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L a g

Nr 384

om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

Given i Helsingfors den 30 maj 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 juli 2003 om skydd för växters sundhet (702/2003) 3 § 9 och 10

punkten, 4 och 5 §, 6 § 2 mom., 7, 9—11, 14, 15, 17, 19, 22 och 25—29 §, 30 § 3—5 mom.
samt 31 och 33 §,

av dem 15 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 688/2004, och
fogas till 3 § nya 11 och 12 punkter samt till lagen nya 7 a, 14 a och 30 a § som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —

9) aktör fysisk eller juridisk person som
yrkesmässigt producerar, lagrar, marknads-
för, förmedlar, importerar eller exporterar
växter, växtprodukter och andra föremål med
vilka skadegörare lätt kan spridas,

10) lokal marknadsförare en sådan aktör
som i Finland odlar endast obetydliga mäng-
der växter och marknadsför dem eller växt-
produkter eller andra föremål, med vilka ska-
degörare lätt kan spridas, endast sporadiskt
eller lokalt till en icke-aktör, utan omfattande
offentligt utbjudande till försäljning,

11) varuförsändelse ett eller flera varupar-

tier av växter, växtprodukter och andra före-
mål som alla är antecknade i ett dokument
som krävs för tullformaliteter eller andra for-
maliteter,

12) varuparti ett antal enheter av en och
samma vara som utgör en del av en försän-
delse och som karakteriseras av att de har
samma sammansättning och ursprung.

4 §

Registreringsskyldighet och villkor för regi-
strering

Växter, växtprodukter och andra föremål,
med vilka skadegörare lätt kan spridas, får
marknadsföras, produceras för marknadsfö-
ring, lagras, importeras och exporteras endast
av en aktör som har antecknats i det register
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som förs av Livsmedelssäkerhetsverket för
tillsynsändamål (växtskyddsregistret).

En lokal marknadsförare eller en person
som sporadiskt exporterar obetydliga mäng-
der växter, växtprodukter eller andra föremål
eller en person som för eget bruk importerar
endast obetydliga mängder sådana växter,
växtprodukter eller andra föremål är inte
skyldig att registrera sig. Skyldigheten att
registrera sig gäller inte heller sådana impor-
törer eller exportörer som finns upptagna i ett
motsvarande officiellt register som förs av
växtskyddsmyndigheten i en annan medlems-
stat i Europeiska unionen.

I enlighet med vad som i Europeiska ge-
menskapens bestämmelser föreskrivs om
växters sundhet eller vad som i internatio-
nella avtal som är bindande för Finland be-
stäms om skydd av växters sundhet, utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet bestämmelser om vilka växter,
växtprodukter och andra föremål som regi-
streringsskyldigheten gäller.

En aktör som uppfyller villkoren för regi-
strering har rätt att bli registrerad i växt-
skyddsregistret. För registrering krävs att

1) aktören upprätthåller ett uppdaterat
schema över var de växter, växtprodukter och
andra föremål som omfattas av denna lag är
belägna,

2) aktören för register över produktions-
platserna och de produkter som omfattas av
denna lag och som producerats eller mark-
nadsförts på dessa platser och förts till en
lagerplats eller annan plats som nämns i växt-
skyddsregistret, samt bevarar dessa uppgifter
under minst ett år,

3) aktören utför åtminstone en visuell kon-
troll av de produkter och utrymmen som om-
fattas av denna lag i syfte att konstatera en
eventuell förekomst av skadegörare, samt

4) det finns en person som ansvarar för
växternas sundhet på den registrerade enhe-
ten.

Ansökan om registrering i växtskyddsre-
gistret ska ställas till Livsmedelssäkerhets-
verket och ges in till arbetskrafts- och nä-
ringscentralen. Beslutet om registrering fattas
av arbetskrafts- och näringscentralen. När-
mare bestämmelser om förfarandet vid ansö-
kan om registrering får utfärdas genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet.

5 §

Registeruppgifter

I växtskyddsregistret ska antecknas
1) aktörens namn och verksamhetsställets

adress,
2) aktörens bransch,
3) aktörens produktions- och verksamhets-

ställen,
4) aktörens företags- och organisations-

nummer eller personbeteckning och lägen-
hetssignum,

5) namnet på den person som ansvarar för
växternas sundhet,

6) registernummer,
7) beslut om bekämpning som gäller aktö-

ren och som har meddelats med stöd av
denna lag, samt det centrala innehållet i be-
sluten.

I växtskyddsregistret antecknas dessutom
rätt att använda växtpass eller märkning som
avses i denna lag.

Uppgifterna avförs ur registret inom tre år
efter det att aktören har meddelat Livsmed-
elssäkerhetsverket att verksamheten har upp-
hört. Om aktören med stöd av denna lag har
meddelats ett beslut om bekämpning på
grund av förekomsten av en skadegörare ska
uppgifterna dock sparas så länge som beslutet
om bekämpning är i kraft.

