som består av flera plantmaterialpartier kan förses med ett plantintyg enligt
del B i bilaga 8.
Om ett plantmaterialparti delas för detaljhandeln, ska köparen vid överlåtelsen få sådan
skriftlig information om plantmaterialet som åtminstone ska innehålla de upplysningar som
nämns i del C i bilaga 8. Köparen ska få samma uppgifter även i broschyrer, kataloger eller
annonser för distansförsäljning.
Plantintygen ska vara färgade i enlighet med del A i bilaga 8. Plantintyg som utfärdats av
producenten, saluföraren eller importören ska i fråga om sin layout avvika från plantintyg
som utfärdats för certifierat plantmaterial. Livsmedelsverket fastställer layouten för plantintyg
för certifierad produktion på ansökan av den som levererar plantmaterialet. En anteckning
om certifiering kan fogas till plantintyget utifrån ett certifieringsbeslut enligt jord- och
skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter (6/17).
Efter att certifieringsbeslutets giltighetstid gått ut ska anteckningen om certifiering av
plantmaterialet avlägsnas från plantintyget och från de uppgifter som åtminstone ska lämnas
vid detaljförsäljning.
___________________
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
Material som uppfyller minimikraven och avses i del A i bilaga 1 får dock saluföras i Finland
även med etiketter i annan färg än gult fram till den 30 juni 2021, om dessa etiketter började
användas senast den 1 april 2020. Detta material ska identifieras genom en hänvisning till denna
förordning i plantintyget.
Helsingfors den 16 januari 2020
Jord- och skogsbruksminister

Jari Leppä

Specialsakkunnig

Johanna Nykyri
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BILAGA
BILAGA 8 UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM FRUKT- OCH BÄRVÄXTER
DEL A Plantintyg
Ett plantintyg över plantmaterial för frukt- och bärväxter ska innehålla följande upplysningar:
1)

*;

2)

beteckningen ”FI”,

3)

beteckningen ”Livsmedelsverket”,

4)

leverantörens namn eller registreringsnummer,

5)

när det gäller material som saluförs referensnummer för förpackningen eller bunten samt löp-,
vecko- eller partinummer för certifierat plantmaterial och löp-, vecko- eller partinummer för
material som uppfyller minimikraven,

6)

botaniskt namn,

7)

kategori för certifierat plantmaterial och för elitmaterial även generationsnummer eller för
material som uppfyller minimikraven beteckningen ”CAC” eller -****,

8)

sortens benämning och, i förekommande fall, klonens benämning. För grundstammar som inte
hör till någon sort: artens eller arthybridens namn. För ympade fruktplantor ska dessa uppgifter
lämnas för både grundstammen och ympkvisten. För sorter för vilka en ansökan om officiell
registrering eller om växtförädlarrätt håller på att behandlas ska den föreslagna benämningen
anges, tillsammans med upplysningen ”ansökan under behandling”,

9)

i förekommande fall påpekandet ”sort med officiellt erkänd beskrivning” på etiketten för
certifierat plantmaterial,

10)

mängd på etiketten för certifierat plantmaterial,

11)

produktionsland och motsvarande kod, om landet inte är detsamma som den medlemsstat som
svarar för märkningen på etiketten för certifierat plantmaterial,

12)

i fråga om certifierat plantmaterial året då plantintyget beviljades och i fråga om material som
uppfyller minimikraven datum då dokumentet utfärdades, och

13)

i fråga om certifierat plantmaterial produktionsland eller internationell landskod, om det rör sig
om import från ett land som inte är medlemsstat i Europeiska unionen**.

Plantintyget ska vara tryckt med outplånlig skrift på ett av unionens officiella språk, och texten ska
vara väl synlig och läslig.
Ett plantintyg över material som uppfyller minimikraven för de frukt- och bärväxter som nämns i del
A i bilaga 1 ska vara gult, om det är fäst på de växter eller växtdelar som saluförs.
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Plantintyget över certifierat plantmaterial ska fästas på de växter eller växtdelar som saluförs.
Fruktplantor och deras förökningsmaterial som hör till samma parti av det certifierade plantmaterialet
får saluföras med samma plantintyg, om dessa växter eller detta material är en del av samma
förpackning och plantintyget är fäst vid förpackningen.
Ett plantintyg över certifierat plantmaterial av de frukt- och bärväxter som nämns i del A i bilaga 1
ska vara färgat, och färgerna ska vara följande:
1) vit med ett diagonalt violett band för utgångsmaterial,
2) vit för elitmaterial,
3) blå för certifierat material.
DEL B Plantintyg över levererat parti
Ett plantintyg över ett levererat parti ska innehålla alla de upplysningar som nämns ovan i del A.
För varje plantparti som ingår i det levererade partiet ska upplysningarna i punkt 1 och 6-12 i del A
antecknas i plantintyget över det levererade partiet så att de är tydligt avskilda från de övriga
upplysningarna.
Ett plantintyg över ett levererat parti av certifierat plantmaterial ska dessutom vara avfattat på ett av
unionens officiella språk. Det ska utfärdas i minst två exemplar (leverantör och mottagare). Intyget
ska åtfölja materialet från leverantören till mottagaren. I intyget ska anges mottagarens namn och
adress, datum för dokumentets utfärdande och vid behov annan ytterligare information beträffande
de berörda varupartierna. Om uppgifterna i plantintyget över det levererade partiet inte stämmer
överens med uppgifterna på det plantintyg som avses i del A ska uppgifterna på plantintyget enligt
del A ha företräde.
DEL C Upplysningar som åtminstone ska lämnas till köparen
De upplysningar som åtminstone ska lämnas till köparen i detaljhandeln samt i broschyrer, kataloger
eller annonser för distansförsäljning är följande:
1)

plantmaterialets artnamn på finska eller svenska samt dess botaniska namn,

2)

sortnamn***,

3)

produktionsland eller internationell landskod**,

4)

försäljarens eller odlarens namn,

5)

för grundstammar som inte tillhör någon sort: artens eller hybridens namn***,

6)

vid behov kategori för certifierat plantmaterial eller ”CAC”, samt

7)

när köparen inte ser varan dessutom
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a.

använd sortering enligt storlek eller ålder, och

b.

för containerplantor kärlets storlek i liter (l) eller centimeter (cm),

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* I punkt 1 i plantintyget ska när det gäller plantmaterial för frukt- och bärväxter som nämns i del A
i bilaga 1 antecknas ”EU:s regler och standarder” och när det gäller plantmaterial för frukt- och
bärväxter som nämns i del B i bilaga 1 ”–”.
** Med produktionsland avses den stat eller de stater där plantmaterialet har producerats.
*** Om det gäller en sort som är genetiskt modifierad, ska det i plantintyget anges att sorten är genetiskt modifierad och de
modifierade egenskaperna identifieras. När materialet vad beträffar frukt- eller bärväxters grundstammar inte hör till
någon sort, ska arten eller hybriden i fråga anges.
**** I punkt 7 i plantintyget ska när det gäller plantmaterial för frukt- och bärväxter som nämns i del B i bilaga 1 antecknas ”–
”.

