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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS BESLUT OM PRODUKTION OCH
SALUFÖRING AV PLANTMATERIAL FÖR KÖKSVÄXTER
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
upphävs i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 april 1996 om
produktion och saluföring av plantmaterial för köksväxter (41/1996) 3 och 9 §,
ändras 2 § 1 mom., 6 § 2 mom., 8 § och del A och del C i bilaga 5 samt
fogas till förordningen nya 1a och 4a § som följ er:

1a §
Godkännande och registrering av leverantör av plantmaterial
En leverantör av plantmaterial som för saluföring producerar, lagrar, importerar eller saluför
sådant plantmaterial som anges i bilaga 1 till andra näringsidkare är skyldig att ansöka om det
godkännande och den registrering för sin verksamhet som avses i 3 § lagen om plantmaterial.

2§
Närmare bestämmelser om förutsättningar för godkännande och registrering
En i 1a § nämnd producent, saluförare och importör av förökningsmaterial och plantor av
köksväxter skall med beaktande av verksamhetens art och omfattning ombesörja
kvalitetssäkringen för sin produktion och förandet av plantmaterialjournalen i enlighet med
bilaga 2.

4a §
Behandling av angripet plantmaterial
Sådant plantmaterial, i vilket det vid en visuell besiktning under växtstadiet upptäcks
växtskadegörare eller tecken eller symptom på skadliga organismer eller sjukdomar, skall
genast behandlas på ett riktigt sätt eller vid behov förstöras.

6§
Plantintyg
Om ett plantmaterialparti delas för detaljhandeln skall köparen vid överlåtelsen få skriftlig
information om förökningsmaterialet och plantorna som åtminstone skall innehålla de
upplysningar som nämns i del C i bilaga 5. Köparen skall få samma uppgifter även i
broschyrer, kataloger eller annonser för postorderförsäljning eller annan försäljning.

8§
Import
Införsel av plantmaterialpartier är tillåtet endast via tullanstalterna i Helsingfors, Mariehamn,
Nådendal, Nuijamaa, Torneå, Vaalimaa, Vainikkala, Villmanstrand och Åbo.
Växtkontrollmyndigheten får i enskilda fall av särskilda skäl godkänna att ett parti införs också
via en annan tullanstalt.
Vid import av förökningsmaterial och plantor från andra länder än medlemsstaterna i EU skall
importören för säkerställande av kvaliteten och sundheten hos förökningsmaterialet och
plantorna före införseln göra en anmälan om det parti som skall importeras till
tillsynsmyndighet eller en auktoriserad inspektör i enlighet med de anvisningar som
kontrollcentralen för växtproduktion har meddelat. Anmälan skall göras i tillräckligt god tid så
att en införselkontroll kan ordnas.
Av importanmälan skall framgå importörens namn, datum och plats för införseln samt
mängden förökningsmaterial och plantor av köksväxter som skall införas. Om
förökningsmaterial och plantor importeras för åtgärder för bevarande av genetisk diversitet,
försöksverksamhet eller urvalsarbete, skall importören göra en skriftlig importanmälan som
skall undertecknas och av den skall utöver ovan nämnda upplysningar även framgå arten och
sorten av förökningsmaterial och plantor samt den kommande odlingsplatsen.
_________

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.

Helsingfors den 20 oktober 2000.

Jord- och skogsbruksminister

Kalevi Hemilä

Överinspektör

Annukka Nurmi

BILAGA 5
UPPLYSNINGAR SOM SKALL LÄMNAS OM KÖKSVÄXTER

DEL A
Plantintyg
Ett plantintyg över förökningsmaterial och plantor av köksväxter skall innehålla följande
upplysningar:
1) beteckningen "EG-kvalitet";
2) beteckningen "FI";
3) beteckningen "KTTK";
4) leverantörens registreringsnummer;
5) leverantörens namn;
6) individuellt serie-, vecko- eller partinummer för det material som skall
saluföras;
7) datum för utfärdande av plantintyget;
8) finskt artnamn eller botaniskt namn, om växtpass åtföljer;
9) sortnamn, i fråga om grundstammar sortnamn eller benämningen på sorten
eller dess beteckning;
10) mängd; samt
11) produktionsland eller dess internationella landskod, om det rör sig om import
från en stat som inte är medlemsstat i EU*.

DEL C
Upplysningar som åtminstone skall lämnas till köparen
De upplysningar som åtminstone skall lämnas till köparen i detaljhandeln och i broschyrer,
kataloger eller annonser för postorderförsäljning eller annan försäljning är följande:
1) plantmaterialets artnamn på finska eller svenska samt botaniskt artnamn,
2) sortnamn;
3) produktionsland eller dess internationella landskod*;
4) försäljarens eller odlarens namn; samt
5) när köparen inte ser produkterna, följande:
a) sorteringsmetod enligt storlek samt
b) kärlens storlek i liter (l) eller centimeter (cm) när det gäller
plantor i kärl.

* Med produktionsland avses den stat eller de stater där förökningsmaterialet eller plantorna
har producerats.

