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Lag

Nr 1471

om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff

Given i Helsingfors den 28 december 2001

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 73 § grundlagen föreskriver,
ändras i lagen den 12 december 1996 om försöksverksamhet med ungdomsstraff (1058/1996)

14 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1092/1999, som följer:

14 §

Ikraftträdande

— — — — — — — — — — — — —
Lagen gäller till utgången av 2004, och
även därefter skall 12 § 1 mom. och de
bestämmelser som gäller verkställigheten av

straffet tillämpas. Likaså tillämpas lagen efter
2004 när mål som enligt 1 § hör till lagens
tillämpningsområde behandlas i en hovrätt
eller högsta domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen

RP 210/2001
LaUB 24/2001
RSv 216/2001
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Lag

Nr 1472

om ändring av 8 kap. 11 § lagen om rättegång i brottmål

Given i Helsingfors den 28 december 2001

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 11 juli 1997 om rättegång i brottmål (689/1997) 8 kap. 11 § 1 mom.,
sådant det lyder i lag 894/2001, som följer:

8 kap.

Om parterna

11 §
Målet kan prövas och avgöras trots sva-
randens utevaro, om hans närvaro inte är
nödvändig för utredningen av målet och han
har kallats till domstolen vid äventyr av sådan

påföljd. Svaranden kan i så fall dömas till
böter eller fängelse i högst tre månader och
till en förverkandepåföljd på högst 10 000
euro.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen

RP 210/2001
LaUB 24/2001
RSv 216/2001
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Lag

Nr 1473

om ändring av kyrkolagen

Given i Helsingfors den 28 december 2001

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut
upphävs i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 6 kap. 2 § 2 mom. samt
ändras 6 kap. 1 § 2 mom. och 25 kap. 12 § 2 mom. som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Allmänna stadganden

1 §

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

— — — — — — — — — — — — —
Endast en medlem av den evangelisk-
lutherska kyrkan kan vara tjänsteinnehavare i
kyrkan eller i en församling eller i en kyrklig
samfällighet eller stå i ett sådant varaktigt
arbetsförhållande som ansluter sig till upp-
gifter vid gudstjänster eller kyrkliga förrätt-
ningar eller som berör diakoni eller under-
visning. Domkapitlet kan bevilja en präst i en
annan kristen kyrka eller i ett annat religions-
samfund dispens från detta behörighetsvill-
kor, om kyrkomötet har godkänt ett sådant
avtal om villkoren för ett ömsesidigt utövande
av prästämbetet som slutits med denna kyrka
eller detta religionssamfund. Dispens kan
beviljas tills vidare eller för viss tid.
— — — — — — — — — — — — —

25 kap.

Kompletterande stadganden

12 §

Församlingar med särskilda rättigheter

— — — — — — — — — — — — —
Domkapitlet kan på ansökan av kyrkofull-

mäktige bevilja en församling som avses i 1
mom. tillstånd att för viss tid skaffa präster-
liga tjänster utan att besätta en prästtjänst.
Domkapitlet kan av vägande skäl återkalla
tillståndet innan tiden löpt ut. För den tid
tillståndet beviljats förordnar domkapitlet en
tjänsteinnehavare i församlingen som är för-
trogen med kyrkböckerna att svara för sådant
beslutsfattande i ärenden som gäller förandet
av kyrkböckerna som enligt 16 kap. 2 § 2
mom. ankommer på kyrkoherden. Domkapit-
let ger närmare anvisningar om tilllämpning-
en av detta moment.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Johannes Koskinen
RP 186/2001
FvUB 28/2001
RSv 210/2001
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Statsrådets förordning

Nr 1474

om avgifter för statsrådets beslut som sammanhänger med övervakningen av användningen
av kärnenergi

Given i Helsingfors den 20 december 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,
föreskrivs med stöd av 77 § kärnenergilagen den 11 december 1987 (990/1987) och 8 § lagen
den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §
För ett av statsrådet fattat principbeslut och
beslut på ansökan om tillstånd, vilka avses i
kärnenergilagen (990/1987), samt för de
åtgärder som beredningen av dessa beslut
förutsätter tas avgifter ut till staten i enlighet
med vad som bestäms i denna förordning. Om
när Strålsäkerhetscentralens prestationer som
ingår i beredningen av besluten skall vara
avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna be-
stäms särskilt.

