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Nr 199

Statsrådets förordning
om televisering av evenemang av samhällelig betydelse
Given i Helsingfors den 22 februari 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av 20 § 3 mom. i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och
radioverksamhet (744/1998), sådant det lyder i lag 394/2003:
1§
Evenemang av samhällelig betydelse
Evenemang av samhällelig betydelse i Finland som avses i 20 § 3 mom. i lagen om
televisions- och radioverksamhet (744/1998)
är
1) de olympiska sommar- och vinterspelen
arrangerade av Internationella olympiska
kommittén,
2) öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och
finalmatcher samt matcher som spelas av det
finländska landslaget i slutspelen i världsmästerskapen i fotboll för herrar arrangerade
av Internationella fotbollsförbundet,
3) öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och
finalmatcher samt matcher som spelas av det
finländska landslaget i slutspelen i europamästerskapen i fotboll för herrar arrangerade
av Europeiska fotbollsförbundet,
32—2007

4) världsmästerskapen i ishockey för herrar arrangerade av Internationella ishockeyförbundet,
5) världsmästerskapen i nordiska skidgrenar arrangerade av Internationella skidförbundet,
6) världsmästerskapen i friidrott arrangerade av Internationella friidrottsförbundet
och
7) europamästerskapen i friidrott arrangerade av Europeiska friidrottsförbundet.
De i 1 mom. avsedda öppnings-, semifinaloch finalmatcherna samt de matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i
världsmästerskapen i fotboll för herrar, öppnings-, semifinal- och finalmatcherna samt de
matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i europamästerskapen i fotboll för herrar och semifinal- och finalmatcherna samt de matcher som spelas av det
895043
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finländska landslaget i världsmästerskapen i
ishockey för herrar skall sändas i sin helhet
som direkta sändningar.
Övriga evenemang som avses i 1 mom.
kan sändas helt eller delvis som direkta eller
som bandade sändningar.

2§
Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2007.
Denna förordning tillämpas inte på ensamrätt som utverkats före förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 22 februari 2007
Kommunikationsminister Susanna Huovinen

Kommunikationsråd Ismo Kosonen
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband
med direktstöd
Given i Helsingfors den 22 februari 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 16 mars 2006 om minimikrav
för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband
med direktstöd (183/2006) 1 § 1 mom., 3 §, 4 § 1—3 mom., 5 §, 7 §, 8 § 1 och 3 mom., 9 § 4
mom., 12 § 3 mom. och 16 § 1, 2 och 4 mom., samt
fogas till förordningen en ny bilaga 1, som följer:
1§
Tillämpningsområde och syfte
Denna förordning tillämpas i hela Finland
på åtgärder som föreskrivs utgöra sådana minimikrav för god jordbrukshävd och goda
miljöförhållanden som jordbrukare som får
direktstöd skall iaktta. Denna förordning tilllämpas också på åtgärder som jordbrukaren
som får stöd enligt artikel 37 och 39 i rådets
förordning om stöd för landsbygdsutveckling
från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) (EG) nr
1698/2005, nedan EG:s landsbygdsförordning, skall iaktta som minimikrav för god
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
inom tillämpningsområdet för programmet
för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Dessa åtgärder fastställs i denna förordning på det sätt som förutsätts i artikel 5 och i
bilaga IV till rådets förordning (EG) nr
1782/2003 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om

upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna
(EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG)
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr
1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr
1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr
2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan
gårdsstödsförordningen.
— — — — — — — — — — — — —
3§
Förutsättningar för beviljande av direktstöd
Beviljandet av direktstöd, stöd som avses i
artikel 37 och 39 i EG:s landsbygdsförordning, förutsätter att jordbrukaren iakttar de
villkor som föreskrivs i 4 —18 § i denna
förordning. Vidare skall jordbrukaren iaktta
de villkor som bestäms i gårdsstödsförordningen och i kommissionens förordning (EG)
nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tilllämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och
kontrollsystem som föreskrivs i rådets för-
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ordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande
av gemensamma bestämmelser för system för
direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

växter som på landskapsträda och samma
växtblandningar som på viltträda.
— — — — — — — — — — — — —
5§
Skötsel av odlad åker

