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ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06
1.5.2006) TILL VÄXTSKYDDSREGISTRET, PLANTMATERIALREGISTRET
OCH/ELLER REGISTRET FÖR KVALITETSKONTROLL AV FRUKT OCH
GRÖNSAKER

För att bli införd i registret samt vid behov ansöka om rätt att använda växtpass
och/eller auktorisering som plantleverantör skall den sökande inlämna uppgifter om
produktion och verksamhet på ansökningsblanketten. Uppgifterna skall redas ut
tillräckligt noggrant så att sökanden kan få ett beslut om införsel i registret och vid
behov kan beviljas rätt att använda växtpass och/eller auktorisering som
plantleverantör. Rätt till egenkontroll vid kvalitetskontroll av frukt och grönsaker
skall ansökas separat.
Arbetskrafts- och näringscentralen (TE-centralen) gör vid behov en inspektion för
att kontrollera att kraven på verksamheten uppfylls innan den sökande kan införas i
registret. Det krävs alltid en inspektion för beviljande av rätt att använda växtpass
och/eller för auktorisering som leverantör av plantmaterial. Inspektionen kan också
utföras av Livsmedelssäkerhetsverket (Evira).
Införseln i registret och den inspektion som behövs i samband med detta är
avgiftsfria, men den inspektion som krävs för beviljande av rätt att använda
växtpass och/eller auktorisering som leverantör av plantmaterial är avgiftsbelagd.

1.1 Inlämning av ansökan
Ansökan lämnas in till landsbygdsavdelningen vid verksamhetsområdets TE-central.
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UPPGIFTER OM SÖKANDE, VERKSAMHET OCH PRODUKTION

Alla som ansöker om att bli införda i registret skall fylla i första sidan av
ansökningsblanketten, där kontaktuppgifter till sökanden uppges.
Dessutom fylls andra delen av ansökningsblanketten i. Den är indelad i tre delar:
DEL I:
Växtproduktion
DEL II:
Trävaror
DEL III:
Kvalitetskontroll av frukt och grönsaker
Sökanden skall fylla i DEL I, II eller III av ansökningsblanketten beroende på om
verksamheten är växtproduktion, trävaror och/eller kvalitetskontroll av frukt och
grönsaker.

2.1 Sökandens namn och adress
Som sökandens namn uppges det företagsnamn som är antecknat i handelsregistret, eller
om det gäller en enskild person uppges personens namn. I kontaktuppgifterna uppger man
utdelnings- och besöksadress samt eventuell annan verksamhetsplats.
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2.2 Företagseller
lägenhetssignum

organisationsnummer

eller

personbeteckning

och

Företagets företags- eller organisationsnummer skall uppges, om den sökande är ett
företag. Personbeteckning uppges om den sökande är en fysisk person. Om det är ett
företag som bedriver jordbruk och trädgårdsodling och som har ett lägenhetssignum enligt
lantbruksregistret skall detta lägenhetssignum också uppges i ansökan.

2.3 Uppgifter om sökandens produktions- och verksamhetsplatser
Adressen till produktions- och verksamhetsplatserna skall uppges. Produktionens och
verksamhetens omfattning uppges till den del som registreringsskyldigheten gäller arealen
för frilandsodling (ha) och växthusodling (m²) samt lagerutrymmenas volym (m³).
Om sökanden har andra verksamhetsplatser som berörs av registreringsskyldigheten skall
dessa uppges separat. För varje separat verksamhetspunkt skall en egen
ansökningsblankett fyllas i.

2.4 Ansvarsperson för växternas sundhet / plantmaterial / kvalitetskontroll av frukt
och grönsaker
En namngiven person skall utses att ansvara för frågor i anslutning till växternas sundhet,
plantmaterialet och/eller kvalitetskontrollen av frukt och grönsaker.

2.5 Uppgifter om verksamhetsområde
Uppgifter om sökandens verksamhetsområde uppges per produktionsinriktning, och
verksamhetsområdena för varje produktionsinriktning anges i tabellen i del I, II eller III på
blanketten. I samma tabell uppger man också alla de funktioner som ingår i sökandens
verksamhet för varje produktionsinriktning och verksamhetsområde.

