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N:o 747

Laki
jätelain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 40 §:n 3 momentti,
muutetaan 3 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohta, 36 §:n 2 momentti, 39 §:n 1 momentti, 45 ja
60 § sekä 74 §:n johdantokappale ja 9 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 12 kohta laissa 1015/1996, 36 §:n 2 momentti ja
45 § laissa 63/1995 ja 60 § laissa 452/2004, sekä
lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1015/1996, uusi
13 kohta, lakiin siitä lailla 91/2000 kumotun 46—48 §:n tilalle uusi 46—48 § ja lakiin uusi
48 a—48 c § seuraavasti:
3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
11) käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai
lopullinen sijoittaminen;
12) valvontaviranomaisella alueellista ympäristökeskusta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaista sekä muutakin viranomaista

siltä osin kuin sille on annettu tässä laissa tai
sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä valvontatehtäviä;
13) jätteen kansainvälisellä siirrolla jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006,
jäljempänä jätteensiirtoasetus, mukaista jätteen siirtoa Suomesta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon ja Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen, jätteen vientiä Suomesta
Euroopan unioniin kuulumattomaan maahan
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ja tuontia Euroopan unioniin kuulumattomasta maasta Suomeen joko suoraan tai unionin toisen jäsenvaltion kautta sekä jätteen
siirtoa Euroopan unioniin kuulumattomasta
maasta toiseen Euroopan unioniin kuulumattomaan maahan Suomen alueen kautta.
— — — — — — — — — — — — —
36 §
Valtakunnalliset viranomaiset
— — — — — — — — — — — — —
Suomen ympäristökeskus on jätteensiirtoasetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen ja yhteyshenkilö. Suomen ympäristökeskus valvoo jätteen kansainvälisiä siirtoja
koskevien säännösten noudattamista ja vastaa
tarvittavasta yhteistyöstä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa jätteen kansainvälisen siirron valvonnassa.
— — — — — — — — — — — — —

46 §
Jätteen siirto käsiteltäväksi toiseen maahan
Sen lisäksi, mitä 45 §:ssä säädetään, jätteen saa siirtää Suomesta toiseen maahan
vain, jos:
1) Suomessa ei ole teknisiä tai taloudellisia
edellytyksiä taikka tarvittavia käsittelylaitoksia tai -paikkoja jätteen käsittelemiseksi hyväksyttävällä tavalla;
2) jäte käsitellään siellä ympäristönsuojelun kannalta olennaisesti paremmin kuin
Suomessa;
3) jäte käsitellään siellä tavalla, joka olisi
ympäristönsuojelun kannalta hyväksyttävä
Suomessa ja joka on kustannuksiltaan olennaisesti edullisempi kuin käsittely Suomessa;
tai
4) siirto tehdään uuden käsittelymenetelmän kokeilemiseksi tai kyseessä on muuta
koetoimintaa varten tarpeellisen jäte-erän
siirto.

39 §
Muut viranomaiset
47 §
Jätteen kansainvälistä siirtoa sekä 5 §:n 1
momentissa tarkoitetun tuotteen maahantuontia ja maastavientiä koskevien tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo myös tullilaitos.
Jätteen kansainvälistä siirtoa tullilaitos valvoo toimialallaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tullin on tarvittaessa pysäytettävä siirto, joka ei täytä jätteensiirtoasetuksen tai tämän lain vaatimuksia ja
ilmoitettava asiasta Suomen ympäristökeskukselle, joka päättää jatkotoimista ilman viivytystä.
— — — — — — — — — — — — —
45 §
Jätteen siirto
Jätteen siirrosta ja siirron hyväksymisestä
on voimassa, mitä jätteensiirtoasetuksessa
sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään.
Yksinomaan Suomen alueella tapahtuvasta
jätteen siirrosta on kuitenkin voimassa, mitä
siitä tässä laissa ja sen nojalla laissa säädetään.