4§
Motverkande av markerosion
På åkerskiften längs med vattendrag och
utfallsdiken skall lämnas en minst 60 centimeter bred obearbetad ren där varken gödselmedel eller växtskyddsmedel får spridas.
Obligatorisk träda på grundvattenområden av
klass I och II skall bestå av träda som är täckt
av växtlighet. Av särskilda skäl går det dock
att avvika från kravet på obearbetade renar
och växttäcke, till exempel om åkerns kulturtillstånd förbättras genom bekämpning av
svåra ogräs eller genom iståndsättningsåtgärder av kortvarig natur. Av särskilda skäl är
det också tillåtet att punktvis behandla ogräs
på renar med ogräsdödare. Iståndsättningsåtgärder av kortvarig natur är bland annat täckdikning, kalkning samt grävning och rensning av utfallsdiken. Från kravet på växttäcke
kan endast avvikas i den omfattning som en
iståndsättningsåtgärd av kortvarig natur förutsätter.
Icke odlade åkrar som sköts måste vara
gräsbevuxna och växtligheten skall förnyas
vid behov. Om det inte tidigare har såtts gräs
på skiftet måste skiftet sås in med vall före
den 30 juni med användning av en tillräcklig
mängd frön av vallväxter. Vallfröblandningen kan också innehålla frön av ängsväxter. Då en ny icke odlad åker som sköts
anläggs på ett grundvattenområde av klass I
eller II kan högst 20 procent av fröblandningens vikt utgöra frö av kvävefixerande växter.
Med kvävefixerande växter avses klöverarter,
vickerarter, blålusern, getruta och sötväppling. Jordbrukaren måste på begäran bevisa
fröblandningens innehåll.
Av särskilda skäl enligt 1 mom. går det att
avvika från kravet på växttäcke på en icke
odlad åker som sköts. Undantaget från kravet
på växttäcke gäller ändå inte skiften som för
första gången tas i odling. På en icke odlad
åker som sköts får det också odlas samma

Med odlad åker avses en åker som odlas
för produktion av grödor och i enlighet med
normal god jordbrukarsed med hänsyn till
förhållandena på orten. En odlad åker skall
bearbetas, gödslas och sås eller planteras på
ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att
åstadkomma en jämn groning och ett enhetligt växtbestånd. Vid odlingen används växtarter och sorter som lämpar sig för området.
Sådden eller planteringen skall utföras senast
den 30 juni. Om det är frågan om trädgårdsväxter enligt bilaga 1 till förordningen som
inte sås senast det datum som nämns ovan
måste skiftet sås in med förgröda senast den
30 juni. Om det på skiftet planteras salladsväxter, kinakål, blomkål eller broccoli ingen
förgröda behöver sås in. Till odlingssättet hör
också att växtskyddet ombesörjs, vilket kan
ske med hjälp av växtföljd eller på mekanisk,
biologisk eller kemisk väg. Jordbrukaren
skall ha som mål att producera en bärgningsoch marknadsduglig skörd. Om ingen skörd
bärgas från åkern skall den växtlighet som
produceras på åkern vid behov hanteras så att
det också följande år går att anlägga ett växtbestånd på skiftet.
7§
Storleken på ett skifte med obligatorisk träda
Som trädesareal godkänns utöver de områden vars areal överensstämmer med artikel
54.4 i gårdsstödsförordningen också områden
som är minst 5 meter breda och 0,05 hektar
stora bland annat av följande miljöskäl: bevarande av objekt som är betydelsefulla med
tanke på naturens mångfald (till exempel
häckningsplatser för fåglar), skyddsremsor
som gränsar till vattendrag, nödvändiga
skyddsremsor kring brunnar eller områden
som minskar erosion och avrinning, till exempel gräsbevuxna vändtegar på potatis- och
sockerbetsskiften.
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8§
Anläggande av obligatorisk träda
Till anläggandet av grönträda kan användas ett- eller flerårigt vallfrö eller en motsvarande vallfröblandning som också får innehålla frö av ängsväxter. Som grönträda godkänns även tidigare anlagd odlad vall. På
grönträda som anläggs kan såsom vallfrö som
består av en enda sort sås endast sådant frö
som ger en skörd som inte får säljas som
utsäde. Då en ny träda täckt av växtlighet
anläggs på ett grundvattenområde av klass I
eller II kan högst 20 procent av fröblandningens vikt utgöra frö av kvävefixerande växter.
Jordbrukaren måste på begäran bevisa fröblandningens innehåll.
— — — — — — — — — — — — —
En träda som är täckt av växtlighet får
gödslas i samband med anläggandet med beaktande av vad som bestäms om gödsling i
statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket
(931/2000) och på Åland i Ålands landskapsstyrelses beslut om begränsning av utsläpp i
vatten av nitrater från jordbruket (ÅFS
79/2000). De jordbrukare som har ingått ett
åtagande som avses i 5 § 1 mom. i lagen om
kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) skall därtill ta i
beaktande vad som bestäms om gödsling i
villkoren i åtagandet.
— — — — — — — — — — — — —
9§
Skötsel av obligatorisk träda
— — — — — — — — — — — — —
Obligatorisk träda som är täckt av växtlighet skall slås en gång under vegetationsperioden senast den 31 augusti. Slåttern måste
genomföras vid en sådan tidpunkt och på ett
sådant sätt att det utöver en lyckad ogräsbekämpning också tas hänsyn till skyddet för
vilda fåglar och däggdjur Växtlighet som slagits på en skyddsremsa på ett trädesskifte får
samlas upp och spridas annanstans på trädesskiftet. Slåtterfoder från obligatorisk träda
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som är täckt av växtlighet får inte utnyttjas
ekonomiskt, till exempel säljas eller överlåtas
som foder.
— — — — — — — — — — — — —
12 §
Skötsel av icke odlad åker som sköts
— — — — — — — — — — — — —
Grundförbättringsåtgärder av kortvarig natur får vidtas på en icke odlad åker som sköts.
Sådana åtgärder kan bland annat vara täckdikning, kalkning samt grävning och rensning av utfallsdiken. En icke odlad åker som
sköts får brytas på mekanisk eller kemisk väg
tidigast den 1 september. På en icke odlad
åker som sköts kan också före det ovan
nämnda datumet sås höstspannmål och andra
grödor som sås eller planteras på hösten.
Åtgärder före sådden eller planteringen, såsom bearbetning, kan vidtas då det med tanke
på sådden eller planteringen är nödvändigt.
16 §
Permanent betesmark
Permanent betesmark är i enlighet med
17 § 2 mom. en i artikel 3 i kommissionens
förordning (EG) nr 796/2004 avsedd areal
som skall räknas in i referensandelen och den
årliga andelen permanenta betesmarker under
förutsättning att den permanenta betesmarken
under de år som är föremål för granskning
1) har utnyttjats till att odla gräsväxter eller
vallfoderväxter som avses i artikel 2 punkt a i
kommissionens
förordning
(EG)
nr
796/2004, och
2) är täckt av träd och buskar till högst en
tredjedel av områdets areal och att högst 50
träd per hektar växer på området.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. förutsätts att arealen under de fem år som föregår
tidpunkten för granskning
1) har varit bevuxen med enbart gräsväxter
eller vallfoderväxter på det sätt som avses i
artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG)
nr 796/2004,
2) inte genom årlig ansökan om stöd har
varit anmäld som sådan trädesareal som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning
(EG) nr 796/2004, och
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3) inte har ingått i växtföljden. Areal som
utnyttjats för odling av gräsväxter eller vallfoderväxter betraktas som åkerareal om jordbrukaren påvisar att åkern ingått i växtföljden.
— — — — — — — — — — — — —
År 2007 avses med de år som är föremål
för granskning enligt 1 mom. åren 2003 och
2007. Tidpunkterna för granskning enligt 2

