30. august 2019

FAQ om de nye plantepas pr. 14. december 2019
Flere medlemmer er i løbet af sommeren blevet konfronteret med diverse krav fra kunder om
forskellige nye mærkningsspecifikationer.
De nye plantepas, som skal implementeres fra den 14. december 2019, er et led i første del
af EU’s nye plantesundhedsforordning. Landbrugsstyrelsen har i samarbejde med Flora Dania og Dansk Gartneri udarbejdet en vejledning, som kan findes på Landbrugsstyrelsens
hjemmeside.
De nye EU-regler er primært en tilpasning af det eksisterende plantepas, som vi i Danmark
har arbejdet med siden 1994.
Der opstår hele tiden nye praktiske problemstillinger, som vi vil forsøge at adressere med
denne FAQ, som løbende vil blive opdateret.
Hvordan ser plantepasset ud, og hvor er oplysningerne i forhold til det gamle?
Gamle plantepas

Nye plantepas

1. EF-plantepas.
2. Danmark (evt. DK).
3. NaturErhvervstyrelsen (evt. NEST).
4. Leverandørens registreringsnummer i NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugsstyrelsen).
5. Løbe-/ordrenummer eller dato for udstedelsen (begrænser passets gyldighedsperiode).
6. Plantens botaniske navn.

1.”Plantepas/Plant passort” på dansk og engelsk adskilt af en skråstreg. Er plantepasset til beskyttet zone, skal det i stedet indeholde ordene ”PlantepasPZ/Plant passport-PZ”.
2. Botanisk navn eller taksonomisk gruppe (evt.
sortsnavn) angives under A. (Svarer til pkt. 6 i det
gamle plantepas).
3. Medlemsstaten, hvor operatøren, som udsteder
plantepasset, er registreret. Denne oplysning skal
angives under B. (Svarer til pkt. 4 i det gamle plantepas).
4. Registreringsnummer for operatøren, som udsteder
plantepasset. (Svarer til pkt. 4 i det gamle plantepas).
5. Sporbarhedskode, som er en bogstav-, tal- eller
bogstav- og talkode, der identificerer handelsenheden. (Svarer til pkt. 5 i det gamle plantepas). Denne
angives under C.
Hvis planten er klar til den endelig forbruger, kan C
udelades.
Denne kan erstattes af QR-kode eller stregkode med
oplysninger
7. Oprindelsesmedlemsstaten/-erne. Denne oplysning skal angives under D.
8. Har planterne oprindelse i tredjelande, skal oprindelsestredjelandet i stedet angives under D.

Følgende oplysninger gives i særlige tilfælde:
7. Mængde.
8. ZP (beskyttet zone-godkendelse).
9. RP (erstatningspas udstedt på grundlag af et andet plantepas).
10. Ikke-EU-oprindelse (angivelse af det land, som planterne kommer fra).
Alle 10 oplysninger skal stå i følgedokumentationen.
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Hvornår skal der plantepas på planterne?



Der skal plantepas på alle planter, som sælges business to business, men det er ikke
et krav i sidste led, hvor de sælges til private forbrugere.
Der skal plantepas på planter, der sælges over internettet.

Hvor skal plantepasset placeres?







Plantepasset skal være afgrænset fra de øvrige oplysninger, enten med en firkantet
streg eller på et helt andet mærkat.
Plantepasset skal adskilles fra de øvrige leverandørdokumenter, herunder dokumenter, som vedrører markedsdirektiverne (plantekvalitet) i øvrigt.
Salgsenheden er den mindste enhed, som plantearten pakkes i. Det kan være et helt
parti af samme planteart eller en delmængde af et parti af samme art, som dog indgår
i et større parti.
Ved sammenplantninger sættes et plantepas med alle botaniske navne på et plantepas.
Ved miks af plantearter i en bakke laves et plantepas med alle arters botaniske navne
og sættes på bakken.
Ved miks af plantearter i en container kan man sætte et plantepas tilhørende arten på
hylderne.

Hvad er registreringsnummer for operatør?


Dette svarer til leverandørregistreringsnummer på det gamle plantepas. Nummeret er
registreret i Landbrugsstyrelsen.

Hvad er sporbarhedskoden, og kan den undgås?



Sporbarheden skal kunne dokumenteres et led frem og et led tilbage. Dette foregår
via sporbarhedskoden med placering C i det nye plantepas.
Hvis planterne er færdigpakkede til den endelige forbruger, kan sporbarhedskoden
(C) udelades, når de sælges via salgsorganisation eller detailled. Det er, hvad Holland og Tyskland også gør.

Hvem er så ansvarlig for, at der kommer plantepas på planterne?





Den registrerede operatør (producent, salgsselskab eller lignende) skal sørge for, at
planterne får plantepas inden flytning mellem virksomheder.
Hvis planterne skal færdigbehandles gennem et andet gartneri eller på anden måde
omplantes til en sammenplantning eller lignende, skal planterne have nye plantepas,
hvis de derfra sælges videre business to business. Hvis planterne derfra sælges til
private, er der ikke krav om plantepas.
Salgsselskabet eller andre, som udskriver og påfører plantepas, skal være en registreret operatør. Hvis man ikke er registreret, kan det foregå via Landbrugsstyrelsen.
Kontakt planter@lbst.dk.

Såfremt en kunde ønsker plantepas trykt på slutemballagen?


Hvis en kunde ønsker, at der laves plantepas på emballagen til forbrugeren flere led
fremme, kan det gøres som supplement. Det er ikke et krav.
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Hvis man indvilliger i at sætte plantepas på slutemballagen, kan sporbarhedskoden
(C) udelades. Man skal blot være opmærksom på, at der kan være plantearter, som
er på listen over udsatte bærere af visse skadedyr og sygdomme, hvor der skal være
fuldt plantepas med sporbarhedskode (C).

Hvordan håndterer DANPOT de nye plantepas?





Der er allerede udarbejdet en skabelon for det nye plantepas i DANPOT, som kan
printes på de eksisterende labels.
Flora Dania har i samarbejde med Dansk Gartneri lavet et engelsk og tysk notat,
hvori der redegøres for lovgivningen på området, som man kan sende til sine kunder.
Skulle der være yderligere spørgsmål, kan man kontakte Peter Larsen-Ledet hos Flora Dania på telefon 22 16 77 14 eller Anne Fabricius hos Dansk Gartneri på telefon
33 39 45 50.
Kontakt gerne Landbrugsstyrelsen via e-mail til planter@planter.dk for at få godkendt
udkast til plantepas.

Denne FAQ er senest blevet ændret den 27. august 2019.
Der tages forbehold for løbende ændringer, efterhånden som reglerne indfases i EU og
Danmark.
Der tages forbehold for fejl og mangler i tekstens udformning.
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