2 §
De avgifter som avses i denna förordning
tar handels- och industriministeriet ut av
mottagaren av ett beslut i samband med att
ansökan om ett principbeslut eller tillstånd
lämnas in.
För ett principbeslut, ett tillståndsbeslut
eller ett annat beslut av statsrådet tas en avgift
ut oberoende av om avgörandet i saken
innebär ett godkännande eller avslag.
De annonseringskostnader som förorsakas
av att allmänheten hörs i samband med
behandlingen av beslut och tillstånd enligt
kärnenergilagen och andra direkta varor och
tjänster som den offentliga förvaltningen
skaffar faktureras separat av sökanden i fråga.

3 §
Avgiften tas ut i enlighet med den prislista

som utgör bilaga till denna förordning.
Ansöks om sådan ändring av tillståndsvill-

koren som avses i 25 § 2 mom. kärnenergi-
lagen, tas tre fjärdedelar av den avgift ut som
nämns i prislistan.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2002.
Genom denna förordning upphävs förord-

ningen av den 19 oktober 2000 om avgifter
för statsrådets beslut som sammanhänger med
övervakningen av användningen av kärn-
energi (863/2000).
Denna förordning tillämpas på ansökningar

som anhängiggörs sedan förordningen har
trätt i kraft.
Avgifter enligt denna förordning kan till

utgången av februari 2002 också betalas med
sedlar och mynt i markbelopp. Härvid om-
räknas ett pris i euro till mark genom att det
multipliceras med talet 5,94573 och genom
att slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 20 december 2001

Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare Minna Hyttinen
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 Nr 1474 
  

   

 

4065

Bilaga 
 
 

Prislista 

 
Beslut eller prestation Grundavgift i euro 

 
1. Statsrådets principbeslut 84 100,- 

 
1.1. Tilläggsavgift per ort för principbeslutet 1 300,-/ort 

 
2. Tillstånd att använda kärnenergi 

 
2.1. Byggnadstillstånd för en kärnanläggning med stor allmän 

betydelse eller för kärnanläggningar med stor allmän betydelse, 
vilka av funktionella eller andra skäl bildar en enhetlig helhet 58 900,- 

2.2. Byggnadstillstånd för en kärnanläggning som inte har stor 
allmän betydelse eller för kärnanläggningar som inte har stor allmän 
betydelse, vilka av funktionella eller andra skäl bildar en enhetlig helhet 11 800,- 

2.3. Driftstillstånd för en kärnanläggning med stor allmän betydelse 
eller för kärnanläggningar med stor allmän betydelse, vilka av funktionella 
eller andra skäl bildar en enhetlig helhet 84 100,- 

2.4. Driftstillstånd för en kärnanläggning som inte har stor allmän 
betydelse eller för kärnanläggningar som inte har stor allmän betydelse, 
vilka av funktionella eller andra skäl bildar en enhetlig helhet 16 800,- 

2.5. Byggnadstillstånd för en kärnanläggning som skall användas 
i ett transportmedel 20 200,- 

2.6. Driftstillstånd för en kärnanläggning i ett transportmedel 19 300,- 
2.7. Tillstånd till gruvdrift och anrikning 42 000,- 



Statsrådets förordning

Nr 1475

om redovisning av avkastning från totospel

Given i Helsingfors den 27 december 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
föreskrivs med stöd av 19 § lotterilagen av den 23 november 2001 (1047/2001):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om redovis-
ning av avkastning från totospel.

2 §

Redovisning av avkastningen

Över totospel skall avges en redovisning,
av vilken skall framgå totospelens totalom-
sättning och vinstandelen, fördelningen av
överskottet mellan staten och tillståndshava-
ren samt andra behövliga uppgifter.