Registrering ansöks enligt ansökningsblanketten för:
VÄXTPRODUKTION
TRÄVAROR
KVALITETSKONTROLL AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

DEL I
DEL II
DEL III

Beroende på produktinsinriktning(ar) väljer man på blanketten de (en eller flera)
verksamhetsområden som utgör sökandens främsta verksamhetsområden. Oftast har
sökanden ett enda verksamhetsområde, som kryssas för i tabellen. Uppgifter om
verksamhet inom området skall också kryssas för.
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Det finns ingen registreringsskyldighet, om produktionen är odling för eget bruk eller för
lokal, sporadisk försäljning av små mängder som inte saluförs offentligt eller som
marknadsförs direkt till de slutliga konsumenterna, om produktionen är annat än
plantmaterial, och om verksamheten inte omfattar annan marknadsföring, produktion eller
import eller om importen är spordisk och det gäller ringa mängder för eget bruk. Dessutom
krävs inte införsel i registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, om man själv
marknadsför sina produkter genom direktförsäljning eller självplockning på gården eller
direkt på torget eller på motsvarande plats eller vid leverans direkt till förädling eller
packeri eller vid transport av frukt och grönsaker eller markandsföring av dem i
dagligvaruaffär, där försäljningsytan är högst 400 kvadratmeter.
Dessa skall inte uppges på ansökningsblanketten för införsel i registret.

3 REGISTRERING ANSÖKS ENLIGT PRODUKTIONSINRIKTNINGAR /
VERKSAMHETSOMRÅDEN PÅ FÖLJANDE SÄTT:
Kryssa för på ansökningsblanketten alla de produktionsinriktningar
verksamhetsområden som ingår i sökandens verksamhet
3.1 VÄXTPRODUKTION

och

DEL I på ansökningsblanketten

3.1.1 Växtproduktion på friland
Plantmaterial av plantskoleväxter:
 prydnadsträd, -buskar och -klängväxter
 fruktträd
 jordgubbar
 andra bärväxter
 perenner (två- och mångåriga växter med örtstam, med undantag av
gräsväxter)
 blomsterlökar, -knölar och -rhizomer (två- och mångåriga)
 certifierad plantproduktion
Som plantmaterial räknas förökningsmaterial av dessa växter, bl.a. sticklingar,
ympkvistar, grundstammar, plantor, lökar, knölar, rhizomer och frön.
Annan växtodling på friland:
 plantmaterial av grönsaksväxter och sättlök
 fröer som plantmaterial (frukt-, bär- och prydnadsväxter)
− registrering gäller dem som producerar, marknadsför eller importerar plantmaterial
av dessa växter för plantering på friland (också till de slutliga konsumenterna).
Registreringen gäller också dessa växters plantmaterial som produceras i växthus
eller är avsett att produceras i växthus (bl.a. bärproduktion av jordgubbar)
− registreringen gäller också dem som inom EU-området marknadsför frömaterial för
frukt-, bär- och prydnadsväxter (krav på plantintyg) eller importerar frömaterial som
kräver sundhetscertifikat från länder utanför EU.
Detta gäller inte dem som producerar plantmaterial av frukt- eller bärväxter för egen frukt- eller
bärproduktion. Den som har frukt- eller bärproduktion som kräver registrering måste fylla i DEL III av
ansökningsblanketten till registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker för att införas i det
registret.
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 Plantmaterial av grönsaker och sättlök
− registrering gäller dem som producerar, marknadsför eller importerar plantmaterial
av dessa växter eller dem som marknadsför frön för sådd av grönsaksväxter, om
dessa frön kräver växtpass.
Gäller inte dem som producerar plantmaterial av grönsaksväxter för egen grönsaksproduktion. Den
som har grönsaksproduktion som kräver registrering måste fylla i DEL III av ansökningsblanketten
till registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker för att införas i det registret.

3.1.2 Växtproduktion i växthus
 Plantmaterial av prydnadsväxter
− registrering gäller dem som producerar, marknadsför eller importerar plantmaterial
av dessa växter inklusive blomsterlökar, -knölar och -rhizomer avsedda för drivning
(bl.a. sticklingar, plantor, lökar, knölar och rhizomer, inklusive halvfärdigt material)
Gäller inte dem som producerar plantmaterial av prydnadsväxter för egen produktion eller
marknadsför plantor av utplanteringsväxter och sommarblommor till de slutliga konsumenterna eller
som driver upp krukväxter och snittblommor av blomsterlökar, -knölar och -rhizomer. Dessa
producenter hör till punkterna ”kruk- och utplanteringsväxter” eller ”snittblommor och -grönt”.

