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Voimaantuloaika
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Kumoaa

Siemenkaupan valvonnasta annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen (119/00)

Valtuutussäännökset

Siemenkauppalaki (728/2000) 19 § 2 mom., 20 §, 21 § 3 mom.
ja 25 § 2 mom.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
siemenkaupan valvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenkauppalain
(728/2000) 19 §:n 2 momentin, 20 §:n, 21 §:n 3 momentin ja 25 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Siemenkauppalain (728/2000) edellyttämä kylvösiemenen tuotannon, markkinoinnin, maa-
hantuonnin ja maastaviennin valvonta ja tarkastukset sekä valvonnan tulosten julkaisemi-
nen järjestetään sen mukaan, kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Valvonnan järjestämisen yleiset periaatteet

Sen lisäksi, mitä siemenkauppalain 19 §:ssä säädetään valvonnan järjestämisen yleisistä
periaatteista, valvonnan tulee olla riittävän kattavaa ja avointa ja sen järjestämisessä tulee
kiinnittää erityistä huomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

3 §
Valvontasuunnitelma

Elintarviketurvallisuusvirasto laatii vuosittain valvontasuunnitelman valvonnan järjestämi-
seksi.
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4 §
Tarkastusten ja valvonnan suorittaminen

Valvontaviranomaisten sekä valtuutettujen tarkastajien ja näytteenottajien on suoritettava
näytteenotto, tarkastukset ja valvonnan eri vaiheet noudattaen Elintarviketurvallisuusviras-
ton antamia toimintaohjeita.

Siemenpakkaamoissa valvontaa on suoritettava tarkastamalla myyntipakattujen kylvösie-
menerien laatua ja siemenpakkaamoiden kirjanpitoa sen varmistamiseksi, että myyntimää-
rät vastaavat tarkastettuja määriä.

Elintarviketurvallisuusviraston on valvottava yhdessä tullilaitoksen kanssa Euroopan unio-
nin tullialueelle tuotavat kylvösiemenerät. Elintarviketurvallisuusviraston on lisäksi valvot-
tava maahantuotavien ja maasta vietävien kylvösiemenerien yhdenmukaisuutta siemen-
kauppalain säännösten mukaisesti pistokokein suoritettavilla tarkastuksilla.

5 §
Euroopan unionin ulkopuolisessa valtiossa suoritettujen tarkastusten

hyväksyminen

Maahantuotaessa kylvösiementä Euroopan unionin ulkopuolisesta valtiosta voidaan toi-
sessa valtiossa suoritetut tarkastukset hyväksyä, jos Euroopan unioni on myöntänyt vas-
taavuuden Euroopan unionin siementuotantojärjestelmän ja ylläpidon kanssa ja mikäli tar-
kastukset on suoritettu kansainvälisten järjestöjen laatimien säännösten mukaisesti.

6 §
Valvonnan tulosten julkaiseminen

Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee vuosittain valvonnan tulokset.

7§

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenkaupan valvon-
nasta (119/00).

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Erityisasiantuntija Marja Savonmäki