Redovisningen skall tillställas och statens
andel redovisas för jord- och skogsbruksmi-
nisteriet inom en månad efter att totospelet
anordnats.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2001

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare Janne Kaukonen
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Statsrådets förordning

Nr 1476

om hästhushållningsdelegationen och användning av avkastningen av totospel för främjande
av hästuppfödning och hästsport

Given i Helsingfors den 27 december 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
föreskrivs med stöd av 2 och 32 § lagen den 23 november 2001 om användning av avkastningen
av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (1055/2001):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om hästhus-
hållningsdelegationen och beviljandet av
statsunderstöd ur avkastningen av totospel för
främjande av hästuppfödning och hästsport.

2 §

Hästhushållningsdelegationen

För skötseln av ärenden som anknyter till
användningen av statens andel av de medel
som inflyter från totospel vid hästtävlingar
tillsätter jord- och skogsbruksministeriet en
hästhushållningsdelegation. Delegationen
består av en ordförande och sex andra
medlemmar, som alla har en personlig sup-
pleant. Delegationens mandatperiod är tre år.
I delegationen har jord- och skogsbruks-
ministeriet två medlemmar samt finansmini-
steriet, undervisningsministeriet, Finlands
Hippos r.f., Fintoto Ab och Finlands Ryttar-
förbund r.f. en medlem var.

3 §

Uppgifter

Delegationen skall
1) avge utlåtanden om fördelningen av

medel ur den andel som inflyter till staten av
avkastningen av totospel för främjandet av
hästuppfödning och hästsport,
2) ta initiativ och avge utlåtanden i andra

ärenden som anknyter till hästhushållningen,
3) följa utvecklingen inom hästhushållning-

en, samt
4) utföra andra uppgifter som jord- och

skogsbruksministeriet ålägger den.

4 §

Sammanträden och beslutförhet

Delegationen sammanträder på kallelse av
ordföranden, eller, när ordföranden har för-
hinder, av vice ordföranden.
Delegationen är beslutför när mötets ord-

förande och minst tre andra medlemmar är
närvarande.
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5 §

Sekreterare

Sekreterare i delegationen är en tjänsteman
som utses av jord- och skogsbruksministeriet.

6 §

Utgifter

Delegationens utgifter betalas med medel
ur den andel som inflyter till staten av totospel
vid hästtävlingar.

7 §

Tillämpningen av statsrådets beslut om
kommittéer

På delegationen tillämpas statsrådets beslut
om kommittéer (218/1988).

8 §

Ansökan om understöd

Statsbidrag skall sökas genom en skriftlig
ansökan som riktas till jord- och skogsbruks-
ministeriet. I en ansökan om understöd skall
sökandens namn, hemort och kontaktuppgif-
ter anges. Ändamålet med understödet, upp-
gift om det belopp som söks, användnings-
och fördelningsgrunder för understödet och
en verksamhetsplan för ansökningsåret samt
en budget skall specificeras i ansökan. Om
understöd söks för endast en del av verk-
samheten skall verksamhetsplanen och
budgeten göras upp så att den verksamhet
som statsunderstödet skall användas för tyd-
ligt avgränsas i dem. Dessutom skall sökan-
den ge en utredning över andra understöd och
stöd som erhållits och sökts för samma
ändamål.
Då specialunderstöd söks skall dessutom
en specificerad kostnadskalkyl för under-
stödsobjektet framläggas. Då en kommun
ansöker om statsbidrag skall ett utdrag om
objektet ur den godkända budgeten bifogas
ansökan.
Medlemssammanslutningar skall till ansö-
kan foga centralorganisationens utlåtande. I
utlåtandet liksom också i centralorganisatio-

nens egna ansökningar skall hästhushåll-
ningsdelegationens utlåtande om budgetårets
medelsfördelning beaktas. Medlemssam-
manslutningar skall tillställa sin centralorga-
nisation den till jord- och skogsbruksmini-
steriet riktade ansökan om allmänt understöd.
Centralorganisationen skall göra ett samman-
drag av sin egen ansökan och sina medlems-
organisationers ansökningar och sända det
tillsammans med ansökningarna till jord- och
skogsbruksministeriet.
Utöver nämnda utredningar kan jord- och

skogsbruksministeriet begära ytterligare ut-
redningar.
Ansökan om allmänt understöd skall till-

ställas ministeriet före utgången av det
kalenderår som föregår det verksamhetsår
som ansökan gäller och ansökan om speci-
alunderstöd senast den sista oktober under det
räkenskapsår som avses i ansökan. Med jord-
och skogsbruksministeriets tillåtelse får an-
sökan om specialunderstöd inges före utgång-
en av kalenderåret i fråga.