På inhämtande av personuppgifter och in-
förande av dem i registret samt på använd-
ning och utlämnande av uppgifterna i regist-
ret och på deras offentlighet tillämpas per-
sonuppgiftslagen (523/1999) och lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), om inte något annat följer av
denna lag.

6 §

Marknadsföring

— — — — — — — — — — — — —
Livsmedelssäkerhetsverket eller arbets-

krafts- och näringscentralen beviljar på ansö-
kan en aktör vars verksamhet är underställd
officiell kontroll av Livsmedelssäkerhetsver-
ket rätt att använda växtpass, om den verk-
samhet som ansökan om rätt att använda
växtpass vid marknadsföring av ett föremål
gäller uppfyller bestämmelserna om växters
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sundhet. Livsmedelssäkerhetsverket utfärdar
andra intyg som avses i 1 mom. för föremål
eller verksamhet som uppfyller bestämmel-
serna om växters sundhet.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Import och export

Vissa växter, växtprodukter och andra fö-
remål, med vilka skadegörare lätt kan spri-
das, får importeras endast om de är försedda
med ett sundhetscertifikat eller annat intyg
över föremålets sundhet eller med märkning.

Importören ska innan en varuförsändelse
som är försedd med certifikat eller intyg en-
ligt 1 mom. importeras anmäla importen till
Livsmedelssäkerhetsverket. Import av frukt,
bär och grönsaker ska anmälas till Tullverket.
Genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet kan, i enlighet med vad som före-
skrivs i Europeiska gemenskapens bestäm-
melser om växters sundhet, utfärdas bestäm-
melser om vad importören ska uppge i anmä-
lan. Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet föreskrivs om förfarandet
vid import eller export och via vilka tullan-
stalter och gränsövergångsställen varuförsän-
delser enligt denna paragraf får importeras.

Livsmedelssäkerhetsverket utfärdar ett
sundhetscertifikat eller annat intyg som avses
i 1 mom. för en varuförsändelse som expor-
teras från Finland och för vilken den impor-
terande staten kräver ett sådant certifikat eller
intyg, om varuförsändelsen uppfyller de
sundhetskrav som den importerande staten
har ställt för import av varuförsändelsen i
fråga.

Livsmedelssäkerhetsverket beviljar på an-
sökan rätt att använda märkning som avses i
1 mom. Rätt att använda märkning beviljas
en aktör som producerar sådana växter, växt-
produkter och andra föremål som enligt de
internationella avtal om skydd av växters
sundhet som är bindande för Finland ska vara
försedda med sådan märkning. För att rätten
ska beviljas krävs att verksamheten uppfyller
de bestämmelser om växters sundhet som
finns i avtalet.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet utfärdas, i enlighet med vad
som i Europeiska gemenskapens bestämmel-

ser föreskrivs om växters sundhet eller vad
som i internationella avtal som är bindande
för Finland bestäms om skydd av växters
sundhet, bestämmelser om vilka växter, växt-
produkter och andra föremål med vilka ska-
degörare lätt kan spridas som skyldigheten
enligt 1 och 2 mom. gäller och om vilken typ
av certifikat, intyg eller märkning enligt
denna paragraf som ska användas vid import
eller export av dem. Genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet utfärdas
dessutom, i enlighet med vad som i interna-
tionella avtal som är bindande för Finland
bestäms om skydd av växters sundhet, be-
stämmelser om förfarandet vid ansökan om
rätt att använda märkning enligt 3 mom., om
innehållet i märkningen samt om förutsätt-
ningarna för erhållande av rätt att använda
märkningen.

7 a §

Märkningsrättsregistret

Livsmedelssäkerhetsverket registrerar de
aktörer enligt 7 § 3 mom. som beviljats rätt
att använda märkning i ett register (märk-
ningsrättsregistret) som förs för tillsynsända-
mål.

I märkningsrättsregistret antecknas mot-
svarande uppgifter som enligt vad som anges
i 5 § 1 mom. ska antecknas i växtskyddsre-
gistret. Uppgifterna avförs ur registret inom
fem år efter det att aktören har meddelat
Livsmedelsäkerhetsverket att verksamheten
har upphört. Om aktören med stöd av denna
lag har meddelats ett beslut om bekämpning,
ska uppgifterna dock sparas så länge som
beslutet om bekämpning är i kraft.

På inhämtande av personuppgifter och in-
förande av dem i registret samt på använd-
ning och utlämnande av uppgifterna i regist-
ret och på deras offentlighet tillämpas per-
sonuppgiftslagen och lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet, om inte något
annat följer av denna lag.

9 §

Anmälan när verksamheten ändras eller upp-
hör

Om aktören upphör med sin verksamhet
eller om verksamheten förändras väsentligt
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ska aktören göra en skriftlig anmälan som
ställs till Livsmedelssäkerhetsverket och ges
in till arbetskrafts- och näringscentralen. En
aktör som har beviljats rätt att använda märk-
ning enligt 7 § 3 mom. ska skicka anmälan
till Livsmedelssäkerhetsverket.