Jätteen siirto käsiteltäväksi Suomeen
Sen lisäksi, mitä 45 §:ssä säädetään, jätteen saa siirtää Suomeen käsiteltäväksi vain,
jos:
1) Suomessa syntyvien jätteiden käsittely
ei tämän vuoksi esty eikä viivästy;
2) jäte käsitellään ilman kohtuutonta viivästystä viimeistään vuoden kuluttua siirrosta; ja
3) jäte käsitellään käsittelylaitoksessa tai
-paikassa lupaehtojen ja toiminnalle muutoin
asetettujen vaatimusten mukaisesti.
Jätettä ei kuitenkaan saa siirtää Suomeen
käsiteltäväksi, jos tarkoituksena on:
1) jätteen sijoittaminen maahan, maan
päälle tai erityisesti suunnitellulle kaatopaikalle;
2) jätteen polttaminen muussa kuin ongelmajätteen polttoon erikoistuneessa laitoksessa;
3) jätteen biologinen tai fysikaalis-kemiallinen käsittely, jos tällaisessa käsittelyssä
syntyvän jätteen jatkokäsittely vaikeuttaa
Suomessa syntyvien jätteiden käsittelyä; tai
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4) jätteen maaperäkäsittely, syväinjektointi, allastus, vesistöön tai mereen päästäminen, merellä polttaminen tai pysyvä varastointi.
48 §
Jätteen siirron kieltäminen aiemman
laittoman siirron vuoksi
Suomen ympäristökeskus voi jätteensiirtoasetuksen mukaisesti kieltää jätteen kansainvälisen siirron, jos ilmoituksen tekijän tai
jätteen vastaanottajan on aiemmin lainvoimaisella tuomiolla tai päätöksellä todettu
syyllistyneen tahalliseen tai törkeästä huolimattomuudesta tehtyyn laittomaan siirtoon
tai muuhun ympäristönsuojelullisista syistä
laittomaan toimintaan.
48 a §
Jätteen siirto raja-alueella
Jätteen kansainväliseen siirtoon Suomen
raja-alueilla sovelletaan, mitä siitä on jätteensiirtoasetuksen 30 artiklassa tarkoitetulla tavalla sovittu Suomen ja toisen Euroopan
unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kesken.
48 b §
Jätteensiirtoasetuksen vientikiellon
soveltaminen poikkeustapauksessa
Suomen ympäristökeskus voi jätteensiirtoasetuksen mukaisesti päättää:
1) että jätteensiirtoasetuksen 36 artiklan 1
kohdassa tarkoitettu vientikielto ei poikkeustapauksessa koske tiettyä jätteensiirtoasetuksen liitteessä V tarkoitettua jätettä, jos ilmoituksen tekijä luotettavasti osoittaa, ettei kyseisellä jätteellä ole yhtään jätteensiirtoasetuksen 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
ominaisuutta; sekä
2) että jäte poikkeustapauksessa voidaan
luokitella vaaralliseksi jätteeksi ja sen vuoksi
soveltaa jätteensiirtoasetuksen 36 artiklan 1
kohdan mukaista vientikieltoa, vaikka jätettä
ei mainita jätteensiirtoasetuksen liitteessä V
tai se mainitaan sanotun liitteen 1 osan B
luettelossa, jos kyseisellä jätteellä on jokin
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jätteensiirtoasetuksen 36 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettu ominaisuus.
Suomen ympäristökeskuksen on ennen 1
momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä
ilmoitettava asiasta vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Suomen ympäristökeskuksen on myös kunkin kalenterivuoden
loppuun mennessä ilmoitettava tällaisesta
päätöksestä ympäristöministeriölle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.
48 c §