 Plantmaterial av grönsaksväxter
− registrering gäller dem som producerar, marknadsför eller importerar plantmaterial
av dessa växter
Gäller inte dem som producerar plantmaterial av grönsaksväxter för egen produktion. Den som har
grönsaksproduktion som kräver registrering måste fylla i DEL III av ansökningsblanketten till
registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker för att införas i det registret.

 Kruk-, utplanterings- och grönväxter samt akvarieväxter
− registrering gäller dem som producerar, marknadsför eller importerar dessa växter,
då de är avsedda att säljas till de slutliga konsumenterna eller till någon annan
näringsidkare, som kommer att sälja dem vidare till de slutliga konsumenterna
− Gäller inte dem (blomsterhandlar och motsvarande) som endast marknadsför dessa direkt till de
slutliga konsumenterna (detaljförsäljning).

 Snittblommor och -grönt samt andra växtdelar (prydnadskvistar)
− registrering gäller dem som producerar, marknadsför eller importerar dessa växter,
då de är avsedda att säljas till de slutliga konsumenterna eller till någon annan
näringsidkare, som kommer att sälja dem till de slutliga konsumenterna
− Gäller inte dem (blomsterhandlar och motsvarande) som endast marknadsför dessa direkt till de
slutliga konsumenterna (detaljförsäljning).

3.1.3 Potatisproduktion
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 Utsädespotatis, certifierad
− registrering gäller dem som odlar certifierad utsädespotatis och som
odlar/producerar eller dem som marknadsför, lagrar eller importerar detta
förökningsmaterial av potatis avsett för plantering (säljs också till de slutliga
konsumenterna).
Gäller inte dem (lantbruksbutiker och motsvarande) som endast marknadsför dessa direkt till de
slutliga konsumenterna (detaljförsäljning).

 Matpotatis
− registrering gäller odlare som odlar/producerar matpotatis på mer än 0,5 ha eller
dem som marknadsför, lagrar eller importerar matpotatis (som också säljs till de
slutliga konsumenterna).
Gäller inte dem (detaljaffärer och motsvarande) som endast marknadsför dessa direkt till de slutliga
konsumenterna (detaljförsäljning).

 Potatis för livsmedelsindustrin
− registrering gäller odlare som odlar/producerar potatis för livsmedelsindustrin på
mer än 0,5 ha eller dem som marknadsför, lagrar eller importerar matpotatis avsedd
för industriell produktion.
 Stärkelsepotatis
− registrering gäller odlare som odlar/producerar stärkelsepotatis på mer än 0,5 ha
eller dem som marknadsför, lagrar eller importerar potatis avsedd för
stärkelseproduktion.
3.1.4 Övrig produktion av växter och växtprodukter
 Betfrön (Beta vulgaris)
− registrering gäller dem som producerar, marknadsför eller importerar betfrömaterial
avsett för sådd.
 Betor (Beta vulgaris) för industriell förädling
− registrering gäller dem som producerar, marknadsför eller importerar betor. Gäller
också import av osteriliserat betavfall och jordmaterial som härrör från betor.
Gäller inte dem (kontraktsodlare) som endast producerar dessa för inhemsk industriell
kontraktsproduktion.

 Färska frukter, bär och grönsaker som kräver sundhetscertifikat
− registrering gäller dem som importerar frukter, bär och grönsaker som kräver
sundhetscertifikat från länder utanför EU samt dem som inom EU-området
marknadsför frukter av citrusväxter (släktena Citrus, Fortunella och Poncirus samt
hybrider av dem) med blad och fruktskaft.
 Frön som kräver sundhetscertifikat eller växtpass
− registrering gäller dem som från länder utanför EU importerar frömaterial som
kräver sundhetscertifikat samt dem som utanför EU-området marknadsför
växtpasskrävande frön av Medicago sativa (blålusern) och certifierade frön av
Helianthus annuus (solros) för sådd.
3.2 TRÄVAROR
DEL II på ansökningsblanketten
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Barrträvaror från länder utanför EU, med undantag av Ryssland
Barrträvaror från den europeiska delen av Ryssland
Barrträvaror från den utomeuropeiska delen av Ryssland
Barrträvaror av finländskt ursprung
Barrträvaror från andra EU-medlemsländer
Trävaror av platan
Lövträvaror från länder utanför EU, med krav på sundhetscertifikat
(Trävaror enligt standarden ISPM 15)

− registrering gäller dem som producerar och/eller marknadsför ovannämnda trävaror
eller importerar trävaror eller motsvarande (flis, barkströ) som kräver
sundhetscertifikat eller motsvarande intyg från länder utanför EU.
Gäller inte dem (sågar, trävaruaffärer och motsvarande) som endast marknadsför dessa till de
slutliga kunderna (detaljförsäljning) i Finland.

