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Liite 

Laki 
siementavaran kaupasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan siementavaran kaupasta 25 päivänä elokuuta 1975 
annetun lain (669/75) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 11 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Tämä laki koskee pelto- ja puutarhakasvien 

siementavarain maahantuontia, myyntiä ja maas
tavientiä. Viljelijän myydessä tuottamaansa sie
mentavaraa sovelletaan lakia kuitenkin vain, mil
loin myynti tapahtuu julkisesti. 

Siementavaralla tarkoitetaan 1 momentissa 
mainittujen kasvien kylvettäviksi tai istutettavaksi 
tarkoitettuja siemeniä ja muuta lisäysaineistoa. 
Asetuksella säädetään, mitä siementavaran julki
sella myynnillä tarkoitetaan. 

Ehdotus 

1 § 
Tämä laki koskee pelto- ja puutarhakasvien 

siementavataio maahantuontia, myyntiä ja maas
tavientiä. Viljelijän myydessä tuottamaansa sie
mentavaraa sovelletaan lakia kuitenkin vain, mil
loin myynti tapahtuu julkisesti taikka liikkuvan 
kaupan tapaan siementavaraa tai sen näytettä 
mukana kuljettaen. 

Siementavaralla tarkoitetaan 1 momentissa 
mainittujen kasvien kylvettäviksi tai istutettaviksi 
tarkoitettuja siemeniä, siemenperunoita ja ruoka
sipuleiden istukkaita. Asetuksella säädetään, mi
tä siementavaran julkisella myynnillä tarkoite
taan. 

4 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luvan pakkaa
miseen myöntää maatilahallitus. Lupa voidaan 
myöntää, mikäli luvan hakijan käytettävissä on 
tarvittavat laitteet ja ammattitaitoinen henkilö
kunta ja hakija täyttää myös muut pakkaamisen 
asianmukaiseen suorittamiseen vaadittavat edel
lytykset. Maatilahallitus voi peruuttaa antamansa 
luvan, milloin sen myöntämisen edellytyksiä ei 
enää ole olemassa tai milloin luvan saaja tai 
pakkaamisesta muutoin vastuussa oleva henkilö 
on tuomittu rangaistukseen tämän lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten rik
komisesta. 

11 § 
Myyjän on annettava ostajalle tiedot kaupan 

pidettävästä siementavarasta, siten kuin asetuk
sella säädetään. Tietojen on perustuttava valtion 
siementarkastuslaitoksen suorittamaan tarkastuk
seen, joka on suoritettava, jollei valtion siemen
tarkastuslaitos toisin määrää, laitoksen valtuutta
man henkilön tavarasta ottamasta näytteestä. 
Ulkomaalta tuotavan siementavaran osalta vai-

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luvan pakkaa
miseen myöntää maatilahallitus enintään vzideksi 
vuodeksi kerrallaan. Lupa voidaan myöntää, mi
käli luvan hakijan käytettävissä on tarvittavat 
laitteet ja ammattitaitoinen henkilökunta ja ha
kija täyttää myös muut pakkaamisen asianmukai
seen suorittamiseen vaadittavat edellytykset. 
Maatilahallitus voi peruuttaa antamansa luvan, 
milloin sen myöntämisen edellytyksiä ei enää ole 
olemassa tai milloin luvan saaja tai pakkaamisesta 
muutoin vastuussa oleva henkilö on tuomittu 
rangaistukseen tämän lain tai sen nojalla annet
tujen säännösten tai määräysten rikkomisesta. 

11 § 
Myyjän on annettava ostajalle vakuustodistus 

kaupan pidettävästä siementavarasta, siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. Vakuustodis
tuksen tietojen on perustuttava valtion siemen
tarkastuslaitoksen suorittamaan tarkastukseen, jo
ka on suoritettava, jollei valtion siementarkastus
laitos toisin määrää, laitoksen valtuuttaman hen
kilön siementavarasta ottamasta näytteestä. Maa-
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tion siementarkastuslaitos voi hyväksyä ostajalle 
annettavaksi ulkomaan viranomaisen antamat 
tiedot. 

Maatilahallitus voi oikeuttaa myyjän antamaan 
1 momentissa tarkoitetut tiedot myös valtion 
viljavaraston siementarkastuslaboratorion suorit
taman tarkastuksen perusteella. 

Ehdotus 

tilahallitus voi oikeuttaa myyjän antamaan tiedot 
myös valtion viljavaraston siementarkastuslabora
torion suorittaman tarkastuksen perusteella. 

Siementavara saadaan myydä valtion siemen
tarkastuslaitoksen luvalla myös antamalla ennak
kovakuustodistus, josta säädetään tarkemmin ase
tuksella. Edellytyksenä tällaisen luvan myöntämi
selle on, että myyjä sitoutuu 

1) toimittaamaan valtion siementarkastuslai
tokselle 1 momentissa mainitulla tavalla otetun 
näytteen myytäväksi aiotusta siementavarasta; 

2) toimittamaan ostajalle valtion siementarkas
tuslaitoksen 1 kohdassa tarkoitetusta näytteestä 
suorittaman tarkastuksen tulokset; sekä 

3) mikäli myyty siementavara ei täytä ilmoite
tulle Iaatuiuokaiie asetettuja vaatimuksia, anta
maan hinnanalennusta ja korvaamaan mahdolli
set vahingot maataloustuottajain keskusjärjestö
jen sekä siemenkauppiaitten järjestön kesken so
vittavien korvausperusteiden mukaisesti. 

Valtion siementarkastuslaitos voi kieltää mää
räajaksi tai kokonaan 2 momentissa tarkoitetun 
luvan saanee/ta myyjältä' siementavaran myynnin 
ennakkovakuustodistuksella, jos myyjä ei ole 
noudattanut luvan myöntämiselle asetettuja eh
toja, tai jos myyjällä ei enää ole asianmukaisia 
edellytyksiä ennakkovakuutustodistuksen antami
seen. 

Ulkomailta tuotavan siementavaran osalta val
tion siementarkastuslaitos voi hyväksyä ostajalle 
annettavaksi ulkomaan viranomaisen antamat 
tiedot. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Mitä 4 §:n 2 momentissa on säädetty pakkaus
luvan määräaikaisuudesta, koskee myös ennen 
tämän lain voimaantuloa myönnettyjä lupia. Täl
laisen luvan uusimista koskeva hakemus on teh
tävä kahden vuoden kuluessa, jos luvan myöntä
misestä on kulunut yli kolme vuotta ja muussa 
tapauksessa vtiden vuoden aikana tämän lain 
voimaantulosta. 