10 §

Anmälningsskyldighet

Den som vet eller misstänker att en skade-
görare som avses i en förordning utfärdad
med stöd av 2 § 3 mom. förekommer i fastig-
heter eller delar av fastigheter, odlingar, va-
rulager, transportmedel eller byggnader som
han äger eller besitter, är skyldig att omedel-
bart anmäla detta till den behöriga arbets-
krafts- och näringscentralen eller Livsme-
delssäkerhetsverket. Detsamma gäller en
myndighet som i sin verksamhet upptäcker
en sådan skadegörare. Arbetskrafts- och nä-
ringscentralerna ska anmäla förekomsten av
skadegörare till Livsmedelssäkerhetsverket.

11 §

Bekämpning av skadegörare

För att bekämpa skadegörare eller förhin-
dra att de sprids kan

1) en markägare, odlare eller en ägare eller
innehavare av en fastighet eller en del därav
förpliktas att vidta nödvändiga åtgärder för
utrotning av skadegörare som förekommer på
fastigheten,

2) det bestämmas om nödvändig rengöring
eller desinficering av en byggnad, ett arbets-
redskap, ett transportmedel eller annat före-
mål som har smittats av skadegörare, samt
om sättet för den nödvändiga rengöringen
och desinficeringen,

3) det bestämmas om nödvändig rengö-
ring, desinficering eller förstöring av växter
eller förpackningar eller packningsmaterial
av vegetabiliskt ursprung samt om sättet för
den nödvändiga rengöringen, desinficeringen
eller förstörandet, eller utfärdas nödvändiga
begränsningar för användningen av växter el-
ler förpackningar eller packningsmaterial av
vegetabiliskt ursprung,

4) det bestämmas om nödvändiga förbud

mot samt villkor och begränsningar för od-
ling och transport av samt handel med växter,

5) det bestämmas om nödvändiga åtgärder
som ska vidtas i samband med odling och
skörd av samt handel med växter,

6) det meddelas nödvändiga förbud mot
eller uppställas nödvändiga villkor för mark-
nadsföring, import och export av växter,
växtprodukter, skadegörare och andra sådana
föremål med vilka skadegörare lätt kan spri-
das, samt

7) en aktör förpliktas att iaktta andra be-
gränsningar, förbud och åtgärder som är nöd-
vändiga för att skadegörare ska kunna be-
kämpas och spridningen av dem förhindras.

Närmare bestämmelser om de åtgärder, fö-
relägganden, förbud, villkor och begräns-
ningar som avses i 1 mom. meddelas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeri-
et i enlighet med vad som i Europeiska ge-
menskapens lagstiftning föreskrivs om väx-
ters sundhet eller vad som i internationella
avtal som är bindande för Finland bestäms
om skydd av växters sundhet. Förordningen
kan gälla samtliga skadegörare eller enbart
vissa skadegörare.

Med stöd av en förordning som avses i 2
mom. fattar Livsmedelssäkerhetsverket eller
arbetskrafts- och näringscentralen beslut om
bekämpning för varje enskild aktör. Ett be-
slut om bekämpning kan fattas även utan att
aktören hörs, om avgörandet av ärendet inte
tål uppskov utan att det orsakar betydande
fara för växters sundhet och om det inte är
möjligt att höra aktören utan dröjsmål. Om
det finns särskilda skäl att misstänka att en
sådan skadegörare som avses i förordningen
förekommer, kan Livsmedelssäkerhetsverket
vidta åtgärder enligt 1 mom. 6 punkten redan
innan förekomsten har bekräftats.

Jord- och skogsbruksministeriet kan dess-
utom bevilja Livsmedelssäkerhetsverket till-
stånd att vidta åtgärder enligt 1 mom. i fråga
om skadegörare som det inte utfärdats be-
stämmelser om genom en i 2 mom. avsedd
förordning. Om förekomsten av en sådan
skadegörare medför ett omedelbart hot mot
växters sundhet och saken inte tål uppskov,
kan Livsmedelssäkerhetsverket vidta nödvän-
diga bekämpningsåtgärder enligt 1 mom. re-
dan innan tillståndet beviljats.
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14 §

Tillsynsmyndigheter

För verkställigheten av denna lag samt för
tillsynen över att lagen och de bestämmelser
och föreskrifter som utfärdats med stöd av
den efterföljs samt för organiseringen av till-
synen svarar Livsmedelssäkerhetsverket, som
vid tillsynen anlitar arbetskrafts- och närings-
centralerna. Livsmedelssäkerhetsverket är i
Finland en sådan växtskyddsmyndighet som
avses i direktivet om växters sundhet.

Importen övervakas av Tullverket till den
del denna uppgift inte hör till Livsmedelssä-
kerhetsverket. Genom förordning av jord-
och skogsbruksministeriet utfärdas bestäm-
melser om de uppgifter som hör till Livsme-
delssäkerhetsverkets behörighet och som ska
överföras till Tullverket, i enlighet med sär-
skilt avtal mellan jord- och skogsbruksmini-
steriet och finansministeriet om överföringen
och omfattningen av uppgifterna.