3.3

KVALITETSKONTROLL AV FRUKT OCH GRÖNSAKER DEL III av
ansökningsblanketten
Frukter och grönsaker som ingår i handelsnormen för frukt och grönsaker:
 Frukter
aprikos, avokado, kiwi, körsbär, plommon, äppel, persika, nektarin, citrusfrukter,
päron och vindruvor
 Bär
jordgubbar
 Grönsaker
ärter, växthusgurka, vitkål, squash, blomkål, kronärtskocka, melon, aubergine,
paprika, sparris, bönor, spenat, purjo, matlök, stjälkselleri, rosenkål, sallat,
endiviasallat, tomat, vitlök, vattenmelon och odlade champinjoner
 Rotfrukter
morot
 Andra produkter som omfattas av handelsnormen
hasselnötter, valnötter och torkade produkter (russin)
-

registrering gäller dem som producerar, marknadsför, importerar eller exporterar
dessa frukter och grönsaker som omfattas av kvalitetskontroll.
Gäller inte dem som själva marknadsför hela sin produktion genom direktförsäljning eller
självplockning på gården, på torget eller på motsvarande marknadsplats eller levererar produkterna
direkt till förädling eller packeri eller transporterar frukter och grönsaker eller årligen producerar för
marknadsföring högst 500 kg/växtart av frukter och grönsaker som omfattas av kvalitetskrav eller
marknadsför frukter och grönsaker i en dagligvaruaffär, vars försäljningsyta är högst 400
kvadratmeter.

Den som har produktion av plantmaterial av frukt och grönsaker och denna produktion
förutsätter registrering och om detta material levereras till andra näringsidkare, måste
DEL I av ansökningsblanketten fyllas i för införsel i växtskydds- och
plantmaterialregistret.
4 FÖR REGISTRERING UPPGES VERKSAMHETSOMRÅDE SÅ HÄR:
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Termerna är definierade på samma sätt som vid registrering av växtskydd,
plantmaterial och kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. För en näringsidkare
gäller i regel bara ett verksamhetsområde.
4.1 Detaljbutik och -affär
De detaljbutiker och -affärer som registreringsskyldigheten enligt registreringskraven
gäller, är indelade i följande grupper:
4.1.1 Plantbutik (lantbruksbutik och ”säsongförsäljningspunkt”)
Marknadsföring av plantskoleväxter direkt till de slutliga konsumenterna. Om det i
anslutning till butiken finns småskalig odlingsverksamhet, som anses höra till
butiksverksamheten, kryssar man för endast plantbutik som verksamhetsområde. Ifall
butiksverksamheten uppenbart är en del av plantskolan och hör till dess verksamhet,
kryssar man för verksamhetsområdet ”odling” (gå till punkten ”odling”).
Till en plantbutiks verksamhet hör främst detaljförsäljning direkt till de slutliga
konsumenterna. Annat som kan ingå (men som inte hör till en butiks verksamhetsområde)
är småskalig produktion, partiförsäljning och import. Dessa kryssas för som en del av
verksamheten.
4.1.2 Trävaruaffär
Marknadsföring av trävaror till andra EU-medlemsländer. Om det i anslutning till
verksamheten finns småskalig sågverksamhet, som anses ingå i verksamheten, kryssar
man för endast trävaruaffär som verksamhetsområde. Om verksamheten uppenbart är en
del av ett sågverk eller motsvarande och hör till dess verksamhet, kryssar man för
produktionsanläggning/sågverk som verksamhetsområde. Registrering gäller inte en
trävaruaffär som endast marknadsför sågvaror i Finland.
Till en trävaruaffärs verksamhet hör främst detaljförsäljning direkt till de slutliga
konsumenterna. Annat som kan ingå (men som inte hör till en butiks verksamhetsområde)
är småskalig produktion, partiförsäljning och import. Dessa kryssas för som en del av
verksamheten.
4.2 Trädgårdsanläggare
Anläggning av trädgårdar med plantskoleväxter som planteras på friland, oberoende om
plantmaterialet skaffas i eget namn eller för den som har beställt arbetet. Om det i
anslutning till trädgårdsanläggningsarbetet finns småskalig odlingsverksamhet, som anses
höra till verksamheten som trädgårdsanläggare, kryssar man för endast
trädgårdsanläggare som verksamhetsområde. Om trädgårdsanläggningsarbetet är en del
av ett annat verksamhetsområde, till exempel plantbutik eller plantskola, kryssar man för
plantbutik eller odling som verksamhetsområde (gå till punkten plantbutik eller odling).
I trädgårdsanläggningsarbete ingår främst entreprenad för de områden som skall anläggas
för beställarens räkning eller direkt för slutliga konsumenter. Annat som kan ingå (men
som inte är en del av trädgårdsanläggandet) är småskalig produktion, partiförsäljning och
import. Dessa kryssas för som en del av verksamheten.
4.3 Odling/produktion
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Odling/produktion och marknadsföring av växter och växtprodukter som sökanden själv
producerat. Om det i anslutning till produktionen eller odlingen också förekommer
marknadsföring av den egna produktionen som en del av odlingsverksamheten, kryssar
man för endast odling/produktion som verksamhetsområde.
I produktions- och odlingsverksamhet ingår i regel odling av de produkter som
marknadsförs. Annat (som inte är hör till verksamhetsområdet produktion och odling) som
kan ingå (och som inte rör produkter som ingår i den egna produktionen) är småskalig
detaljförsäljning, partiförsäljning och import. På blanketten kryssar man för att de ingår i
verksamheten.
4.4 Packeri, sorteringscentral och tork
Packerier, sorteringscentraler och torkar som registreringsskyldigheten
registreringskraven gäller, är indelade i följande grupper:

