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1332/2015
Valtioneuvoston asetus
kaupan pitämisen vaatimuksista
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 46 a §:n 2 momentin, 46 d §:n 2 momentin ja 46 e §:n 2
momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1194/2013:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012), jäljempänä markkinajärjestelylaki, tarkoitetuista kaupan pitämisen vaatimuksista.
2§
Vasikanlihasta annettavat tiedot
Vasikanlihaa koskevien maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o
1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1308/2013, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, VII liitteen I osan IV luvun 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen ilmoittamiseen sovelletaan, mitä elintarvikelain (23/2006)
9 §:n 3 momentissa säädetään.
3§
Oliiviöljypakkausten koko
Kulutukseen tarkoitettujen öljyjen pakkausten enimmäisvetoisuus saa ylittää viisi litraa
oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 29/2012 2 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuissa laitoksissa.
4§
Kananmunien suoramyynti
Kananmunia koskevia markkinajärjestelyasetuksen VII liitteen VI osassa tarkoitettuja
laatu- ja painoluokitusta sekä munien merkitsemistä koskevia vaatimuksia ei sovelleta
tuottajan suoramyynnissä kuluttajalle tuotantopaikalla, toripaikassa tai ovelta ovelle
myynnissä.
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5§
Poikkeukset kananmunien merkintävaatimuksista
Markkinajärjestelyasetuksen VII liitteen VI osan III luvun 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetty vaatimus merkitä B-luokan kananmunat tuottajakoodilla tai muulla merkinnällä ei koske Suomessa myytäviä B-luokan munia.
Tuottajien, joilla on enintään 50 munivaa kanaa, ei tarvitse merkitä kananmunia tuottajakoodilla tai muulla merkinnällä edellyttäen, että tuottajan nimi ja osoite ilmoitetaan
myyntipaikalla.
6§
Poikkeus hedelmiä ja vihanneksia koskevien tietojen ilmoittamisvelvollisuudesta
Markkinajärjestelylain 46 d §:n 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus ilmoittaa hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisestä ei koske toimijoita, joilla kaupan pitäminen rajoittuu tuotteiden kuljetuksiin, vähittäismyyntiin tai suoramyyntiin.
7§
Poikkeus viinialan tuotteita koskevien tietojen ilmoittamisvelvollisuudesta
Viinialan tuotteita varastoivien toimijoiden ei tarvitse tehdä neuvoston asetuksen (EY)
N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinitilarekisterin,
markkinoiden seurantaan liittyvien pakollisten ilmoitusten ja tiedonkeruun, tuotteiden
kuljetuksen mukana seuraavien asiakirjojen sekä viinialalla pidettävien rekisterien osalta
annetun komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 11 artiklassa tarkoitettua varastoilmoitusta rypäleen puristemehusta, tiivistetystä rypäleen puristemehusta eikä puhdistetusta tiivistetystä rypäleen puristemehusta.
8§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2015.
Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2015
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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