14 a §

Skogscentralernas uppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket kan anlita
skogscentralerna vid beredningen och verk-
ställigheten av beslut om bekämpning enligt
11 § och vid beredningen av ersättningsbeslut
enligt 30 a §, om bekämpningen gäller en
skadegörare som inte tidigare har förekommit
i Finland och som kan orsaka direkt eller
indirekt skada på växande träd i skog.

15 §

Auktoriserade inspektörer

Utöver vad som bestäms i 14 § anlitar
Livsmedelssäkerhetsverket vid tillsynen de
inspektörer som verket skriftligen har be-
myndigat för uppdraget och som verket över-
vakar. På de auktoriserade inspektörerna til-
lämpas bestämmelserna om straffrättsligt
tjänsteansvar när de utför uppdrag enligt
denna lag. Auktoriserade inspektörer ska ha
den yrkeskompetens inom området växters
sundhet som krävs för uppdraget i bemyndi-
gandet.

Om en auktoriserad inspektör enligt för-

valtningslagen (434/2003) är jävig att utföra
sitt uppdrag, kan Livsmedelssäkerhetsverket
förordna någon annan att tillfälligt sköta in-
spektörens uppgifter. På en tillfälligt förord-
nad person tilllämpas vad som föreskrivs om
auktoriserade inspektörer.

På en auktoriserad inspektör som utför
uppdrag enligt denna paragraf tillämpas för-
valtningslagen, språklagen (423/2003), sa-
miska språklagen (1086/2003) och lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999). En auktoriserad inspektör ska
visa upp ett skriftligt intyg över sitt bemyndi-
gande om inspektionsobjektet kräver det.

17 §

Tillsynsplan

Livsmedelssäkerhetsverket ska årligen ut-
arbeta en plan för tillsynen. Närmare bestäm-
melser om tillsynsplanen och dess innehåll
kan utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

19 §

Bevakning

Livsmedelssäkerhetsverket ska bevaka fö-
rekomsten av sådana skadegörare som avses i
denna lag och vid behov offentliggöra upp-
gifter om förekomsten av skadegörare.

22 §

Europeiska gemenskapens inspektörer

Vad som i 20 och 21 § bestäms om finska
myndigheters rätt att utföra inspektion och få
upplysningar gäller också Europeiska gemen-
skapens inspektörer. När Europeiska gemen-
skapens inspektörer utför inspektioner ska de
samarbeta med Livsmedelssäkerhetsverket.

25 §

Offentliggörande av tillsynsresultat

Livsmedelssäkerhetsverket offentliggör
tillsynsresultaten. Sekretessbelagda uppgifter
som avses i 24 § får dock inte offentliggöras.

Närmare bestämmelser om offentliggö-
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rande av tillsynsresultaten kan utfärdas ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksmini-
steriet.

26 §

Förbud mot användning av växtpass eller
annat intyg eller av märkning

Livsmedelssäkerhetsverket kan besluta om
förbud mot användning av ett växtpass eller
annat intyg som avses i 6 § eller mot använd-
ningen av ett sundhetscertifikatet, ett intyg
eller en märkning som avses i 7 §, om det är
nödvändigt för att bekämpa en skadegörare
eller hindra att den sprids eller om förutsätt-
ningarna för användning av växtpasset, sund-
hetscertifikatet, intyget eller märkningen inte
längre uppfylls. Berörda parter ska alltid utan
dröjsmål underrättas om beslutet. Ett förbud
som har meddelats muntligt ska bekräftas
skriftligt. Förbudet ska hävas omedelbart när
det inte längre finns något skäl för det.

Förbudet ska meddelas för viss tid, om den
brist som ligger till grund för förbudet kan
avhjälpas. Förbudet ska återkallas utan dröjs-
mål, om bristfälligheten har avhjälpts eller
om den inte längre är av betydelse med tanke
på förbudet. Berörda parter ska utan dröjsmål
underrättas om att förbudet har återkallats.

Om ärendet inte tål uppskov kan utöver
Livsmedelssäkerhetsverket även arbetskrafts-
och näringscentralen eller en auktoriserad in-
spektör temporärt förbjuda att ett växtpass,
ett sundhetscertifikat eller annat intyg eller en
märkning används. Ett temporärt använd-
ningsförbud ska utan dröjsmål underställas
Livsmedelssäkerhetsverket. Förbudet förfal-
ler om Livsmedelssäkerhetsverket inte fattar
ett beslut enligt 1 mom. inom en vecka efter
det att förbudet meddelades.

27 §

Avförande ur växtskyddsregistret eller ur
märkningsrättsregistret

Om det vid en inspektion konstateras att en
i växtskyddsregistret antecknad aktör inte
iakttar denna lag eller bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den eller inte uppfyller
villkoren för registrering, ska tillsynsmyndig-

heten ge aktören en anmärkning samt vid
behov meddela en tidsfrist för att korrigera
felen i verksamheten.