9 §

Beviljande av understöd

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar
om beviljandet av understöd. Om statsunder-
stöd beviljas en centralorganisation eller
totospelsbolag att fördelas vidare till en
medlemsorganisation skall understödstagaren
ingå ett privaträttsligt avtal med medlemsor-
ganisationen. Avtalet skall till sitt innehåll
vara sådant att det garanterar att understöd-
stagaren erhåller de handlingar som behövs
för en riktig och korrekt användning av
statsunderstödet.

10 §

Utbetalning av understöd

Jord- och skogsbruksministeriet betalar det
allmänna understödet som månatliga poster.
De månatliga posterna kan också betalas
retroaktivt i efterskott.
Specialunderstöd kan även betalas i för-

skott och med en utredning som grund i
efterskott.
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11 §

Användning av understöd

Det allmänna understödet skall användas
under det kalenderår då det beviljas. I fråga
om specialunderstödet kan även tillämpas
användningstider som avviker från detta.

12 §

Övervakning av användningen av understöd

Understödstagaren skall ge jord- och
skogsbruksministeriet de utredningar om an-
vändningen av understödet som behövs för
tillsynen över den understödda verksamheten.
En utredning som gäller det allmänna under-
stödet skall innehålla en verksamhetsberät-

telse, bokslutsuppgifter och ett utlåtande från
revisorerna. Revisorerna skall i sitt utlåtande
ange om de föreskrifter som utfärdats om
användningen av statsunderstödet har följts
och om de uppgifter om användningen av
statsunderstödet som lämnats till jord- och
skogsbruksministeriet stämmer överens med
sammanslutningens bokföring.

13 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2001

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare Janne Kaukonen
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Miljöministeriets förordning

Nr 1477

om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 19 december 2001

I enlighet med miljöministeriets beslut, föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari
1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I den förordning bestäms om Finlands
miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, om
grunderna för avgifterna samt om avgifter
som bärs upp för offentligrättsliga prestatio-
ner.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgifter för offentligrättsliga prestationer
bärs upp enligt bilagan till denna förordning.

3 §

Prestationer som prissätts på affärs-
ekonomiska grunder

Sådana avgiftsbelagda prestationer som
prissätts på affärsekonomiska grunder är
följande tjänster och andra prestationer som
utförs på beställning eller av basis av annan
uppdragsgivning:
1) undersöknings- och laboratorietjänster
samt jämförelseförsök,
2) hydrometriska mätningar,
3) kompetensintyg för de som tar miljö-
prov,

4) planering av databaser samt uppbyggnad
och underhåll av sådana,
5) överlåtelse av data samt direktanvänd-

ning av datasystem, om inte längre fram i 2
mom. eller för övrigt bestäms annat,
6) publikationer, tidningar, videoband,

ljudband och andra motsvarande prestationer,
7) informationssökning och fjärrlånetjäns-

ter,
8) försäljning och överlåtelse av nyttjan-

derätten till metoder, datasystem, program
och andra motsvarande prestationer,
9) användning av lokaliteter,
10) utbildningstjänster,
11) andra än i 2 § avsedda kopior samt
12) andra motsvarande prestationer.
För internationell överlåtelse av data och

publikationer samt för nationell överlåtelse av
data för undersökning och utbildning uppbärs
ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet
eller allmän nationell eller internationell
praxis och om användningen följer de all-
männa villkor som Finlands miljöcentral satt
upp.

