
Bilaga

AVGIFTSTABELL

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

1 §
Prestationer enligt kemikalielagen (744/1989)

euro
1. Export av kemikalier som är förbjudna eller strängt reglerade
- behandling av exportanmälan för kemikalier 265
- ansökan om exportlandets samtycke 265

2 §
Prestationer enligt avfallslagen (646/2011)

1. För behandling av en anmälan om avfallstransport och för övervakning av en transport enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall tas
följande avgifter ut i samband med behandlingen av anmälan:
a) behandling av anmälan om avfallstransport från Finland till ett annat land eller från
ett annat land till Finland 1 000
b) anmälan om avfallstransport via Finland 375
c) övervakning av avfallstransporter enligt punkterna a och b 10/transporterat parti

Avgiften för övervakning av avfallstransporter debiteras i förskott i samband med debiteringen
av avgiften för behandling av anmälan om avfallstransport.

2. Ändring av ett beslut om avfallstransport 150

3. Återkallande av ett beslut om avfallstransport 1 180

4. Förhandsgodkännande av en anläggning för avfallsåtervinning
a) behandling av ansökan om förhandsgodkännande 3 450
b) ändring av beslut om förhandsgodkännande 635
c) återkallande av beslut om förhandsgodkännande 1 180

3 §
Prestationer som gäller naturvården

1. Tillstånd och intyg som krävs enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet
av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
- tillstånd eller intyg för import eller export eller återexport av exemplar 130
- intyg för kommersiell verksamhet med exemplar eller förflyttning av exemplar inom EU 72
- tillstånd för införsel till gemenskapen eller utförsel från gemenskapen eller återexport vid
andra än godkända gränsövergångsställen 32

2. Intyg enligt kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för
tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter
genom kontroll av handeln med dem, samt intyg enligt kommissionens förordning (EG) nr
100/2008 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämp-

3835/2012



ningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, när det gäller provsamlingar och vissa formkrav
rörande handeln med arter av vilda djur och växter
- intyg för provsamling 195
- intyg för mobil utställning 195
- intyg för personlig egendom 195

3. Tillstånd enligt kommissionens förordning (EG) nr 100/2008 om ändring av förordning (EG)
nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97,
när det gäller provsamlingar och vissa formkrav rörande handeln med arter av vilda djur och
växter
- tillstånd att bearbeta, förpacka och omförpacka kaviar 1 120
- ändring av tillstånd att bearbeta, förpacka och omförpacka kaviar 560

4. Intyg enligt kommissionens förordning (EU) nr 791/2012 om ändring av förordning (EG)
nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97,
vad gäller vissa bestämmelser för handeln med arter av vilda djur och växter
- intyg för kommersiell användning av personliga tillhörigheter och hushållsföremål 72
inom unionen

5. Importtillstånd enligt 2 § (1107/1996) i lagen om skydd av valar och arktiska sälar
(112/1982) 176

6. Tillstånd och intyg som beviljas för sådan forskning och undervisning som främjar
naturvården är avgiftsfria.

4 §
Prestationer enligt lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen
(121/2011)

1. Behandling av registreringsansökan
a) avgift för en organisation med verksamhet vid en anläggning eller för den första anlägg-
ningen när det gäller en organisation med verksamhet vid flera anläggningar
– högst 50 personer (8 timmar) 650
– mer än 50 personer (14 timmar) 1 120
Den anläggning där antalet personer är störst anses vara den första anläggningen.

b) avgift för varje anläggning som registreras samtidigt i anslutning till organisationen eller
som ansluts senare till en registrerad organisation
– högst 50 personer (3 timmar) 240
– mer än 50 personer (5 timmar) 400

c) när den arbetsmängd som krävs för behandling av en registreringsansökan överskrider de
arbetsmängder som nämns i punkt a–b, tas för de överskridande timmarna ut 80/timme

d) för en registreringsansökan som gäller någon annan registrering än ovannämnda registre-
ringar tas ut en avgift enligt punkt a och c.

2. Förnyande av registrering
Avgift för åtgärder för att förnya en registrering tas ut enligt det antal anläggningar
som hör till en registrerad organisation enligt följande:
a) avgift för den första anläggningen (5 timmar) 400
b) avgift för varje därpå följande anläggning (3 timmar) 240
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c) avgift för varje anläggning som registrerats separat (5 timmar) 400
d) när den arbetsmängd som krävs för förnyande av en registrering överskrider
de arbetsmängder som nämns i punkt a–c, tas för de överskridande timmarna ut 80/timme

3. Avförande ur registret och avslag
Om en organisation eller en anläggning som hör till den tillfälligt avregistreras med stöd
av artikel 15.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt
deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning
(Emas), tas för detta ut en avgift på 650 euro (8 timmar) och för de överskridande timmarna 80
euro/timme.

Om en organisation eller en anläggning som hör till organisationen tillfälligt eller permanent
avregistreras med stöd av någon annan bestämmelse än artikel 15.4 i den förordning som
nämns i föregående stycke, tas för detta ut en avgift på 650 euro (8 timmar) och för de
överskridande timmarna 80 euro/timme. Avgift tas dock inte ut om en tillfällig avregistrering
grundar sig på artikel 15.2 i förordningen.

Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på artikel 13.5 i förordningen, tas avgift
inte ut för behandling av registreringsansökan. Om ett avslag på ansökan om registrering
grundar sig på någon annan punkt i artikel 13 i förordningen, tas samma avgift ut som för
behandling av en registreringsansökan.

För återkallande av en tillfällig avregistrering tas avgift inte ut.

Om en organisation eller en anläggning som hör till organisationen avförs ur registret
på egen begäran, tas en avgift på 115 euro ut.

5 §
Övriga prestationer

Prestationer enligt förordningen om offentlig tillsyn underställda vattenundersökningsanstalter
(325/1962)
- behandling av en ansökan om godkännande av vattenundersökningsanstalt 1 350
- inspektion för fastställande av vattenundersökningsanstaltens behörighet 950
Dessutom debiteras resekostnader som uppkommit i samband med behandlingen av ansökan
om godkännande och inspektion av vattenundersökningsanstalter i enlighet med statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

Intyg, utdrag, styrkande av riktigheten
- diarie- och registerintyg eller registerutdrag 24
- styrkande av riktigheten hos en handling 4,70/handling
- expeditionsavgift 4,70/expedition

6 §
Förskottsavgift

I enlighet med 5 § 2 mom. i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992)
kan det krävas att avgiften för en prestation i sin helhet eller till en del betalas på förhand.
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