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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS  nro 56/06 
  
 Päivämäärä Dnro 

 21.6.2006 2840/01/2006 
 

 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 

7.7.2006 - toistaiseksi 

  

  Muuttaa 

Kylvösiemenseoksista 24 päivänä marraskuuta 2000 annettu maa- 
ja metsätalousministeriön asetus (116/2000) 3 ja 6 § 

  

 Valtuutussäännökset 

 Siemenkauppalaki (728/2000) 4 § 

 

 Vastaavat EY-säädökset 

 Neuvoston direktiivi 66/401/ETY (31966L0401) 
EUVL N:o L 125, 11.7.1966, s. 2298 
Neuvoston direktiivi 66/402/ETY (31966L0402) 
EUVL N:o L 125, 11.7.1966, s. 2309 

  
 

 
 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
kylvösiemenseoksista annetun asetuksen muuttamisesta 

 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan kylvösiemenseoksista 24 päivänä marraskuuta 2000 annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen (116/2000) 3 §:n 6 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sekä 
lisätään 6a § seuraavasti: 
 
 

3 § 
Kylvösiemenseosten muodostaminen 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kylvösiemenerän enimmäispaino on 10 000 kg. Enimmäispainoon luetaan mukaan erän 
kemialliset käsittelyaineet. Enimmäispaino saa ylittyä enintään viisi prosenttia. 
 
 

6 § 
Kylvösiemenseoksen merkinnät 

 
Kylvösiemenseoksen pakkauksen ulkopuolelle on virallisen valvonnan alaisena 
kiinnitettävä käyttämätön vakuustodistus, joka sisältää liitteessä mainitut tiedot vähintään 
suomenkielellä. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

6a § 
Pakkauksessa ilmoitettavien tietojen painaminen suoraan pakkauksiin 

 
Myyntipakkauksessa ilmoitettavat tiedot voidaan painaa suoraan pakkaukseen edellyttäen, 
että: 

1) ilmoitettavat tiedot on painettu tai leimattu pysyvästi suoraan pakkaukseen; 
2) painojälki tai leiman ulkoasu ja väri on virallisen vakuustodistuksen mallin mu-
kainen; 
3) näytettä otettaessa on ilmoitettavista tiedoista painettu tai leimattu pakkauksiin 
eränumero ja sulkemiskuukausi ja - vuosi muodossa: "suljettu (kk/v)" tai viimeisen 
sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "näyte otettu (kk/v)"; 
4) ilmoitettavien tietojen lisäksi jokaisessa pakkauksessa on merkinnän tekevän 
yrityksen pysyvästi pakkaukseen painama, leimaama tai rei'ittämä virallinen 
sarjanumero; 
5) merkinnän tekevän yrityksen on ilmoitettava elintarviketurvallisuusvirastolle 
kuukausittain toimittamiensa pakkausten lukumäärät ja niiden sarjanumerot. 
 

Elintarviketurvallisuusviraston täytyy: 
1) pitää kirjaa kaikista näin merkittyjen kylvösiementen määristä, mukaan lukien 
kunkin kylvösiemenerän sisältämien pakkausten lukumäärä ja sisältö, sekä kohdassa 
4 tarkoitetut sarjanumerot; ja  
2) tarkastaa vähintään neljännesvuosittain pakkaajan ylläpitämä tässä pykälässä 
tarkoitettua toimintaa koskeva kirjanpito. 
 
 
 
 
 

______________________ 
 
 
 

 
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2006. 
 
 
Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006 
 
 
 Maa- ja metsätalousministeri  Juha Korkeaoja 
 
 
 
 
 Ylitarkastaja   Juha Mantila 