4 §

Bestämmelser om uppbärs av avgifter för
offentligrättsliga prestationer

Förskott för en prestation uppbärs enligt
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vad som bestäms i tabellen i bilagan till denna
förordning.
För behandling av en annullerad ansökan
eller anmälan, eller en ansökan eller en
anmälan som förfallit uppbärs en sådan andel
av avgiften enligt tabellen i bilagan som
motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om
inte annat bestäms i tabellen.
För jakande och nekande beslut uppbärs en
lika stor avgift.
Från avgiften för behandling av ett ärende
som en domstol på grund av besvär återsänt
för behandling avdras det belopp som burits
upp för Finlands miljöcentrals tidigare beslut
i ärendet.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2002 och är i kraft fram till utgången
av år 2003.
För prestationer i ärenden som anhängig-

gjorts före 13.5.2000 uppbärs avgiften enligt
de bestämmelser som då var i kraft. Beloppet
i mark ändras till euro genom division med
5,94573 och slutsumman avrundas till när-
maste centbelopp.
Avgift enligt denna avgiftsförordning får

också betalas med sedlar och metallmynt i
mark fram till utgången av februari 2002.
Beloppet i euro ändras då till mark genom att
beloppet multipliceras med 5,94573 och
slutsumman avrundas till närmaste pennibe-
lopp.
Genom denna förordning upphävs miljö-

ministeriets förordning av den 10 maj 2000
om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda pre-
stationer (420/2000).

Helsingfors den 19 december 2001

Miljöminister Satu Hassi

Ekonomidirektör Oili Hintsala
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4072

                    Bilaga  
AVGIFTSTABELL 

Finlands miljöcentrals offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer 
för vilka avgift uppbärs. 

1 § 

Prestationer enligt kemikalielagen (744/1989) och lagen  om ändring av kemikalielagen 
(1198/1999) 

euro 
1. För behandling av en ansökan om förhandsgodkännande av  
skyddskemikalier uppbärs en avgift som bestäms av innehållet  
i ansökan och som utgör summan av följande element:  
- preparatgranskning (2 månadsverk)                 6 700 
- bedömning av verksamt ämne (1,5 månadsverk)                  5 900 /ämne 
- granskning av ytterligare preparatnamn                     170/namn 
- behandling av ytterligare ansökt tilläggsutredning              600/utredning 
 
Avgiften för preparatgranskning och bedömning av verksamt ämne 
nedskrivs med 25 procent från tabellpriset om arbetsinsatsen för  
behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna insatsen  
med minst 25 procent. Avgiften ökas med 25 procent om insatsen  
överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent.  
 
I samband med inlämning av en ansökan om förhandsgodkännande 
av skyddskemikalier uppbärs en förskottsavgift, som utgör 35 procent 
av den i tabellen angivna avgiften för preparatgranskning och bedömning 
av verksamt ämne.  
 
2. Behandling av en anmälan om skyddskemikalier  
- träskyddskemikalie som används i likhet med målfärg              1 430 
- behandling av sådan ändringsanmälan om träskyddskemikalie, som 
används i likhet med målfärg, vilken påkallas av tekniska eller  
liknande orsaker                      170 
- skyddskemikalie tillverkad enbart för export                   185 
- prov utfört med skyddskemikalie                    500 
 
3. Behandling av en exportanmälan för förbjuden eller strängt 
reglerad kemikalie                      185 
 
4. Behandling av en ansökan och anmälan angående biocidpreparater 
 
4.1. Ansökan om godkännande av verksamt ämne (18 månadsverk)         126 000 
4.2. Behandling av en ansökan om preparatgodkännande och -registrering 
a) initialt preparatgodkännande (3 månadsverk)             17 700 
- tilläggsavgift om preparaten innehåller två eller flera verksamma 
ämnen (1 månadsverk/ämne)                    5 900/ ämne 
b) tillfälligt preparatgodkännande ( 3 månadsverk)             17 700 
- tilläggsavgift om preparaten innehåller två eller flera verksamma 
ämnen (1 månadsverk/ämne)                    5 900/ ämne 
c) parallellt preparatgodkännande (0,5 månadsverk)               3 400 
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d) initialregistrering av lågriskpreparat  (1 månadsverk)               5 000 
e) parallellregistrering av lågriskpreparat                1 700 
f) på begäran utförd definition av rampreparat                1 700 
g) godkännande av preparat i anslutning till definition av rampreparat             1 700 
 
Avgiften för behandling av en ansökan  om återgodkännande eller  
-registrering av biocidpreparat är 50 procent av den i tabellen angivna avgiften. 
 