Jätteensiirtoasetuksen 18 artiklan mukaisen
jätteen kansainvälinen siirto
Suomen ympäristökeskuksella on oikeus
pyynnöstä saada jätteen kansainvälisestä siirrosta vastaavalta tai jätteen kuljettajalta jätteensiirtoasetuksen liitteessä VII tarkoitetut
tiedot jätteensiirtoasetuksen 18 artiklassa tarkoitetuista jätteistä, jos se on tarpeen tarkastuksia ja täytäntöönpanoa varten.
60 §
Jäterikkomus
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) rikkoo 5 §:n 1 momentin 1, 3 tai 4
kohdassa, 6 §:n 6 tai 8 kohdassa, 7 §:n 4
momentissa, 17 §:n 1 momentissa, 18 c §:n 4
momentin 2 kohdassa, 18 g §:n 4 momentissa
taikka 18 n, 19, 50, 57 tai 73 a §:ssä tarkoitettua kieltoa taikka mainittujen säännösten
nojalla annettua kieltoa tai määräystä,
2) laiminlyö 7—9, 12 tai 14 §:ssä, 15 §:n 1
momentissa, 18 c—18 m §:ssä taikka 51 §:n
3 tai 4 momentissa tarkoitetun velvollisuuden
taikka
3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suomen alueen kautta jätettä tämän lain tai sen
nojalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen tai jätteensiirtoasetuksen vastaisesti,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, jäterikkomuksesta sakkoon.
Jäterikkomuksesta tuomitaan niin ikään se,
joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 13 §:n 1 momentin nojalla
annettua määräystä tai laiminlyö 11 §:ssä,
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20 §:n 1 tai 2 momentissa taikka 21, 49 tai
50 b §:ssä tarkoitetun velvollisuuden.
74 §
Tarkemmat säännökset
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää:
— — — — — — — — — — — — —
9) toiminnan ilmoittamisesta jätetiedostoon
annettujen säännösten soveltamisesta sekä jätetiedostosta;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2007.
Jätteen siirtoon, jonka Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt tai josta sille on ilmoitettu ennen tämän lain voimaantuloa ja josta
vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on antanut vastaanottovahvistuksen, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain toimeenpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Paavo Väyrynen
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Laki
rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 48 luvun 1 §, sellaisena
kuin se on laeissa 154/1999, 138/2006 ja 629/2007, seuraavasti:
1§
Ympäristön turmeleminen
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön
esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista
lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka
yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti,
2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää,
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta,
tuotetta tai esinettä taikka käyttää laitetta kemikaalilain, REACH-asetuksen taikka näiden
tai ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla
annetun säännöksen vastaisesti taikka otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2037/2000, tietyistä fluoratuista
kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
842/2006 tai pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-