enligt

4.4.1 Packeri (växtproduktion)
Marknadsföring, i eget namn eller för beställares räkning, av växtprodukter som andra
producerat men som sökanden förpackat. Om det i anslutning till packeriverksamheten
finns annan småskalig verksamhet, som utgör en del av packeriverksamheten, kryssar
man för endast packeri som verksamhetsområde.
I packeriverksamheten ingår i regel att göra produkterna i ordning för försäljning och
förpacka dem för marknadsföring. Annat (som inte hör till verksamhetsområdet packeri)
som kan ingå är småskalig produktion, detalj- och partiförsäljning och import. På
blanketten kryssar man för att de ingår i verksamheten.
4.4.2

Torkeri (trävaror)

Torkning av trävaror oberoende om trävarorna skaffas i eget namn eller för den som
beställt arbetet. Om det i anslutning till torken finns småskalig sågverksamhet, som anses
höra till torkverksamheten, kryssar man för endast tork. Om torkverksamheten är en del av
något annat verksamhetsområde, t.ex. sågverk, kryssar man för sågverk som
verksamhetsområde (gå till punkten sågverk).
I torkverksamheten ingår i regel torkning i eget namn eller för beställares räkning. Annat
(som inte hör till verksamhetsområdet tork) som kan ingå är småskalig produktion,
partiförsäljning och import. Dessa kryssas för som en del av verksamheten.

