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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

497/2012

Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti,
muutetaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsäta-

lousministeriön asetuksen (638/2010) liitteen kohta 5.6.2, sellaisena kuin se on asetuksessa
1371/2011, sekä

lisätään liitteeseen uusi 1.2.7 kohta, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä
syyskuuta 2012.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen



Liite

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Lupa- ja hyväksymispäätökset Euroa

-------------------------------------------------------------------------------
1.2 Toiminnanharjoittajat

-------------------------------------------------------------------------------
1.2.7 Karanteenin hyväksyntä 160,00
1.2.7.1 - karanteenin uudelleen hyväksyminen tai hyväksynnän peruutta-

minen tunnilta
80,00

5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, ana-
lyysit ja päätökset)
--------------------------------------------------------------------------------

5.6 Kasvinterveys- ja taimiaineisto
--------------------------------------------------------------------------------

5.6.2 Puutavaran tuontitarkastukset
5.6.2.1 Havupuu Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta lehti-

kuusta ja suoja-alueelle tarkoitettua havupuuta lukuun ottamatta:
5.6.2.1.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 50 m3 5,70
5.6.2.1.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja

suurempi kuorma)
7,00

5.6.2.1.3 - laiva, alle 2 000 m3 212,00
5.6.2.1.4 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän 353,00
5.6.2.1.5 - jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kes-

ken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden
107,00

5.6.2.2 Puu, muu kuin kuori, lukuun ottamatta tuontia Venäjän federaation
Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusi (Larix) ja suoja-alueelle
tarkoitettu puu kuitenkin mukaan luettuna:

5.6.2.2.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, alle 50 m3 65,00
5.6.2.2.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja sitä

suurempi kuorma)
80,00

5.6.2.2.3 - laiva, alle 2 000 m3 212,00
5.6.2.2.4 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän 353,00
5.6.2.2.5 - jos laivalta tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kes-

ken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden
107,00

5.6.2.3 Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 25 000 kg 18,70
5.6.2.3.1 - jokainen edellisen ylittävä 1 000 kg:n erä 0,75
5.6.2.3.2 - enimmäismaksu 150,00
5.6.2.4 Muut kasvit ja kasvituotteet, lähetystä kohti 18,70
5.6.2.5 Puutavaran tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 46,00

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