och 3 mom. är den 30 maj 2003 och den 30
april 2007.
Denna förordning träder i kraft den 28
februari 2007.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 februari 2007
Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Suvi Ruuska

Nr 200
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Bilaga 1

Trädgårdsväxter
Till trädgårdsväxter hänförs de jordbruksskiften där prydnadsväxter, grönsaker, frökryddor, krydd- och medicinalväxter odlas.
Med prydnadsväxter avses här ett- och fleråriga prydnadsväxter som odlas på friland för
att användas som snittblommor eller eterneller. Till grönsakerna hänförs också bland annat dill, persilja och pepparrot samt fleråriga
grönsaker såsom jordärts kocka, rabarber och
sparris. Till frökryddor hänförs bland annat
koriander, kummin och senapsväxter. Till
krydd- eller medicinalväxterna kan hänföras
bland annat basilika, slåttergubbe, nattljus,
isop, kamomill, backtimjam, ringblomma,

gullgentiana, sommarkyndel, kattmynta, äktamalört, gullris, libbsticka, maralrot, stor
rödmalva, dansk körvel, mejram, mynta, äkta
mannablod, mannablod, kungsmynta, brunört, nässla, inte dock fiber nässla, rudbeckia,
gurkört, dragon, kämpar, mattram, vallört,
fingerborgsblomma, läkevänderot, kryddsalvia, spansk körvel, röllika, citronmeliss,
kardborre, kryddtimjam, turkisk drakblomma, läkekungsljus, vallmo, oljevallmo,
grekisk fingerborgsblomma, kvanne, anisört
och medicinalvide. I fråga om medicinalvide
förutsätts avtal med en läkemedelsfabrik.
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Handels- och industriministeriets förordning
om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
Given i Helsingfors den 22 februari 2007