4.4.3 Packeri/sorteringscentral (kvalitetskontroll av frukt och grönsaker)
Packning och/eller sortering av frukt och grönsaker som ingår i handelsnormen för frukt
och grönsaker, oberoende om frukterna och grönsakerna har skaffats i eget namn eller för
den som beställt arbetet. Ifall det i anslutning till verksamheten finns småskalig annan
verksamhet, som anses ingå i verksamheten, kryssar man för endast packeri/
sorteringscentral som verksamhetsområde. Om verksamheten utgör en del av något annat
verksamhetsområde, till exempel partiaffär eller odling, kryssar man för partiaffär eller
odling som verksamhetsområde.
I packnings- och sorteringsverksamheten ingår i regel packning och/eller sortering av frukt
och grönsaker i eget namn eller i beställares namn. Annat (som inte hör till det här
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verksamhetsområdet) som kan ingå är småskalig produktion, partiförsäljning och import.
Dessa kryssas för som en del av verksamheten.
4.5 Produktionsanläggning / tillverkare / sågverk
Produktionsanläggningar / tillverkare som berörs av registreringsskyldigheten enligt
registreringskraven är indelade i följande grupper:
4.5.1 och 4.5.3 Produktionsanläggning / tillverkare (växtproduktion och
kvalitetskontroll av frukt och grönsaker)
Marknadsföring av produkter och varor som sökanden själv tillverkat eller förädlat eller
andra varor som berörs av registreringsskyldighet. Om det i anslutning till
produktionsanläggningen eller tillverkningen finns annan småskalig verksamhet, som utgör
en del av produktions- och tillverkningsverksamheten, kryssar man för endast
produktionsanläggning/tillverkare som verksamhetsområde. Fabriker där socker
produceras av sockerbetor liksom fabriker och anläggningar som tillverkar förädlade
potatisprodukter hör till den här gruppen. Också de som producerar växtmaterial på annat
sätt än genom odling hör till den här gruppen.
Till produktions- och tillverkningsverksamhet hör främst tillverkning och förädling av
produkter. Annat (som inte utgör verksamhetsområdena produktion och tillverkning) kan
ingå i form av småskalig produktion, detalj- och partiförsäljning och import, beträffande
potatis också lagring. På blanketten kryssar man för att dessa hör till verksamheten.
4.5.2 Produktionsanläggning/sågverk (trävaror)
Marknadsföring av produkter och varor som sökanden själv tillverkat eller förädlat eller
andra varor som berörs av registreringsskyldighet. Om det i anslutning till
produktionsanläggningen eller tillverkningen finns annan småskalig verksamhet, som utgör
en del av produktions- och tillverkningsverksamheten, kryssar man för endast
produktionsanläggning/tillverkare som verksamhetsområde. Sågverk som producerar
trävaror hör till den här gruppen.
Till produktions- och tillverkningsverksamhet hör främst tillverkning och förädling av
sågvaror. Annat (som inte utgör verksamhetsområdena produktion och tillverkning) kan
ingå i form av småskalig produktion, detalj- och partiförsäljning och import. På blanketten
kryssar man för att dessa hör till verksamheten.

4.6 Partiaffär och förmedlare
Marknadsföring av växter, växtprodukter, frukter och grönsaker eller trävaror eller
motsvarande varor som andra har producerat. Om det i anslutning till parti- och
förmedlingsverksamheten finns annan småskalig verksamhet, som utgör en del av partioch förmedlingsverksamheten, skall endast partiaffär/förmedlare kryssas för som
verksamhetsområde.
I partihandels- och förmedlingsverksamhet ingår främst partihandel med produkter. Annat
som kan ingå (och som inte är partihandel och förmedling) är småskalig produktion,
detaljförsäljning och import, beträffande potatis också lagring. Dessa kryssas för som en
del av verksamheten.
4.7 Importföretag
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Import av varor, växter, frukt och grönsaker, växtprodukter eller trävaror som kräver
sundhetscertifikat eller motsvarande intyg eller märkning. Importen sker i eget namn eller
för varubeställares räkning från stater utanför EU. Om sökanden jämsides med
importverksamheten har annan småskalig verksamhet som utgör en del av
importverksamheten, kryssar man för endast importföretag (import- och speditionsföretag)
som verksamhetsområde.
I importverksamhet ingår främst import av produkter i eget namn eller för varubeställares
räkning. Annat som kan ingå (och som inte är verksamhetsområden inom import) är
småskalig produktion, detalj- och partiförsäljning, förmedling samt beträffande potatis
också lagring. Dessa kryssas för som en del av verksamheten.

5 DEFINITION AV TERMER
5.1 Produktion (odling)
 med produktion avses odling av växter och växtprodukter.
5.2 Marknadsföring
Med marknadsföring avses marknadsföring av växter, växtprodukter och andra varor i
Finland och från Finland till andra EU-medlemsländer eller från dessa till Finland.
 till detaljförsäljning
o

marknadsföring direkt till de slutiga konsumenterna

 till partiförsäljning
o

marknadsföring till annan näringsidkare för vidare försäljning

 för vidarekultur/förädling
o

med marknadsföring till vidarekultur eller förädling avses vidareproduktion av växter,
växtprodukter och andra varor för fortsatt produktion eller för förädling eller motsvarande
bearbetning innan produkterna marknadsförs till de slutliga konsumenterna eller till
användare eller andra näringsidkare för att marknadsföras vidare.

5.2 Import
Med import avses import av växter, växtprodukter och andra varor från stater utanför EU.
5.3 Export
Med export avses export av växter, växtprodukter och andra varor till stater utanför EU.
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