
Rättelser till Finlands författningssamling 
 

 
 
 
 

Till Finlands författningssamling nr 1580/2015 
(Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer) 

 
På sidan 3, Avgiftstabell (1.1.2016) A, står: 
Prastationer enlingt  kemikallagen (744/1989) 
 
Bör vara: 
Prastationer enlingt  kemikallagen  (599/2013) 
 
 
 
På sidan 5, Avgiftstabell (1.1.2016) D 3, står: 
a) Om en organisation tillfälligt avregistreras på basis av bestämmelsen i artikel 15.4 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), tas i avgift ut (8 
timmar) 
 
Bör vara: 
a) Om en organisation tillfälligt avregistreras på basis av bestämmelsen i artikel 15.4 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS), tas i avgift ut (8 
timmar) 
 
 
 
På sidan 5, Avgiftstabell (1.1.2016) D 3, står: 
- när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt 
a, tas för de överskridande timmarna ut  84 e 
 
Bör vara: 
-när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt 
a, tas för de överskridande timmarna ut  84 e/timme 
 
 
 
På sidan 5, Avgiftstabell (1.1.2016) D 3, står: 
- när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt 
b, tas för de överskridande timmarna ut 84 e 
 
Bör vara: 
- när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt 
b, tas för de överskridande timmarna ut 84 e/timme 
 
 
 
 
 



Rättelser till Finlands författningssamling 
 

 
 
På sidan 5, Avgiftstabell (1.1.2016) D 3, står: 
Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på basis av någon annan bestämmelse än 
artikel 15.4 i den förordning som nämns i föregående stycke, tas för avregistreringen ut en avgift på 
8 euro. 
 
Bör vara: 
b) Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på basis av någon annan bestämmelse 
än artikel 15.4 i den förordning som nämns i föregående stycke, tas för avregistreringen ut en avgift 
på 8 timmar. 
 
 
På sidan 5, Avgiftstabell (1.1.2016) D 3, står: 
- när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt 
b, tas för de överskridande timmarna ut 84 e 
 
Bör vara: 
- när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt 
b, tas för de överskridande timmarna ut 84 e/timme 
 
 
På sidan 5, Avgiftstabell (1.1.2016) D 3, står: 
e) Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på grund av egen begäran, tas i avgift 
ut (1,5 timmar) 
 
Bör vara: 
e) Om en organisation eller en anläggning som hör till organisationen tillfälligt eller permanent 
avregistreras på grund av egen begäran, tas i avgift ut (1,5 timmar) 
 
 