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen av
den 13 november 1992 om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992):
1§
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
De avgifter som Patent- och registerstyrelsen tar ut för sina offentligrättsliga prestationer bestäms på basis av kostnadsmotsvarighet enligt prestationsgrupp i enlighet med 2
och 3 § i lagen om avgifter för patent- och
registerstyrelsens prestationer.
En prestationsgrupp utgörs av följande helheter av offentligrättsliga prestationer i enlighet med definitionen i 2 § 3 punkten i lagen
om avgifter för patent- ja registerstyrelsens
prestationer:
1) patentärenden,
2) nyttighetsmodellärenden,
3) ärenden som gäller kretsmönster för integrerad krets,
4) patentombudsregisterärenden,
5) handelsregisterärenden,
6) varumärkesärenden,
7) mönsterrättsärenden,
8) fastighetsinteckningsärenden,
9) stiftelseärenden,
10) föreningsärenden, samt
11) ärenden som gäller religionssamfund.
2§
Offentligrättsliga prestationer för vilka en
avgift som är lägre än självkostnadsvärdet
tas ut
Prestationer som avses i 3 § 4 mom. i
lagen om avgifter för patent- och registersty-

relsens prestationer för vilka Patent- och registerstyrelsen tar ut en avgift som är lägre än
självkostnadsvärdet är följande prestationer
eller prestationsgrupper:
1) besvärsärenden,
2) stiftelseärenden,
3) föreningsärenden, samt
4) ärenden som gäller religionssamfund.
3§
Avgiftsfria prestationer
Prestationer som avses i 3 § 4 mom. i
lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer för vilka Patent- och registerstyrelsen inte tar ut någon avgift är:
1) anmälningar om att rättigheter som införts i Patent- och registerstyrelsens register
upphör,
2) införande i Patent- och registerstyrelsens register av ett tillkännagivande som en
myndighet har sänt,
3) mottagningsintyg som Patent- och registerstyrelsen har gett,
4) offentliggörande av bokslutsuppgifter,
5) antecknande av adressändring i de register som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen,
6) anmälan till Patent- och registerstyrelsens register om att näringsverksamhet upphör eller sammanslutning upplöses samt slutredovisningsanmälningar i anslutning till
dessa,
7) kopia av aktiebolags bolagsordning,
stadgar och bolagsavtal samt utdrag ur han-

Nr 201
delsregistret, som Patent- och registerstyrelsen ger i samband med registrering av grundeller ändringsanmälan,
8) dödande av företagsinteckning,
9) anmälan om egen avgång, som baserar
sig på ett konstaterat registeranteckningsbrott,
10) införande i registret av en stiftelse som
fått tillstånd för grundande, samt
11) ändring i delegation eller något annat i
10 b § i lagen om stiftelser (109/30) avsett
organ.

707

3) publikationer,
4) avskrifter,
5) register- och databastjänster,
6) användningen av lokaler och anordningar som är i Patent- och registerstyrelsens
besittning, samt
7) övriga tjänster och prestationer som baserar sig på en beställning eller ett uppdrag.
5§
De avgifter som avses i 1 och 2 § ingår i
den tabell som utgör bilaga till denna förordning.

4§
6§
Företagsekonomiska prestationer
Ikraftträdande
Prestationer som avses i 4 § i lagen om
avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och som Patent- och registerstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska
grunder är följande prestationer som utförs på
beställning eller står till buds:
1) utredningar och undersökningar,
2) utbildnings- och konsulteringstjänster,

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2007 och förblir i kraft till den 31 december
2009.
Genom denna förordning upphävs handelsoch industriministeriets förordning av den 28
december 2006 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1433/2006).

Helsingfors den 22 februari 2007
Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

Regeringsråd Timo Pekkarinen

2

895043/32

Nr 201

708

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter
1§
Patentärenden
Ansökningsavgift
grundavgift ........................................250 €
tilläggsavgift för varje
patentkrav utöver tio............................25 €
Återupptagningsavgift
första gången .......................................55 €
övriga gånger .....................................115 €
Avgift för tryckning
grundavgift för tryckning.....................85 €
tilläggsavgift för varje sida
utöver fyra ...........................................10 €
Tilläggsavgift för patentkrav som
ingivits efter att ansökningen gjorts
eller bör anses ha gjorts, om antalet
krav tillsammans överstiger antalet
sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts ........................................25 €
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande
i ett exemplar .......................................20 €
i två exemplar ......................................30 €
Översättningsavgift......................... 40 €/sida
Årsavgifter som skall erläggas
för patentansökningar och
patent:
1.—3. året .............................................150 €
4. året ....................................................125 €
5. året ....................................................140 €
6. året ....................................................165 €
7. året ....................................................200 €
8. året ....................................................235 €
9. året ....................................................265 €
10. året ..................................................300 €
11. året ..................................................350 €
12. året ..................................................400 €
13. året ..................................................450 €
14. året ..................................................500 €

