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Taimiaineistot
MUISTIO MMM:N ASETUKSEN HEDELMÄ- JA MARJAKASVIEN TAIMAINEISTON TUOTTAMISESTA,
MARKKINOIMISESTA JA MAAHANTUONNISTA ANNETUN MMM:N ASETUKSEN MUUTTAMISESTA
Tausta
Hedelmäntuotantoon tarkoitettuja hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistojen kaupan pitämistä
koskevan Neuvoston direktiivin 2008/90/EY nojalla komissio on antanut täytäntöönpanodirektiivin 2014/96/EU (merkitseminen, sulkeminen, pakkaaminen). Direktiivi 2014/96/EU on pantu
suomessa täytäntöön maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 5/17 (hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista). Direktiivin 2014/96/EU
mukaan komission tuli tarkastella taimitodistuksen sisältävien etikettien värien käyttöä 1.1.2019
mennessä. Tarkastelun johdosta komissio antoi Komission Täytäntöönpanodirektiivin (EU)
2019/1813, jossa muutetaan direktiiviä 2014/96/EU siltä osin kuin direktiivi koskee hedelmä- ja
marjakasvien taimiaineiston etikettien värejä sekä vähimmäisvaatimukset täyttävän aineiston
(CAC-aineisto) taimitodistuksessa annettavia tietoja.
Tämä täytäntöönpanodirektiivi 2019/1813 ehdotetaan pantavaksi täytäntöön kansallisesti ehdotetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston
tuottamisesta, markkinoimisesta ja maahantuonnista annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta (7/19).
Perustelut keskeisille muutoksille ja voimaantulo
Hedelmä- ja marjakasvien taimiaineistojen asetuksen muutos koskisi sisämarkkinakauppaan.
Ehdotetun muutoksen myötä varmennetun tuotannon taimitodistusten väreistä tulee pakollisia.
Värit ovat samat kaikkialla Euroopan unionissa. Lisäksi ehdotetaan, että vähimmäisvaatimukset
täyttävän aineiston (CAC-aineisto) taimitodistuksen tiedot sisältävän etiketin tulee olla keltainen. Erikoisväriä ei tarvita silloin, kun taimitodistus ei ole kiinnitettynä CAC-aineistoon, koska
tällöin vaaraa sekaannuksesta muun etiketin tai asiakirjan kanssa ei ole. Värikoodeilla pyritään
erottamaan eri varmennetun tuotannon taimiluokat toisistaan sekä varmennettu taimiaineisto
vähimmäisvaatimukset täyttävästä aineistosta entistä selvemmin. Ehdotetut muutokset perustuvat suoraan direktiivin 2019/1813 tuomaan muutokseen.
Asetuksessa ehdotetaan myös CAC-aineiston taimitodistuksessa annettavien tietojen vähentämistä. Vapaaehtoisia tietoja olisi jatkossa merkintä ’aineiston määrästä’ ja ’jäsenvaltiosta, jossa
CAC-aineisto on tuotettu, kun kyse on eri jäsenvaltiosta, jossa taimitodistus on laadittu’. Annettavien taimitodistuksen tietojen määrän väheneminen mahdollistaa pienempien etikettien kiinnittämisen aineistoon. Ehdotettu muutos perustuu suoraan direktiivin 2019/1813 muutokseen.
CAC-aineiston etikettien värin osalta direktiivissä 2019/1813 on siirtymäaika 30.6.2021 saakka,
jonka mukaan Suomessa markkinoitavassa aineistossa voidaan käyttää saman värisiä etikettejä kuin on ollut käytössä viimeistään 1.4.2020. Ehdotettu asetus tulisi voimaan 1.4.2020.
Asetusluonnokset ovat olleet lausuntokierroksella 29.11.–20.12.2019. Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus Luke, MTK ry ja Taimistoviljelijät ry lausuivat luonnoksiin. Ruokavirastolla, MTK:lla
eikä Taimistoviljelijöillä ollut huomautettavaa ehdotukseen. Luken lausunnossa esitetyt asiat on
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon hyväksyttäväksi ehdotettuun asetukseen.
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