Livsmedelssäkerhetsverket ska besluta att
den som trots anmärkningen inte korrigerar
de fel som noterats i verksamheten avförs ur
växtskyddsregistret, om det är fråga om ett
väsentligt fel eller en väsentlig försummelse.
Berörda parter ska utan dröjsmål underrättas
om beslutet.

Då skälen till avförandet inte längre före-
ligger, ska den som avförts ur växtskyddsre-
gistret omedelbart införas på nytt utan separat
ansökan. Berörda parter ska utan dröjsmål
underrättas om beslutet.

Rätten att använda märkning upphör om
innehavaren av rätten har upphört med sin
verksamhet eller om aktören enligt 26 § har
förbjudits att använda märkning och aktören
inte inom den skäliga tid som Livsmedelssä-
kerhetsverket bestämmer har avhjälpt de bris-
ter som konstaterats i verksamheten så att
förutsättningarna för att använda märkning
uppfylls. När rätten att använda märkning har
upphört avför Livsmedelssäkerhetsverket ak-
tören ur märkningsrättsregistret.

28 §

Vite eller tvångsutförande

Livsmedelssäkerhetsverket kan förena de
begränsningar, förbud, åtgärder eller förfa-
randen som avses i 11 § eller förbud enligt 26
§ att använda växtpass, sundhetscertificat el-
ler något annat intyg eller märkning med vite
eller hot om att den försummade åtgärden
vidtas på den försumliges bekostnad. Även
arbetskrafts- och näringscentralen kan fatta
ett beslut om tvångsutförande eller hot om
tvångsutförande.

I ett ärende som gäller vite, tvångsutfö-
rande eller hot om tvångsutförande iakttas
viteslagen (1113/1990).

29 §

Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) utan registrering enligt 4 § marknadsför,

producerar i marknadsföringssyfte, lagrar,
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importerar eller exporterar växter, växtpro-
dukter eller andra föremål med vilka skade-
görare lätt kan spridas,

2) inte iakttar den skyldighet att använda
växtpass eller annat intyg över föremålets
sundhet som avses i 6 § och i förordning som
utfärdats med stöd av den,

3) inte iakttar den skyldighet att använda
sundhetscertifikat, annat intyg över föremå-
lets sundhet eller märkning som avses i 7 §
och i förordning som utfärdats med stöd av
den,

4) försummar den skyldighet att föra regis-
ter som föreskrivs i 8 § och i förordning som
utfärdats med stöd av den,

5) försummar skyldigheten enligt 9 § att
anmäla att verksamheten upphör eller väsent-
liga förändringar i den,

6) försummar skyldigheten enligt 10 § att
anmäla förekomsten av en skadegörare,

7) bryter mot bestämmelser, förbud, vill-
kor eller begränsningar som meddelats med
stöd av 11 §, eller

8) inte fullgör skyldigheten enligt 12 § att
underrätta mottagaren om begränsningar,

ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för äventy-
rande av växters sundhet dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller åläg-
gande som har meddelats med stöd av denna
lag och förenats med vite, kan inte dömas till
straff för samma gärning, om vitet har dömts
ut.

Livsmedelssäkerhetsverket anmäler förse-
elser enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmä-
lan behöver inte göras, om förseelsen som
helhet betraktad kan anses vara uppenbart
ringa. I sådana fall kan Livsmedelssäkerhets-
verket ge den aktör som gjort sig skyldig till
förseelsen en skriftlig anmärkning med upp-
maning att korrigera felen.

30 §

Ersättning av kostnader och skador till följd
av beslut om bekämpning av skadegörare

— — — — — — — — — — — — —
Närmare bestämmelser om värderings- och

beräkningsgrunderna för sådana kostnader
och skador som avses i 2 mom. utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet.

Ersättning ska sökas inom sex månader
efter att sökanden har fått kännedom om att
kostnaderna eller skadan har uppkommit. An-
sökan ska ställas till Livsmedelssäkerhetsver-
ket och ges in till den behöriga arbetskrafts-
och näringscentralen, och den ska innehålla
tillräcklig utredning om kostnaderna och ska-
dorna. Gäller en ansökan om ersättning ett
beslut om bekämpning som fattats av arbets-
krafts- och näringscentralen, ska centralen
lämna Livsmedelssäkerhetsverket ett utlå-
tande om ansökan. Livsmedelssäkerhetsver-
ket fattar beslut om ersättning av kostnader
och skador samt om utbetalning av ersätt-
ningen.