15. året .................................................. 535 €
16. året .................................................. 585 €
17. året .................................................. 645 €
18. året .................................................. 705 €
19. året .................................................. 755 €
20. året .................................................. 805 €
En årsavgift som betalas efter
förfallodagen för årsavgiften
som bestäms enligt 41 § 3 mom eller
42 § 3 mom patentlagen skall betalas
förhöjd med 20 %.
Avgift för anteckning i patentregistret,
för varje anteckning.............................40 €
Avgift för avgörande enligt
71 a § patentlagen.............................. 250 €
Avgifter för ansökan om ändring
i ärenden
som avses i 26 § patentlagen ............. 150 €
övriga patentärenden ......................... 150 €
Prioritetsintyg .........................................50 €
Diarieintyg..............................................10 €
Bestyrkande av riktighet......................10 € +
1 €/sida
Registerutdrag.........................................15 €
2§
Internationella patentansökningar
Avgift för internationell
patentansökan enligt 31 §
1 mom eller 38 § 2 mom
i patentlagen ...................................... 250 €
Tilläggsavgift för varje patentkrav
utöver tio .............................................25 €
Särskild tilläggsavgift när
ansökan fullföljs i enlighet med
31 § 1 mom i patentlagen och
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den omfattar en uppfinning
vilken inte genomgått
internationell nyhetsgranskning
eller förberedande
patenterbarhetsprövning
och 36 eller 37 § i patentlagen
inte skall tillämpas .............................250 €
Särskild tilläggsavgift för en
ytterligare frist enligt 31 §
2 mom i patentlagen ..........................100 €
Sändningsavgift ....................................135 €
Avgift enligt 36 eller 37 §
i patentlagen.......................................250 €
Avgift för sändning av prioritetsbevis
i enlighet med 47 § i
patentförordningen ..............................15 €
Nyhetsgranskningsavgift enligt
PCT-regel 16.1a..............................1 615 €
Tilläggsavgift för nyhetsgranskning
enligt PCT-regel 40.2a.....................1615 €
Avgift för förberedande
patenterbarhetsprövning enligt
PCT-regel 58.1b ................................550 €
Tilläggsavgift för förberedande
patenterbarhetsprövning enligt
PCT-regel 68.3a.................................550 €
Kopior/sida enligt PCT-regel
44.3b, 71.2b och 94.2 .......................0,60 €
Avgift för nyhetsgranskning av
internationellt slag .............................945 €
Återbetalning av nyhetsgranskningsavgiften, om nationell nyhetsgranskning
tidigare har gjorts av Patent- och
registerstyrelsen i en ansökan
från vilken prioritet åberopas
i den internationella ansökan
och Patent- och registerstyrelsen
har kunnat utnyttja resultatet
av den tidigare granskningen.............250 €
Återbetalning av den tidigare granskningsavgiften i fråga om en ansökan
i vilken prioritet åberopas från
en ansökan som av Patent- och
registerstyrelsen tidigare har
underkastats internationell
nyhetsgranskning eller ITSgranskning. Den eventuella
återbetalningssumman avgörs
av i vilken omfattning Patentoch registerstyrelsen kan
utnyttja resultatet av den
tidigare granskningen ............ 50 el. 100 %