voston asetuksen (EY) N:o 850/2004 vastaisesti taikka jätelain (1072/1993) 60 §:n 1
momentissa mainitun säännöksen, jätelain
nojalla annetun säännöksen, yksittäistapausta
koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti
taikka laiminlyö jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa tai
3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suomen alueen kautta jätettä jätelain tai sen nojalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta
koskevan määräyksen tai jätteiden siirrosta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 vastaisesti
taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta,
valmistetta tai tuotetta vastoin ympäristönsuojelulain nojalla annettua asetusta taikka
vastoin otsonikerrosta heikentävistä aineista
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 2037/2000, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY)
N:o 842/2006, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o
304/2003 tai pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttami-
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sesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 850/2004 taikka vie
maasta muuntogeenisiä organismeja, niitä sisältäviä elintarvikkeita tai rehuja vastoin
muuntogeenisten organismien valtioiden rajat
ylittävistä siirroista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o
1946/2003
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa
ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on
tuomittava ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun
tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

Ympäristön turmelemisesta tuomitaan
myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta ryhtyy muuten kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla muuttamaan
ympäristöä vastoin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), vesilain (264/1961) tai maaaineslain (555/1981) säännöksiä tai Saimaan
ja Vuoksen juoksutussääntöä taikka näiden
nojalla annettuja säännöksiä, yleisiä tai yksittäistapausta koskevia määräyksiä taikka kaavaa tai lupaa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa muuttumista.
Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Paavo Väyrynen
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Ympäristöministeriön asetus
Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen 1 ja
2 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 20 päivänä joulukuuta
2006 annetun ympäristöministeriön asetuksen (1207/2006) liitteen 2 §:n johdantokappale sekä
lisätään 1 §:ään uusi B kohta, jolloin nykyinen B ja C kohta siirtyvät C ja D kohdaksi,
seuraavasti:
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2007. Asetuksen liitteen 1 §:n B

kohdassa mainittuihin suoritteisiin asetusta
sovelletaan kuitenkin 1 päivästä kesäkuuta
2007.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007
Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Talousjohtaja Oili Hintsala
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Liite
MAKSUTAULUKKO

——————————————
1§
——————————————
B. Kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) mukaiset suoritteet
euro
Kasvinsuojeluaineita koskeviin hakemuksiin liittyvistä lausunnoista peritään
lausuntoa pyytävältä viranomaiselta seuraavat maksut:
1. Lausunto kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksymisestä EU:n
kasvinsuojeluainedirektiivin (91/414/EEC) liitteeseen I
a) biologinen tehoaine (3,5 htkk)
b) kemiallinen tehoaine (7 htkk)
c) uusi hakemus yhteisön tehoaineen hyväksyttävyyttä koskevan komission
kielteisen päätöksen jälkeen, tunnilta
2. Lausunto kasvinsuojeluaineen hyväksymisestä
2.1. Määräaikainen hyväksyminen
a) Valmisteella on määräaikainen hyväksyminen jossakin Pohjoismaassa tai
Baltian maassa ja arviointiraporttiluonnos (DAR) on valmis (0,25 htkk)
b) Valmiste hyväksytään vain kasvihuonekäyttöön, arvio tehdään Suomessa ja
DAR on valmis (0,33 htkk)
c) Valmiste hyväksytään vain ulkokäyttöön, arvio tehdään Suomessa ja DAR
on valmis (0,8 htkk)
2.2. Uuden valmisteen hyväksyminen
a) Valmiste on DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulkokäyttöön (0,5 htkk)
b) Valmiste on DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvihuonekäyttöön (0,2 htkk )
c) Valmiste ei ole DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulkokäyttöön ja kasvihuonekäyttöön (2 htkk)
d) Valmiste ei ole DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvihuonekäyttöön (1,4 htkk)
e) Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu
tai Suomessa biosidina hyväksytty valmiste (0,13 htkk)
f) Kasvinsuojeluaineen vastavuoroinen hyväksyminen (0,3 htkk)
2.3. Hyväksynnän uusiminen
a) Suppea arviointi (ei Annex III-arviota) (0,33 htkk)
b) Laaja arviointi (ei Annex III-arviota) (0,66 htkk)
c) Arviointi (Annex III-arvio) tehdään Suomessa (1,5 htkk)
d) Arviointi (Annex III-arvio) tehdään Suomen tekemän arviointiraportin
esimerkkivalmisteesta, tunnilta
3. Lausunto kasvinsuojeluaineen käyttökohteiden laajentamisesta
a) Samassa käyttökohderyhmässä, mutta eri käyttömäärillä tai –ajankohdilla
(0,33 htkk)

35 000
70 000
65

2 500
3 300
8 000

5 000
2 000
20 000
14 000
1 300
3 000
3 300
6 600
15 000
65

3 300
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b) Eri käyttökohderyhmään, ulko- tai kasvihuonekäyttö (0,33 htkk)
c) Eri käyttökohderyhmään, ulkokäyttö ja tehtävä laaja arviointi (1 htkk)
4. Muut maksut
a) Suppea lausunto hyväksyntää koskevasta muutoksesta, esim. formulaation
muutoksen yhteydessä luokituksen tarkastaminen (0,07 htkk)
b) Lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita,
peritään taulukon kohtien 2.1.b – c, 2.2.a – d ja 2.3. a – c mukaisista
suoritteista (kultakin tehoaineelta)