Om kostnader eller skador har ersatts utan
grund ska Livsmedelssäkerhetsverket be-
stämma att det överbetalda beloppet ska beta-
las tillbaka. På belopp som ska betalas till-
baka ska betalas en årlig ränta i enlighet med
3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) från
ingången av den månad då ersättningen har
betalats ut. Om beloppet inte betalas tillbaka
senast på den förfallodag som Livsmedelssä-
kerhetsverket bestämt, ska en årlig dröjsmåls-
ränta betalas på beloppet i enlighet med den
räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntela-
gen. Om det belopp som ska betalas tillbaka
är ringa eller om det med tanke på den åter-
betalningsskyldiges ekonomiska ställning
och förhållanden ska anses oskäligt att kräva
återbetalning eller ta ut ränta, kan det återbe-
talningsskyldige helt eller delvis befrias från
återbetalningsskyldighet eller skyldighet att
betala ränta.

30 a §

Ersättning av kostnader och skador på grund
av beslut om bekämpning av skadegörare

som ska utrotas i skog

Kostnader och skador till följd av beslut
om bekämpning av skadegörare som ska ut-
rotas på växande träd i skog, som orsakas
markägare och den som innehar arrenderätt,
nyttjanderätt som baserar sig på testamente,
efterlevande makes besittningsrätt, pensions-
rätt eller någon motsvarande rättighet samt
den som har rätt att avverka skog, ersätts till
den del de överskrider kostnaderna för nor-
mal skogsvård eller sedvanlig drivning av
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virke. Med skog avses ett område på vilket
skogslagen (1093/1996) tillämpas.

På ersättningarna tillämpas bestämmel-
serna i 30 § 4 och 5 mom. i denna lag dock så
att ansökan om ersättning lämnas till Livs-
medelssäkerhetsverket.

31 §

Förvägrande av ersättning

Ersättning enligt 30 och 30 a § betalas inte
för

1) skador och kostnader som har orsakats
av lesioner föranledda av skadegörare,

2) kostnader och skador som har orsakats
av förbud utfärdade i samband med mark-
nadsföring, import eller export, av förstörelse
av föremål, isolering eller någon annan mot-
svarande åtgärd eller av villkor som har
ställts upp för marknadsföringen, importen
eller exporten,

3) kostnader eller skador som föranleds av
förpliktelser som aktören ska uppfylla för att
hållas kvar i växtskyddsregistret, avförande
ur registret eller något annat tvångsmedel
eller någon annan påföljd enligt 6 kap., eller
användning av växtpass eller registernum-
mer, eller för

4) kostnader eller skador som aktören orsa-
kat uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet
eller genom underlåtelse att iaktta god jord-
brukarsed.

Ersättning betalas inte heller eller bara till
nedsatt belopp om den som annars har rätt till
ersättning inte har iakttagit denna lag eller

bestämmelser, föreskrifter eller myndighets-
beslut som utfärdats med stöd av den, eller på
något annat sätt än vad som avses i 1 mom.
själv har medverkat till uppkomsten av kost-
naderna eller skadan.

Staten har inte rätt till ersättning enligt
denna lag. Rätt till ersättning har dock sådana
affärsverk som avses i lagen om statliga af-
färsverk (1185/2002). Statsrådet kan av sär-
skilda skäl också fatta annat beslut om statens
rätt till ersättning.

33 §

Avgifter, arvoden och ersättningar

För prestationer enligt denna lag kan avgif-
ter tas ut till staten enligt vad som bestäms i
lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992).

Livsmedelssäkerhetsverket betalar arvoden
för inspektioner och provtagningar enligt
denna lag till de inspektörer som auktorise-
rats av verket, samt ersätter inspektörernas
kostnader.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
En aktör som bedriver verksamhet där det

krävs rätt att använda märkning som avses i
7 § 3 mom. ska ansöka om rätt att använda
märkning hos Livsmedelssäkerhetsverket
inom sex månader från det att lagen har trätt i
kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 30 maj 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

1012 Nr 384



L a g

Nr 385

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt

beträffande skatter på inkomst

Given i Helsingfors den 6 juni 2008

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i det i Helsingfors den 11 okto-
ber 2007 mellan Republiken Finlands reger-
ing och Georgiens regering ingångna avtalet
för att undvika dubbelbeskattning och förhin-
dra kringgående av skatt beträffande skatter
på inkomst gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställighe-

ten av denna lag kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 6 juni 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen

RP 35/2008
FiUB 8/2008
RSv 48/2008
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Statsrådets förordning

Nr 386

om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för
televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet

Given i Helsingfors den 5 juni 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 14 juni 2007 om användningsplan för frekvensområ-

den för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
(680/2007) punkt 2.1 i bilagan, sådan den lyder i förordning 341/2008, som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2008.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 juni 2008

Kommunikationsminister Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman Maaret Suomi
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Bilaga 

 
FREKVENSPLAN 
 
2 Radioverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 
 
2.1 Analog radioverksamhet: Rundradion Ab 
 
Ort 1) 

1) Av praktiska skäl följs den alfabetiska 
ordningen i den finskspråkiga förlagan 

Fre-
kvens 
(MHz) 

ERP 
(kW) 
 