709
3§
Europeiskt patent

Publiceringsavgift för ett
europeiskt patent, för en
översättning av ett europeiskt
patent som har godkänts i ändrad
avfattning samt för korrigering av
en översättning enligt 70 h § 1 mom
eller 70 q § 1 mom patentlagen
Grundavgift för tryckning.......................85 €
tilläggsavgift för varje sida
utöver fyra ...........................................10 €
De årsavgifter som enligt 70 l §
1 mom patentlagen skall erläggas
för europeiskt patent fastställs
enligt tabellen i punkt
"Patentärenden" ovan.
En årsavgift som betalas efter den
förfallodag för årsavgiften som
bestäms enligt 70 l och 41 §
patentlagen skall betalas förhöjd
med 20 %.
Avgift för anteckning i patentregistret,
för varje anteckning.............................40 €
Avgift för avgörande enligt 71 a §
patentlagen ........................................ 250 €
Avgift för ansökan om ändring............. 150 €
Diarieintyg..............................................10 €
Bestyrkande av riktighet......................10 € +
1 €/sida
Registerutdrag.........................................15 €
4§
Tilläggskydd
Ansökningsavgift.................................. 250 €
Återupptagningsavgift
första gången .......................................55 €
övriga gånger..................................... 115 €
Avgift för anteckning i registret,
för varje anteckning.............................40 €
Avgift för avgörande enligt
71 a § patentlagen.............................. 250 €
Årsavgift för varje påbörjat år .............. 805 €
Avgifter för ansökan om ändring
i ärenden som avses i 26 §
patentlagen ........................................ 150 €
övriga ärenden ................................... 150 €
Diarieintyg..............................................10 €
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Bestyrkande av riktighet ..................... 10 € +
1 €/sida
Registerutdrag.........................................15 €
5§
Nyttighetsmodellrättsärenden
Registreringsavgift................................135 €
Tilläggsavgift för varje skyddskrav
som överskrider fem ............................15 €
Återupptagningsavgift ............................35 €
Avgift för förnyelse av
registrering för fyra år .......................200 €
Höjd förnyelseavgift ...............................40 €
Avgift för förnyelse av
registrering för två år .........................135 €
Höjd förnyelseavgift ...............................30 €
Avgift för krav om
ogiltigförklarande ................................50 €
Avgift för anteckning i register
över nyttighetsmodellrätt,
för varje anteckning .............................40 €
Översättningsavgift......................... 40 €/sida
Avgift för sökande av ändring ..............150 €
Prioritetsintyg .........................................15 €
Diarieintyg ..............................................10 €
Bestyrkande av riktighet ..................... 10 € +
1 €/sida
Registerutdrag.........................................15 €
Granskningsavgift.................................250 €
Avgift för utlåtande.................................70 €
Uppskovsavgift .......................................40 €
Avgift för hänvisningspublikation ..........20 €
Hänvisningspublikationens
dubbelkopia .........................................30 €
Internationella ansökningar om
nyttighetsmodell:
Avgift för internationell ansökan
om nyttighetsmodell ..........................135 €
Tilläggsavgift för varje skyddskrav
som överskrider fem ............................15 €
Tilläggsavgift för ytterligare frist
enligt 45 d § 3 mom. lagen
om nyttighetsmodellrätt.......................80 €
Sändningsavgift ....................................135 €
6§
Varumärkesärenden
Avgift för ansökan om
registrering av varumärke..................165 €

Avgift för förnyelse av
registrering ........................................ 185 €
Avgift för förnyelse av
registrering, om ansökan lämnas in
sedan registreringsperioden har
gått ut................................................. 215 €
Avgift för ansökan om registrering av
kollektivmärke................................... 235 €
Avgift för förnyelse av
registrering av kollektivmärke........... 265 €
Avgift för förnyelse av
registrering av kollektivmärke,
om ansökan lämnas in sedan
registreringsperioden
har gått ut........................................... 285 €
Tilläggsavgift
klassavgift vid registrering, för
varje klass utöver den tredje................65 €
klassavgift vid förnyelse, för
varje klass utöver den tredje.............. 100 €
Avgift för förlängning av tid
som utsatts enligt 19 §
varumärkeslagen..................................45 €
Avgift för ansökan om ändring i
registrerat märke..................................40 €
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning.............. 40 €
Framställs anhållan om ändring
i registrerat märke eller om
annan anteckning som skall göras i
varumärkesregistret i samband med
ansökan om förnyelse av registrering
av varumärke, uppbärs avgiften
för anteckningen nedsatt med 50 %.
Avgift för mottagande av en
ansökan om gemenskapsvarumärke ....40 €
Avgift för mottagande av en
internationell varumärkesansökan..... 125 €
Begäran om att en nationell
registrering skall ersättas med
en internationell registrering ............... 50 €
Avgift för sökande av ändring .............. 150 €
Prioritetsintyg .........................................10 €
Diarieintyg..............................................10 €
Bestyrkande av riktighet......................10 € +
1 €/sida
Registerutdrag.........................................15 €
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7§

