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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING  nr 56/06  
  
 Datum Dnr 

 21.6.2006 2840/01/2006 
 
 

 Ikraftträdelse- och giltighetstid 

 7.7.2006 - tills vidare 
 

 Ändrar 

 3 och 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 

november 2000 om utsädesblandningar (116/2000) 

 
 Bemyndigande 

 4 § i lagen om handel med utsäde (728/2000) 
 
 

 Motsvarande EG-rättsakter 
 
Rådets direktiv 66/401/EEG (31966L0401); 

EUT nr L 125, 11.7.1966, s. 2 298 

Rådets direktiv 66/402/EEG (31966L0402); 

EUT nr L 125, 11.7.1966, s. 2 309 

 
  

  
 

 
 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar 

 
 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 november 2000 om 

utsädesblandningar (116/2000) 3 § 6 mom. och 6 § 1 mom. samt 

fogas till förordningen en ny 6 a § som följer: 

 

  
3 § 

Framställning av utsädesblandningar 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Partiets högsta vikt är 10 000 kg. I partiets högsta vikt inräknas kemiska 

behandlingsmedel. Högsta vikt får överskridas med högst fem procent. 



 

6 § 

Märkning av utsädesblandningar 

 

På utsidan av förpackningen skall under officiellt överinseende fästas ett oanvänt 

garantibevis som innehåller de uppgifter som nämns i bilagan åtminstone på finska. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6 a § 

Tryckande av föreskrivna uppgifter direkt på förpackningen 

 

De uppgifter som skall anges på försäljningsförpackningen kan tryckas direkt på 

förpackningen om man förutsätter att: 

1) de föreskrivna uppgifterna skall tryckas eller stämplas på ett beständigt sätt direkt 

på förpackningen;  

2) tryckets eller stämpelns utformning och färg skall överensstämma med det 

officiella garantibeviset; 

3) vid provtagning skall partiets nummer tryckas eller stämplas på förpackningen 

samt månad och år för förseglingen enligt modellen: ”förseglat (månad/år)” eller 

tidpunkten för den sista provtagningen för certifieringen enligt modellen: ”prov taget 

(månad/år); 

4) utöver de föreskrivna uppgifterna skall varje förpackning förses med ett officiellt 

serienummer som det företag som utför märkningen skall trycka, stämpla eller stansa 

på förpackningen på ett beständigt sätt; 

5) företaget måste månatligen meddela livsmedelssäkerhetsverket antalet 

förpackningar som det levererat och serienumren för dem. 

 

Livsmedelssäkerhetsverket måste: 

1) föra bok över alla utsädeskvantiteter som märkts på detta sätt, inklusive antalet 

förpackningar med respektive utsädesparti och förpackningarnas innehåll, samt de 

serienummer som avses i 4 punkten, och 

2) åtminstone varje kvartal granska förpackarens bokföring av den verksamhet som 

avses i denna paragraf. 

 

 

____________________________ 



 

Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2006. 

 

 

 Helsingfors den 21 juni 2006 
 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Juha Korkeaoja 
 
 
 
 
Överinspektör   Juha Mantila 
 