Anjalankoski, Sippola 88,5 30 
Anjalankoski, Sippola 91,4 30 
Anjalankoski, Sippola 92,8 30 
Anjalankoski, Sippola 96,9 30 
Anjalankoski, Sippola 99,5 30 
Enontekis, Kilpisjärvi 88,0 0,1 
Enontekis, Kilpisjärvi 90,9 0,1 
Enontekis, Kilpisjärvi 96,0 0,1 
Enontekis, Kilpisjärvi 103,7 0,1 
Enontekis, Kilpisjärvi 107,1 0,1 
Enontekis, Kuttanen 94,1 3 
Enontekis, Kuttanen 97,2 3 
Enontekis, Kuttanen 99,6 3 
Enontekis, Kuttanen 102,2 3 
Enontekis, Kuttanen 105,6 3 
Enontekis, Lammaskoski 88,5 5 
Enontekis, Lammaskoski 91,4 5 
Enontekis, Lammaskoski 98,7 5 
Enontekis, Lammaskoski 101,2 5 
Enontekis, Lammaskoski 104,6 5 
Esbo 87,9 60 
Esbo 91,9 60 
Esbo 94,0 60 
Esbo 97,5 10 
Esbo 98,9 60 
Esbo 101,1 60 
Esbo 103,7 60 
Euraåminne 87,7 30 
Euraåminne 92,0 30 
Euraåminne 94,8 30 
Euraåminne 99,4 30 
Euraåminne 103,0 30 
Euraåminne 107,7 3 
Haapavesi 89,0 30 
Haapavesi 96,1 30 
Haapavesi 98,4 30 
Haapavesi 101,9 30 
Hangö 101,9  
Hausjärvi 107,8 0,3 
Tavastehus 99,2 0,2 
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Idensalmi 87,7 2 
Idensalmi 92,8 2 
Idensalmi 96,5 2 
Idensalmi 107,9 2 
Enare 88,4 50 
Enare 92,8 50 
Enare 98,8 50 
Enare 101,9 50 
Enare 105,3 50 
Enare, Näätämö 87,6 1 
Enare, Nääätämö 89,9 1 
Enare, Näätämö 97,4 1 
Enare, Näätämö 103,3 1 
Enare, Näätämö 107,5 1 
Joensuu, Kiihtelysvaara 88,4 5 
Joensuu, Kiihtelysvaara 94,9 5 
Joensuu, Kiihtelysvaara 97,2 5 
Joensuu 100,4 5 
Joensuu 106,9 1 
Joutsa 91,8 0,2 
Joutseno 88,0 30 
Joutseno 90,9 30 
Joutseno 98,5 30 
Joutseno 100,7 30 
Jyväskylä 87,6 3 
Jyväskylä 89,9 30 
Jyväskylä 92,5 30 
Jyväskylä 99,3 30 
Jyväskylä 103,5 30 
Kerimäki 90,5 30 
Kerimäki 95,8 30 
Kerimäki 97,7 10 
Kerimäki 99,1 30 
Kerimäki 103,2 30 
Kolari, Ylläs 92,2 60 
Kolari, Ylläs 95,3 60 
Kolari, Ylläs 98,1 60 
Kolari, Ylläs 103,8 60 
Kolari, Ylläs 100,7 50 
Kristinestad, Bötombergen 88,9 30 
Kristinestad, Bötombergen 91,0 30 
Kristinestad, Bötombergen 94,2 30 
Kristinestad, Bötombergen 97,2 30 
Kristinestad, Bötombergen 98,6 30 
Kristinestad, Bötombergen 102,6 30 
Kristinestad, Bötombergen 104,2 1 
Kronoby 88,8 20 
Kronoby 91,4 60 
Kronoby 94,0 60 
Kronoby 97,6 60 
Kronoby 99,7 60 
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Kronoby 102,7 60 
Kuopio 88,1 10 
Kuopio 91,6 50 
Kuopio 93,9 50 
Kuopio 98,1 50 
Kuopio 100,2 50 
Kuru 95,9 0,5 
Kuusamo, Ruka 90,7 3 
Kuusamo, Ruka 92,8 3 
Kuusamo, Ruka 95,1 3 
Kuusamo, Ruka 104,3 3 
Lahtis 88,7 1 
Lahtis 90,3 0,2 
Lahtis 93,2 50 
Lahtis 95,5 50 
Lahtis 97,9 50 
Lahtis 100,6 50 
Lappo 88,2 60 
Lappo 90,1 60 
Lappo 93,1 60 
Lappo 95,2 60 
Lappo 97,5 5 
Lappo 101,5 60 
Lieksa, Koli 90,2 30 
Lieksa, Koli 93,4 30 
Lieksa, Koli 99,6 30 
Lieksa, Koli 102,4 30 
Lieksa, Koli 106,4 5 
Lojo 96,1 0,2 
Loimaa 99,2 0,1 
S:t Michel 88,9 30 
S:t Michel 92,1 30 
S:t Michel 94,6 30 
S:t Michel 101,8 30 
Nilsiä 90,8 0,5 
Uleåborg 90,4 50 
Uleåborg 93,2 50 
Uleåborg 97,3 50 