3531
3 300
10 000

700
1 700/tehoaine

Lausuntopyynnön vireille tullessa peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia
edellä 1.a - b, 2.1., 2.2., 2.3.a - c, 3.a - c ja 4.b kohdassa mainituista maksuista.
Taulukon 1.a - b, 2.1., 2.2., 2.3.a - c, 3.a - c ja 4.b kohdan mukaisista suoritteista maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä
alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän, ja 25 prosenttia korkeampana,
jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.
Peruutetun tai muutoin rauenneen lausuntopyynnön käsittelystä peritään tehdyn työmäärän
mukaan 65 euroa alkavalta tunnilta, kuitenkin vähintään 35 prosenttia taulukon mukaisesta
maksusta.
C. Pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004
mukaiset suoritteet
Poikkeuslupahakemuksen käsittely

6 350

D. Orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
annetun valtioneuvoston asetuksen (837/2005) mukaiset suoritteet
Poikkeushakemusten käsittely:
a) poikkeus vanhan ajoneuvon entistämiseen tai korjaukseen tarvittavien
tuotteiden myyntiin tai ostoon
b) poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen
entistämiseen tai ylläpitoon tarvittavien tuotteiden myyntiin
c) poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen
entistämiseen ja ylläpitoon tarvittavien tuotteiden ostoon

200
200
200

2§
Jätelain (1072/1993) mukaiset suoritteet
Jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006
mukaisesta jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen käsittelystä ja siirron valvonnasta peritään ilmoituksen käsittelyn yhteydessä seuraavat maksut:
——————————————
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N:o 750

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 26 päivänä huhtikuuta
2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (296/2006) liitteen 1.5.1, 4, 5.3, 5.5,
5.9, 6 ja 7 kohdat, sellaisina kuin niistä ovat liitteen 5.9 ja 6 kohdat osaksi asetuksessa
182/2007, seuraavasti:
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 2007.
Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2007
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka–Liisa Anttila

Hallitusneuvos Maija Salo

N:o 750

3533
Liite

Elintarviketurvallisuusviraston maksutaulukko
1.

Lupa- ja hyväksymispäätökset

1.5
1.5.1

Muut päätökset
Elintarvikkeet
Pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä menetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (340/1994) 3 §:ssä tarkoitetun hyväksymispyynnön käsitteleminen ..........................................
Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen
- luontaisen kivennäisveden tunnustaminen ............................................
- tunnustamisen uusiminen ......................................................................
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen
valvonnasta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentissa (15/1999) tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta ................

4.

euroa

168,00
884,00
330,00

60,00

Ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen
Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön
asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen
markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen tunnilta

60,00

Erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön
asetuksen (662/2000) 8 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen

25,00

Ravintolisistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen
(571/2003) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen ................

25,00

Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä
elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (726/2007)
2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen ..................................

25,00

5.

Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja
päätökset)

5.3

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perusteella. Yhtenä eränä
pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus. Lopullinen maksu
määräytyy joko perusmaksusta tai perusmaksusta kyseisen painoluokan alarajalla, johon on lisätty lisämaksu kultakin alkavalta tonnilta.
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5.3.1
5.3.1.1

N:o 750
Eläimistä saatavat elintarvikkeet
Kaikki muut elintarvikkeet kuin kohdan 5.3.1.2 mukaiset tuotteet
- enintään 100 kg .....................................................................................
- 101 - 1000 kg ........................................................................................
- 1001 - 10 000 kg ...................................................................................
- 10 001 - 30 000 kg ................................................................................

90,00
130,00
275,00
335,00

- yli 30 000 kg
- perusmaksu ........................................................................................
- jokaiselta alkavalta tonnilta ...............................................................

335,00
7,00

5.3.1.2

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (valvonta–asetus) liitteen V B-jakson II luvun kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin purettavat erät)
mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkeisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia
maksuja.