4.3 Övriga procedurer i samband med biocidpreparater 
- undantagstillstånd för preparatanvändning                1 700 
- anmälan om försöksverksamhet                     420 
- tillstånd för försöksverksamhet                 1 260 
 
4.4 Avgifter gällande antifoulingpreparater under övergångsperiod 
-för behandling av sådan ansökan om godkännande om antifouling- 
preparat som avses i övergångsstadgandets 3 mom. i lagen om ändring  
av kemikalielagen (1198/1999), uppbärs avgift enligt punkt 1 i tabellen. 
 
4.5 Utlåtanden till annan behörig myndighet 
För utlåtanden beträffande en ansökan om godkännande om och anmälan  
av biocidpreparater, uppbärs följande avgifter av den myndighet som ber  
om ett utlåtande: 
a) utlåtande om en ansökan om godkännande av verksamt ämne  
(7 månadsverk)                 48 800 
b) utlåtande om sådan ansökan om godkännande av verksamt ämne, som 
 ingår i preparatgrupp tillhörande uteslutande annan behörig myndighets 
ansvarsområde (4 månadsverk)                27 700 
c) utlåtande om en ansökan om initialt godkännande av preparat  
(0,8 månadsverk)                   5 000 
- tilläggsavgift om preparat innehåller två eller flera verksamma ämnen 
(0,3 månadsverk/ämne)                                       1 700/ämne 
d) utlåtande om en ansökan om tillfälligt godkännande av preparat  
(0,8 månadsverk)                   5 000 
- tilläggsavgift om preparat innehåller två eller flera verksamma ämnen 
(0,3 månadsverk/ämne)                                       1 700/ämne 
e) utlåtande om en ansökan om parallellt godkännande av preparat             1 000 
f) utlåtande om en ansökan om initialregistrering av lågriskpreparat             1 700 
 
Avgifterna i tabellpunkter 1, 2 och 4 omfattar även sådana kostnader  
som uppkommit till följd av det arbete som utförts i anslutning till  
utlåtandet av annan behörig myndighet och av den myndighet som  
angivit utlåtandet. 
 
I samband med inlämning av ansökan enligt underpunkterna a)-d) 
i punkterna 4.1 och 4.2, uppbärs en förskottsavgift som utgör 35 procent 
av den i tabellen angivna avgiften. 
 
Avgifterna för de prestationer som anges i punkterna 4.1, 4.2 och 4.5  
nedskrivs med 25 procent i tabellpriset om arbetsinsatsen för behandling 
av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst  
25 procent. Avgiften ökas med 25 procent om arbetsinsatsen överskrider 
den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. 



 Nr 1477 
  
   

 

4074

 
För behandling av en annullerad ansökan eller anmälan, eller en ansökan 
eller en anmälan som förfallit, och som avses i punkterna 1-4, uppbärs en  
avgift som utgör 35 procent av den i tabellen angivna avgiften. 
 
För behandling av en ändringsansökan av beslut som avses i punkterna 
1, 4.1 och 4.2  uppbärs avgift enligt följande: 
- för behandling av en ansökan som kräver omprövning om beslutsgrunderna 
(väsentlig ändring),  uppbärs en avgift som utgör 50 procent av den i   
tabellen angivna avgiften, 
- för behandling av en ansökan som ej kräver omprövning om besluts- 
grunderna (mindre ändring), uppbärs en avgift som utgör 10 procent av  
den i  tabellen angivna avgiften, 
- för behandling av en ansökan vilken leder  till sådan beslutsändring 
som har tekniska eller motsvarande orsaker, uppbärs en avgift       170 
 

2 § 

Prestationer enligt avfallslagen (1072/1993) 

Behandling av en anmälan om internationell förflyttning av anfall 
- anmälan om förflyttning av anfall från Finland till annat land 
eller från annat land till Finland                     540 
- anmälan om förflyttning av anfall via Finland                   250 
 

3 § 
 
Prestationer som gäller  naturvården 
 
Prestationer enligt naturvårdslagen (1096/1996) 
1. Tillstånd och intyg enligt Europeiska Unionens CITES-fördrag 
(EU) nr. 338/97 
- tillstånd eller intyg för import eller export av utrotningshotade arter      70 
- intyg för utbyte eller förflyttning av utrotningshotade arter inom EU      35 
2. Undantagstillstånd för innehav, transport och utbyte av sådana arter som 
anges i Europeiska Unionens natur- och fågeldirektiv        35 
 
Importtillstånd enligt 2 § i lagen om skydd av valar och arktiska säldjur 
(1112/1982, ändrad i lagen 1107/1994)          70 
 
Undantagstillstånd gällande sådana undersökningar som främjar  
naturskyddet är avgiftsfria. 
 