Uleåborg 100,3 50 
Uleåborg 107,7 5 
Parikkala 95,1 1 
Parkano 98,0 0,5 
Pattijoki 89,5 0,4 
Pattijoki 91,8 0,4 
Pattijoki 102,5 0,4 
Pelkosenniemi, Pyhätunturi 91,1 60 
Pelkosenniemi, Pyhätunturi 97,6 60 
Pelkosenniemi, Pyhätunturi 99,9 60 
Pelkosenniemi, Pyhätunturi 102,4 50 
Pello 90,2 10 
Pello 97,0 10 
Pello 99,7 10 
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Pello, Ratasvaara 103,4 10 
Perho 95,9 1 
Pernå 89,5 3 
Pernå 92,3 3 
Pernå 95,0 3 
Pernå 96,4 1 
Pernå 98,3 3 
Pernå 102,2 3 
Pieksämäki 89,4 3 
Pieksämäki 95,3 3 
Pieksämäki 97,4 3 
Pieksämäki 104,9 2 
Pihtipudas 88,6 50 
Pihtipudas 91,1 50 
Pihtipudas 94,7 2,5 
Pihtipudas 97,0 50 
Pihtipudas 100,8 50 
Pojo, Fiskars 90,9 3 
Pojo, Fiskars 93,1 3 
Pojo, Fiskars 97,0 3 
Pojo, Fiskars 99,7 3 
Pojo, Fiskars 102,5 3 
Pojo, Fiskars 105,0 3 
Borgå 90,3 0,5 
Borgå 95,9 1 
Posio 87,6 30 
Posio 91,5 30 
Posio 98,6 30 
Posio 104,0 30 
Rovaniemi 88,2 30 
Rovaniemi 94,0 30 
Rovaniemi 96,7 30 
Rovaniemi 103,0 30 
Rovaniemi, Vennivaara 106,8 10 
Salo 100,8 0,5 
Savitaipale 97,2 0,3 
Sievi 87,8 1 
Sodankylä, Vuotso 87,8 3 
Sodankylä, Vuotso 90,1 3 
Sodankylä, Vuotso 94,3 3 
Sodankylä, Vuotso 101,3 3 
Sodankylä, Vuotso 106,5 3 
Sotkamo, Vuokatti 92,3 60 
Sotkamo, Vuokatti 94,3 60 
Sotkamo, Vuokatti 98,9 60 
Sotkamo, Vuokatti 101,2 60 
Taivalkoski 89,2 60 
Taivalkoski 91,9 60 
Taivalkoski 99,2 60 
Taivalkoski 103,6 60 
Taivalkoski 106,5 60 
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Tammela 89,2 5 
Tammela 91,3 5 
Tammela 96,0 5 
Tammela 105,4 2 
Tammerfors 88,3 6 
Tammerfors 90,7 60 
Tammerfors 93,7 60 
Tammerfors 99,9 60 
Tammerfors 102,1 60 
Tervola 88,6 30 
Tervola 92,6 30 
Tervola 95,6 30 
Tervola 101,6 30 
Åbo 89,8 60 
Åbo 92,6 60 
Åbo 94,3 60 
Åbo 96,7 6 
Åbo 98,2 60 
Åbo 101,4 60 
Utsjoki 90,7 5 
Utsjoki 93,1 5 
Utsjoki 99,4 5 
Utsjoki 102,6 5 
Utsjoki 107,1 2 
Utsjoki, Karigasniemi 89,5 5 
Utsjoki, Karigasniemi 93,4 5 
Utsjoki, Karigasniemi 96,8 5 
Utsjoki, Karigasniemi 100,8 5 
Utsjoki, Karigasniemi 103,7 2 
Utsjoki, Nuorgam 88,6 3 
Utsjoki, Nuorgam 93,9 3 
Utsjoki, Nuorgam 97,7 3 
Utsjoki, Nuorgam 101,2 3 
Utsjoki, Nuorgam 105,3  
Utsjoki, Nuvvus 88,1 0,05 
Utsjoki, Nuvvus 90,2 0,05 
Utsjoki, Nuvvus 94,4 0,05 
Utsjoki, Nuvvus 101,7 0,05 
Utsjoki, Nuvvus 105,7 0,05 
Nystad 107,1 0,5 
Vasa 87,8 1,0 
Vasa 89,6 1,0 
Vasa 94,8 1,0 
Vasa 97,3 1,0 
Vasa 101,0 1,0 
Vasa, Korsholm 105,2 1 
Vederlax, Miehikkälä 95,9 0,2 
Övertornio, Aavasaksa 87,9 10 
Övertornio, Aavasaksa 89,8 10 
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Övertornio, Aavasaksa 94,7 10 
Etseri 91,9 3 
Etseri 94,6 3 
Etseri 96,6 3 
Etseri 102,9 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Nr 384—386, 2 ark 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2008                        EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA                         ISSN 0787-3182 
 
 


