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Muu asiaMnrovvvvom ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer Utgiven i Helsingfors den 28 december 2017

1046/2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäker-

hetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets

avgiftsbelagda prestationer (1425/2016) 2 § 2 mom. 2 punkten, i bilagan punkterna 2.1.1,
2.1.2, 2.4, 3.6, 3.7, 5.7.1.1 och 5.10.5 samt
ändras i bilagan punkterna 1.2.9, 1.3.1.3, 1.4.3, 1.5.4.3, 2.11.1, 3.13, 4.2, 5.4.1, 5.4.2.1,

5.4.2.3, 5.4.3, 5.4.4, 5.6.2.2, 5.6.2.3, 5.6.3.6, 5.8.1-5.8.3.1, 5.8.3.3, 5.8.4, 5.8.4.1, 5.8.5–
5.8.8, 5.9.1–5.9.5, 5.11.4.4 och 5.11.4.5, som följer:

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning

tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 december 2017

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Lagstiftningsråd Timo Rämänen
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Bilaga

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1 Beslut om tillstånd och godkännande Euro

----------------------------------------------------------------------------------

1.2 Verksamhetsidkare

----------------------------------------------------------------------------------

1.2.9 Beslut om tillstånds och godkännande för makroorganismer för bio-

logisk bekämpning och pollinering

- godkännande av en ny art 1 760,00

- godkännande av en ny produkt (om arten godkänts) och ut-

vidgande av användningsändamål 611,00

- ändring och återkallande av godkännande, per timme 85,00

----------------------------------------------------------------------------------

1.3 Utövare av veterinäryrket

----------------------------------------------------------------------------------

1.3.1.3 Beslut enligt 4 § 4 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket

- beslut om ersättande åtgärder

- slutligt beslut

- beslut om partiell rätt till yrkesövning

210,00

85,00

210,00

----------------------------------------------------------------------------------

1.4 Laboratorier

----------------------------------------------------------------------------------

1.4.3 Godkännande av utsädeslaboratorier

- utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per påbörjad 

timme

278,00

88,00

----------------------------------------------------------------------------------

1.5 Övriga beslut

----------------------------------------------------------------------------------
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1.5.4 Lagen om djursjukdomar

----------------------------------------------------------------------------------

1.5.4.3 Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen 

om djursjukdomar 68,00

----------------------------------------------------------------------------------

2 Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat

----------------------------------------------------------------------------------

2.11 Garantibevis

2.11.1 Tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per han-

delsparti 13,35

----------------------------------------------------------------------------------

3 Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; ut-

låtanden

----------------------------------------------------------------------------------

3.13 Ansökan om upptagande på växtsortlistan (gäller inte ursprungssor-

ter eller grönsakssorter som har utvecklats för att odlas under sär-

skilda omständigheter och inte heller frukt- och bärväxter)

- förnyande av godkännande

285,00

82,00

----------------------------------------------------------------------------------

4 Examinationer för påvisande av kompetens, examina

----------------------------------------------------------------------------------

4.2 Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och 

artvis, jämförande testanalyser per laboratorium analys- och artvis:

- renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej 438,00

- renhet: övriga arter 583,00

- grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger re-

spektive analysers pris samt dessutom övriga kostnader, per 
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timme 48,00

5 Övervakning (inbegriper provtagning, analyser och beslut i sam-

band med kontroller)

----------------------------------------------------------------------------------

5.4 Ekologisk produktion

5.4.1 Grundavgift för produktionskontroll av ekologisk produktion 140,00

5.4.2 Produktionskontroll av ekologisk produktion

5.4.2.1 Övervakning av aktörer som ingår i kontrollsystemet för utsäde och 

plantmaterial, foder och livsmedel, per timme

- övervakning av underentreprenad, per timme

140,00

140,00

----------------------------------------------------------------------------------

5.4.2.3 Ekologiskt odlad areal (areal där produktion bedrivs och areal i 

övergångsskede), för varje påbörjad hektar

- högsta tillåtna kontrollavgift för ekologiskt odlad areal

7,50

908,00

5.4.3 Kontroll som inte har kunnat utföras av orsaker som hänför sig till 

aktören, eller där aktören lämnat återbud mindre än 48 timmar före 

den överenskomna kontrollen 140,00

5.4.4 Kontroll som fortsätter vid ämbetsverket av orsaker som hänför sig 

till aktören, per timme 140,00

----------------------------------------------------------------------------------

5.6 Material i anslutning till växters sundhet och plantmaterial

----------------------------------------------------------------------------------

5.6.2 Importkontroll av virke

----------------------------------------------------------------------------------

5.6.2.2 Barrträd från Ryska federationen som omfattas av reducerad kon-

troll:

- lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3

- tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller 

mera)

- fartyg, under 2 000 m3

5,70

7,00

212,00
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- fartyg, 2 000 m3 eller mera