4 § 

Prestationer enligt Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 on frivilligt 
deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning 
(EMAS)   

1. Grundavgift för registrering          
- ifall ansökan om registrering gäller verksamhet som äger rum på  en (1) 
 regional miljöcentrals område, uppbärs grundavgift enligt följande grunder: 
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- avgiftsklass 1 (organisationen har 50 eller fler anställda)              1 700 
- avgiftsklass 2 (organisationen har 10-49 anställda)               1 000 
- avgiftsklass 3 (organisationen har 1-9 anställda)      500 
- om organisationens omsättning för den senaste räkenskapsperioden 
innan ansökningen anhängiggjordes överstiger 8 400 000 euro uppbärs  
avgift för registrering enligt avgiftsklass 1 oberoende av antalet anställda  
vid organisationen                   1 700
     
 
2. Tilläggsavgift för registrering  
Ifall en ansökan om registrering gäller verksamhet som äger rum på flera 
än en regional miljöcentrals område uppbärs förutom grundavgift för  
registrering 30 procent av grundavgiften för registrering i tilläggsavgift  
för varje därpå följande regional miljöcentral. 
 
3. Årsavgift för registrering  
- årsavgift för alla avgiftsklasser         170 
 
4. Avregistrering 
- om man blir tvungen att permanent eller tillfälligt avregistrera en  
organisation med stöd av bestämmelserna  i artikel 6 i EMAS- 
förordningen, uppbärs avgifter som motsvara registrering 
- för hävning av en tillfällig avregistrering uppbärs ingen avgift. 
 

5 § 

Övriga prestationer 

Prestationer enligt förordningen om offentligt kontrollerade  
vattenforskningsinstitut (325/1962)                  
- behandling av en ansökan om godkännande som vattenforskningsinstitut            1 000 
- kompetensinspektion av vattenforskningsinstitut      700 
Vidare debiteras enligt statens tjänstemanna- och arbetskollektivavtal för 
sådana resekostnader som uppkommit i samband med behandlingen av 
en ansökan om godkännande och vid inspektion av vattenforskningsinstitut. 
 
Behandling av sådana uppgifter som avses i 16 § i statsrådets beslut om  
förpackningar och förpackningsavfall (962/1997)      100 
 
Intyg, utdrag och kopior 
- diarie- och registerintyg och -utdrag          17 
- kopior av handlingar              0,70/sida 
-styrkning av handling                  3,40/handling 
-expeditionsavgift               3,40/expedition 
 

6 § 

Förskottsavgift för prestationer som inte gäller kemikalielagen  

Avgift för prestationer förutsätts erläggas i förskott, antingen i sin helhet 
eller delvis, enligt 5 § 2 mom. i förordningen om grunderna för avgifter  
till staten (211/1992). 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 1478

om ändring av 1 a § jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras
för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer

Given i Helsingfors den 27 december 2001

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriet beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 28 december 1994 om avgifter som

skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer
(2/1995) 1 a §, sådan den lyder i jord- och skogsbruksministeriets beslut 1181/1997, som följer:

1 a §

Avgiftsbelagda prestationer som avviker från
självkostnadsvärdet

Informationstjänstcentralen uppbär i fast
avgift för registrering av nötkreatur enligt
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett
system för identifiering och registrering av
nötkreatur samt märkning av nötkött och
nötköttsprodukter 4,88 euro, i fast avgift för

ett ersättande märke enligt 8 § jord- och
skogsbruksministeriets beslut om märkning
och registrering av nötkreatur (7/1999) 2,52
euro samt i fast avgift för slaktanmälan enligt
16 § nämnda beslut 0,84 euro.

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2001

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd Esko Laurila
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