8§

Mönsterrättsärenden

Kretsmönster för integrerade kretsar

Ansökningsavgift ..................................154 €
Tilläggsavgifter i samband med
ansökningen
klassavgift för varje varuklass
utöver den första ..................................40 €
samregistreringsavgift för varje
mönster utöver det första .....................84 €
förvaringsavgift för varje modell.........40 €
kungörelseavgift för varje
inlämnad bild utöver den första ...........36 €
Återupptagningsavgift ............................40 €
Förnyelseavgift
I förnyelse..........................................229 €
II förnyelse.........................................325 €
III förnyelse .......................................350 €
IV förnyelse .......................................360 €
Tilläggsavgifter vid ansökan om förnyelse
klassavgift för varje varuklass
utöver den första ..................................40 €
samregistreringsavgift för varje
mönster utöver det första .....................84 €
förvaringsavgift för varje modell.........40 €
Om förnyelseavgiften erläggs sedan
registreringsperioden har gått ut ..........40 €
Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning..............36 €
Avgift för ändring av mönsterregistrering på basis av ansökan,
för varje mönster................................154 €

Registreringsavgift ............................... 250 €
Avgift för krav om
ogiltigförklarande .............................. 215 €
Återupptagningsavgift ............................55 €
Avgift för anteckning i
kretsmönsterregistret för varje
anteckning ...........................................40 €
Avgift för ansökan om ändring............. 150 €
Diarieintyg..............................................10 €
Bestyrkande av riktighet......................10 € +
1 €/sida
Registerutdrag.........................................15 €

Om anteckning i mönsterregistret
begärs i samband med förnyelse
av mönsterregistrering, uppbärs
anteckningsavgiften med
en nedsättning på 50 %.
Avgift för mottagande av en ansökan
om gemenskapsmönster.......................50 €
Avgift för sökande av ändring ..............150 €
Prioritetsintyg .........................................17 €
Diarieintyg ..............................................10 €
Bestyrkande av riktighet ..................... 10 € +
1 €/sida
Registerutdrag.........................................15 €

9§
Patentombudsregister
Registreringsavgift ............................... 215 €
Ändring eller annan separat
anteckning ...........................................40 €
Utdrag ur patentombudsregistret ............15 €
10 §
Handelsregisterärenden
Behandlingsavgifter för
handelsregisteranmälningar
enskild näringsidkares
grundanmälan ................................... 65 €
öppet bolags och kommanditbolags
grundanmälan ................................. 155 €
annan näringsidkares
grundanmälan ................................. 330 €
ändringsanmälan som gäller ändring av
aktiebolags bolagsordning, andelslags,
sparbanks, bostadsrättsförenings och
försäkringsförenings stadgar,
ändring av öppet bolag, ................. 330 €
kommanditbolag eller andelslag till
aktiebolag och ändring av
förening som idkar ekonomisk
verksamhet till andelslag
annan ändringsanmälan .................... 57 €
registrering av bifirma ............ 60 €/namn
anmälan vars registrering förutsätter
kallelse på aktiebolagets borgenärer vid
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minskning av aktiekapitalet, vid
ändring av bolagsordningen eller
avvikelse från den eller vid
ändring av företagsformen ..............430 €
Fusions- och delningsärenden
anmälan om fusions- och
delningsplan .................................330 € +
57 €/följande
sammanslutning
anmälan om ändring av fusionseller delningsplan............................57 € /
sammanslutning
ansökan om kallelse på
borgenärerna vid fusionseller delningsärenden ...................330 € +
175 €/följande
sammanslutning
anmälan om verkställande av
fusion eller delning ..........................57 €/
sammanslutning
Övriga ansökningsärenden
ansökan om nedsättning av
placeringsandelskapitalet,
det bundna egna kapitalet,
reservfonden eller överkursfonden,
om verkställighet av överlåtelsen
av affärsverksamheten,
om avstående från koncessionen, om
ändring av sammanslutningsformen
eller om vinstutdelning ..................430 €
ansökan om offentlig stämning av
sammanslutningens borgenärer....... 175 €
övriga ansökningsärenden som kungörs
i Officiella Tidningen......................175 €
ansökan om tillstånd till undantag
som gäller aktiebolags eller
bostadsaktiebolags stiftare;
medlem i förvaltningsråd eller styrelse
av aktiebolag eller andelslag, eller
verkställande direktör för eller
likvidator i dessa; medlem i styrelse
av bostadsaktiebolag eller
bostadsrättsförening eller disponent
för dessa; företagsledare för
europeisk ekonomisk intressegruppering,
enskild näringsidkare,
bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig
bolagsman i ett kommanditbolag
eller grundare av en utländsk
näringsidkares filial.........................100 €
ansökan om förordnande av
likvidator...........................................57 €
ansökan om förordnande att ett