- om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den 

lägsta kontrollavgiften per importör

353,00

107,00

5.6.2.3 Virke, med undantag för barrträdsvirke som importerats från Ryska 

federationen och som omfattas av reducerad kontroll:

- lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3

- tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller 

mera)

- fartyg, under 2 000 m3

- fartyg, 2 000 m3 eller mera

- om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den 

lägsta kontrollavgiften per importör

65,00

80,00

212,00

353,00

107,00

----------------------------------------------------------------------------------

5.6.3 Exportkontroller

----------------------------------------------------------------------------------

5.6.3.6 Exportkontroll av spannmål

- provtagning, per kontrolltimme

- analys av orent utsäde av spannmål och skadegörare

- sjukdomsanalys av spannmål per prov

59,00

37,00

97,00

----------------------------------------------------------------------------------

5.8 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis

5.8.1 Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per gransk-

ningsgång: 77,00

5.8.1.1 - odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde 9,80

5.8.1.2 - odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basut-

säde och produktion av förökningsmaterial för utsädespota-

tis på egen gårdsbruksenhet utan marknadsföring (endast en 

kontroll) 13,00

5.8.2 Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen 112,00

5.8.3 Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per 

hektar (hektar med två decimalers noggrannhet) 18,20
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5.8.3.1 - jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatis-

odling, minimiavgift 81,00

----------------------------------------------------------------------------------

5.8.3.3 - jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatis-

odling per hektar (hektar med två decimalers noggrannhet), 

när provtagningen görs 1.4–30.6 för produktion under 

samma växtperiod 26,30

----------------------------------------------------------------------------------

5.8.4 Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grund-

avgift: 62,50

5.8.4.1 - provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsä-

despotatis, per delprov 11,10

----------------------------------------------------------------------------------

5.8.5 Lagerkontroll av utsädespotatis, basutsäde och utsädesklasser före 

basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 182,00

5.8.6 Lagerkontroll av utsädespotatis, utsädesklasser efter basutsäde, 

provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 144,00

5.8.7 Övriga särskilda kontroller som gäller certifiering av utsädespotatis, 

utöver grundavgiften, för varje påbörjad timme 87,00

5.8.8 Om en begäran om odlingsgranskning enligt punkten 5.8.1 anlänt till 

Livsmedelssäkerhetsverket efter angivet datum, tas det ut en extra 

behandlingsavgift per sådan utsädesodling

- begäran om odlingsgranskning efter den 5 juni

- begäran om odlingsgranskning efter den 31 juli

52,00

99,00

5.9 Odlingsgranskning och certifiering av utsäde

5.9.1 Beslut om granskning av utsädesodling 32,00

5.9.2 Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde, 

nytt certifieringsbeslut för handelsparti, beslut om ändring av utsä-

desklass för hela partiet, kontroll och beslut gällande anmälan om 

omförpackning av fröparti 19,80
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5.9.2.1 Kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, när 

partiet innehåller högst 5 blandningskomponenter 21,70

5.9.2.2 Kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, när 

partiet innehåller mer än 5 blandningskomponenter 23,70

5.9.3 Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser 37,00

5.9.4 Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstill-

stånd för utsädespartier 84,00

5.9.5 Garantibevis som tryckts av packeriet

- grundavgift för syn som utförs vid ett packeri

- tilläggsavgift för varje påbörjad timme

- tillsyn av bokföringen över garantibevisen/handelsparti

391,00

83,00

1,20

5.11 Undersökning av djursjukdomar

----------------------------------------------------------------------------------

5.11.4 Exportundersökning enligt kraven i mottagarlandet

----------------------------------------------------------------------------------

5.11.4.4 Nötkreatur, renar och andra idisslare:

- serologisk undersökning med avseende på leptospiros, leukos, 

IBR, BVD, paratuberkulos, Q-feber, klamydofilos (C. abortus), blu-

etongue eller Schmallenberg, per djur och per undersökning

1. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet är 

minst 10 10,00

2. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet un-

derstiger 10 15,00

- virologisk PCR-undersökning med avseende på BVD, bluetongue 

eller Schmallenberg, per djur och per undersökning 20,00

- Brucella Rose Bengal-test, per djur 3,00

- odlingsundersökning med avseende på venereal campylobakterios 

hos nötkreatur, per djur 16,00

- odlingsundersökning och mikroskopundersökning med avseende 

på tritrichomonas hos nötkreatur, per djur 16,00
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5.11.4.5 Svin:

- serologisk undersökning med avseende på Aujeszkys sjukdom, 

klassisk svinpest, afrikansk svinpest, TGE eller PRRS

1. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet är 

minst 10 10,00

2. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet un-

derstiger 10 15,00

- Brucella Rose Bengal-test, per djur 3,00

- virologisk PCR-undersökning, per djur och per undersökning 20,00

----------------------------------------------------------------------------------
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