5.3.2

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet
kuin elintarvikkeet
Kaikki muut sivutuotteet (ml. nahat, vuodat, höyhenet, villa), rehut,
heinä ja oljet kuin kohdan 5.3.2.2 mukaiset tuotteet
- enintään 1 000 kg ..................................................................................
- 1 001-20 000 kg
- perusmaksu ........................................................................................
- jokaiselta alkavalta tonnilta ...............................................................
- 20 001-46 000 kg
- perusmaksu..........................................................................................
- jokaiselta alkavalta tonnilta ................................................................
- yli 46 000 kg ..........................................................................................
Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 2 (irtotavara
aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin sovelletaan valvonta–asetuksen
mukaisia maksuja.

5.3.2.1
5.3.2.1.1
5.3.2.1.2
5.3.2.1.3
5.3.2.1.4
5.3.2.2

5.3.3
5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.3.3
5.3.3.4
5.3.3.5

Elävät eläimet
Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten kuljetuksesta
annetun asetuksen 30 ja 31 §:n mukaisista tarkastuksista.
Tuontitarkastus tarkastettavaa eläintä kohden, ellei kohdista 5.3.3.2 5.3.3.5 muuta johdu .................................................................................
Tuontitarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, linnuille, kaloille,
matelijoille, hyönteisille ym. pienille eläimille .......................................
Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näytöseläimistä
- perusmaksu ............................................................................................
- tarkastusmaksu tunnilta .........................................................................
Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta ...............................
Tuontitarkastus eläimille, joiden tuonti on sallittua ilman rajatarkastusta ..............................................................................................................

55,00
100,00
5,00
195,00
9,00
440,00

85,00
100,00
100,00
118,00
118,00
90,00

N:o 750
5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.2
5.3.4.3
5.3.4.4

Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuontitunnistustarkastukset sekä todistukset
Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin kuin alennetusta
tarkastustiheydestä johtuen ......................................................................
Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuksen
muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen ............................
Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatarkastuksesta ja
tunnistustarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.3.1 - 5.3.3 mukaisesti
Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä
- ensimmäinen todistus ............................................................................
- samanaikaisesti annettava seuraava todistus .........................................
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70,00
130,00

24,00
2,40

5.3.5

Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana tehtävä tarkastus
tunnilta .....................................................................................................

118,00

5.3.6

Säilytys rajatarkastusasemalla
Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken ja tuontierän odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään tuontierän
säilyttämisestä rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella
ensimmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista 1000 kiloa
kohden vuorokaudelta
- lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä ........................................
- lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä ..................................................

0,50
1,00

5.3.7
5.3.7.1
5.3.7.2

5.5

Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
Jos 5.3.1 - 5.3.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä
vaatii tavanomaista enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta ............................................................
Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät
kustannukset.
Luonnonmukainen tuotanto
Luonnonmukaisen tuotannon alkutarkastus ............................................
Luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksen perusmaksu .........................
Luonnonmukainen tuotanto
- valmistuksen valvonta tunnilta ..............................................................
- muu valvonta tunnilta ............................................................................
Viljelykasvikohtaiset maksut hehtaaria kohti luonnonmukaisesti viljellyn (luomuhyväksytty ala ja siirtymävaiheala) hehtaarin mukaan:
- nurmi, kesanto, viherkesanto tai satoa tarkastusvuonna tuottamaton
ala ............................................................................................................
- korsi- ja palkoviljat, öljykasvit ..............................................................
- peruna, vihannekset, marjat, hedelmät ja muut puutarhakasvit sekä
taimituotanto kasvihuoneessa omaa avomaatuotantoa varten .................
- muut kasvit ............................................................................................

118,00

60,00
60,00
84,00
65,00

4,70
9,40
23,50
9,40
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N:o 750
Toiminnanharjoittajan kasvintuotantoon kohdistuvien tuotantotarkastusmaksujen enimmäismäärä tilan tuotantotarkastusta kohden ...............
Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekisteriin
- 1 - 3 kpl .................................................................................................
- 4 - 20 kpl ...............................................................................................
- 21 - 100 kpl ...........................................................................................
- yli 100 kpl .............................................................................................
Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon
valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta ..........................................

