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ANNETUN
MAAJA
METSÄTALOUSMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMISESTA

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta 12 huhtikuuta 1996 annetun
maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (41/1996) 3 ja 9 §,
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti, 8 § ja liitteen 5 A ja C osa, sekä
lisätään asetukseen uusi 1a ja 4a §, seuraavasti:

1a §
Taimiaineiston toimittajan hyväksyminen ja rekisteröinti
Taimiaineiston toimittaja, joka markkinointia varten tuottaa, varastoi, maahantuo tai markkinoi liitteessä 1
lueteltuja taimiaineistoja toiselle elinkeinonharjoittajalle, on velvollinen hakemaan toiminnalleen
taimiaineistolain 3 §:ssä tarkoitetun hyväksymisen ja rekisteröinnin.

2§
Hyväksymisen ja rekisteröinnin edellytyksiä koskevat tarkemmat säännökset
Edellä 1a §:ssä tarkoitetun vihanneskasvien taimien lisäysaineiston ja taimien tuottajan, markkinoijan ja
maahantuojan on toimintansa laatu ja laajuus huomioon ottaen järjestettävä tuotantonsa laadunvarmennus
ja taimiaineistotiedoston ylläpito liitteen 2 mukaisesti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4a §
Saastuneen taimiaineiston käsittely
Taimiaineistot, joissa on viljelyvaiheessa silmämääräisesti havaittavissa kasvintuhoojia tai merkkejä taikka
oireita mistään haitallisista organismeista tai taudeista, on välittömästi käsiteltävä sopivalla tavalla taikka
tarvittaessa hävitettävä.

6§
Taimitodistus
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jos taimiaineistoerä jaetaan osiin vähittäismyyntiä varten, on ostajalle luovutushetkellä ilmoitettava
kirjallisesti liitteen 5 C osan mukaiset taimien lisäysaineiston ja taimien vähimmäistiedot. Samat tiedot on
ilmoitettava ostajalle myös posti- tai muuta myyntiä varten toimitettavassa esitteessä, luettelossa tai
ilmoituksessa.

8§
Maahantuonti
Taimiaineistoerän maahantuonti on sallittu vain Helsingin, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Naantalin,
Nuijamaan,
Tornion,
Turun,
Vaalimaan
ja
Vainikkalan
tullitoimipaikkojen
kautta.
Kasvintarkastusviranomainen saa yksittäistapauksessa erityisistä syistä hyväksyä maahantuonnin myös
muun tullitoimipaikan kautta.
Tuotaessa taimien lisäysaineistoa ja taimia EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolelta maahantuojan on taimien
lisäysaineiston ja taimien laadun ja terveyden varmistamiseksi ennen maahantuontia tehtävä tuontierästä
ilmoitus valvontaviranomaiselle tai valtuutetulle tarkastajalle kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ohjeiden
mukaisesti. Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa tuontitarkastuksen järjestämiseksi.
Tuonti-ilmoituksesta tulee käydä ilmi maahantuojan nimi, maahantuontipäivämäärä ja -paikka sekä
tuotavien vihanneskasvien taimien lisäysaineiston ja taimien määrä. Jos taimien lisäysaineisto ja taimet
tuodaan maahan geneettisen monimuotoisuuden säilyttämistä, koetoimintaa tai valintatyötä varten, on
maahantuojan tehtävä kirjallinen ja allekirjoitettu tuonti-ilmoitus, josta tulee edellä mainittujen tietojen lisäksi
ilmetä taimien lisäysaineiston ja taimien lajit ja lajikkeet sekä tuleva kasvatuspaikka.
_________

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.
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LIITE 5
VIHANNESKASVEISTA ANNETTAVAT TIEDOT

A OSA
Taimitodistus
Vihanneskasvien taimien lisäysaineiston ja taimien taimitodistuksessa on oltava seuraavat tiedot:
1) merkintä ”EY-laatu”;
2) merkintä ”FI”;
3) merkintä ”KTTK”;
4) taimiaineiston toimittajan rekisterinumero;
5) taimiaineiston toimittajan nimi;
6) markkinoitavan aineiston sarja-, viikko- tai eränumero;
7) taimitodistuksen antopäivämäärä;
8) suomalainen lajinimi tai kasvitieteellinen nimi, jos kasvipassi seuraa;
9) lajikenimi, perusrungon osalta lajikenimi tai nimike;
10) määrä; sekä
11) tuotaessa EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolelta tuotantomaa tai sen kansainvälinen
maatunnus*.

C OSA
Ostajalle ilmoitettavat vähimmäistiedot
Vähittäiskaupassa ja posti- tai muuta myyntiä varten ostajalle toimitettavassa esitteessä, luettelossa tai
ilmoituksessa ilmoitettavat vähimmäistiedot:
1)
taimiaineiston suomen- tai ruotsinkielinen sekä kasvitieteellinen lajinimi;
2)
lajikenimi;
3)
tuotantomaa tai sen kansainvälinen maatunnus*;
4)
myyjän tai viljelijän nimi; sekä
5)
silloin, kun ostaja ei näe tavaraa, lisäksi:
a) käytetty lajittelu koon mukaan, sekä
b) astiataimilla astian koko litroina (l) tai senttimetreinä (cm).
* Tuotantomaalla tarkoitetaan valtiota tai valtioita, joissa taimien lisäysaineistoa tai taimia on kasvatettu.