5.9

6.

Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden...
- viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussiemenluokat ....
- viljelystarkastus hehtaarilta, perussiemenen jälkeiset sukupolvet ........
Siemenperunan esiperussiemenen viljelystarkastus, jos tarkastetaan vähintään kymmenen viljelystä samalla tarkastuskerralla, perusmaksu viljelystä ja tarkastuskertaa kohden .............................................................
- viljelystarkastus hehtaarilta ...................................................................
Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti .................................................
Ankeroismaanäytteenoton perusmaksu (ei viljelystarkastuksen yhteydessä) .......................................................................................................
- näytteenotto- ja määritysmaksu näytettä kohden ..................................
Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu ..............
- siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä .
- siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä .....................................
- siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana
1 virus 400 mukulan näytteestä ...............................................................
- siemenperunan virusmääritys näytteeltä, 2 virusta ...............................
Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu näytettä kohden, kun näytteitä otetaan samassa varastossa
samalla näytteenottokerralla vähintään 10 erästä ....................................
Siemenperunan varastotarkastus, näytteenottomaksu osaerältä ..............
Siemenperunan varastotarkastus tarkastettavaa osaerää kohden .............
Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
Hygieniaosaajatodistus ja -kortti .............................................................
Kasvinsuojeluaineisiin liittyvä erityistutkinto (kuulustelu ja todistus)....
Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksittäin
ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityksittäin ja
lajeittain
- puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei ..............................
- puhtaus: muut lajit .................................................................................
- itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen
hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta .........................................

600,00
20,00
50,00
100,00
200,00
64,00
50,00
7,50
10,50
14,00
7,50
86,35
44,75
31,00
44,75
8,60
57,50
194,00
121,00
28,10
44,75
88,15
5,00
20,00

330,00
440,00
36,50

N:o 750
7.

Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkeiden tarkastus
Siementavaran kenttäkoetarkastus ...........................................................
Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoerän kenttäkoetarkastus ......................
Alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröintiin liittyvä vanhan kauppalajikeerän aitouden tarkastus ............................................................................
DUS-testi, kaikki lajit ..............................................................................
DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva käsittelymaksu .................................................................................................
Alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröintiin liittyvä maatiaislajikkeen kuvaustutkimus ............................................................................................
Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpidon edellytysten tarkastaminen, perusmaksu .......................................................................................................
- jokaiselta alkavalta tunnilta ...................................................................
Alkuperälajikkeen ylläpitoviljelyksen viljelystarkastus
- perusmaksu ............................................................................................
- lisäksi hehtaaria kohden ........................................................................
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270,00
160,00
278,00
1 020,00
460,00
473,00
89,00
40,00
50,00
7,50
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 751

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
maatilatalouden investointitukien hakuajan päättymisestä
Annettu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta
1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena
kuin se on laissa 44/2000, ja 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 64 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 426/2007,
nojalla:
1§
Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/
1999) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua investointitukea ja 17 §:ssä tarkoitettua
korotettua rahoitustukea ei voi hakea 5 päivästä heinäkuuta 2007 lukien. Hakuajan päättyminen ei kuitenkaan koske maatilatalouden
rakennetuen kohdentamisesta vuodelle 2007
annetussa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (1167/2006) 13 §:ssä tarkoitettua
jalostuslampaiden hankintaa, 15 §:ssä tarkoitettua jalostusnautojen hankintaa, 18 § 2 momentissa tarkoitettua rakentamisinvestointia,
joka johtuu siitä, että tarhaus ympäristönsuojelullisista syistä siirretään pohjavesialueelta

uuteen paikkaan, eikä 31 §:ssä tarkoitettua
perinneympäristön vaalimiseen myönnettävää tukea.
2§
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2007.
Tällä asetuksella kumotaan maatalouden
sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä 22 päivänä joulukuuta
2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön
asetus (1284/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2007
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Hannu Porkola
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