avregistrerat bolag skall träda
i likvidation....................................... 57 €
Utdrag, intyg och kopior
utdrag ur handelsregistret ................. 10 €
registreringsintyg .............................. 15 €
diarieintyg........................................... 5 €
bolagsordning, bolagsavtal, stadgar,
föreningsordning............................... 10 €
Bokslutsärenden
kopia av bokslutshandlingar
(för en bokslutsperiod)...................... 10 €
intyg över att bokslutshandlingar
har lämnats in ..................................... 5 €
Mikrofilmer
handelsregistrets grundkartotek ... 3 030 €
kort för upprätthållande av
handelsregistret........................ 1 075 €/år
handelsregistrets alfabetiska
firmaindex................................... 640 €/år
bokslutshandlingar jämte index
för åren 1976—1980.................... 1 690 €
bokslutshandlingar jämte index
för åren 1981—1998................ 1 350 €/år
bokslutshandlingar jämte index
för åren 1999—
(inkl. 20 000 bokslut) .............. 2 020 €/år
tilläggsavgift för varje överskridet
antal om 10 000 bokslut.................. 840 €
Avgift för sökande av ändring
i ärenden som gäller anmälan
som gjorts till handelsregistret........ 150 €
Bestyrkande av riktighet...................10 € +
1 €/sida
11 §
Ärenden angående registret över företagsoch organisationsnummer
Utdrag och intyg
ankomstintyg .........................................5 €
bestyrkt utskrift av utdrag ur
registret över företags- och organisationsnummer .................................................5 €
12 §
Företagsinteckningsärenden
Intyg
diarieintyg .............................................5 €
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gravationsbevis ....................................25 €
annat bevis som grundar sig
på företagsinteckningsregistret ............30 €
Ansöknings- och anmälningsärenden
inteckningsansökan............................135 €
påtagande av ansvaret för
inteckning ..........................................190 €
utvidning eller inskränkning
av fastställd inteckning ......................190 €
sammanslagning av
inteckningar .......................................190 €
ändring av inteckningars
inbördes prioritetsordning..................190 €
anmälan om innehavare av
pantskuldbrev (för envar
inteckning)...........................................17 €
anmälan om utsökning av
avgift....................................................25 €
ansökan om delning av en
inteckning i samband med att
ett företag delas..................................500 €
anmälan om att inteckningarna
kvarstår i ett bolag som delas ..............50 €
konvertering av inteckningens
myntenhet ............................................35 €
Bestyrkande av riktighet ..................... 10 € +
1 €/sida
13 §
Stiftelseregistreringsärenden
Intyg
utdrag, stadgar,
bokslutshandlingar (för en
räkenskapsperiod)................................10 €
diarieintyg..............................................5 €
Tillstånds- och samtyckesärenden
grundande av stiftelse ........................840 €
upplösning av stiftelse .......................255 €
fusion av stiftelse ...............................255 €
fastställande av stadgeändring ...........255 €
tillstånd till undantag (9 § lagen om stiftelser)………………………………….100 €
Ändringsanmälan som gäller
styrelse och namntecknare...................50 €
Avgift för sökande av ändring
i ärende som gäller tillstånd till grundande av
stiftelse, fastställelse av stadgar eller anmälan till stiftelseregistret……….. ........150 €
Bestyrkande av riktighet ..................... 10 € +
1 €/sida
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14 §
Föreningsregisterärenden

Intyg och kopior
utdrag ur föreningsregistret och
registret över religionssamfund ...........10 €
bestyrkt kopia av stadgarna, samfundsordningen och lokala stadgar......10 €
diarieintyg .............................................5 €
kopia av bokslutshandlingar
(för en bokslutsperiod) ........................10 €
annan bestyrkt kopia av en förenings
och ett religionssamfunds,
ett lokalsamfunds och en
församlings handling ........................10 € +
1 €/sida
Förhandsgranskningsärenden
förhandsgranskning av en förenings
stadgar och stadgeändringar,
1—5 paragrafer ...................................60 €
förhandsgranskning av en förenings
stadgar och stadgeändringar,
6 eller flera paragrafer ....................... 200 €
Avgifter för behandling av
föreningsregisteranmälan
föreningens grundanmälan
(icke förhandsgranskad) ...................... 60 €
föreningens grundanmälan
(förhandsgranskad)..............................15 €
anmälan om ändring av
föreningens stadgar
(icke förhandsgranskad) ...................... 60 €
anmälan om ändring av
föreningens stadgar
(förhandsgranskad)..............................15 €
anmälan om byte av styrelseordförande och annan namntecknare...10 €
sammansättning av centralhandelskammarens eller handelskammares organ
(2 § handelskammarlagen)…… ……..10 €
anmälan om bildande av ett religionssamfund
(icke förhandsgranskad) ..................... 60 €
anmälan om bildande av ett religionssamfund
(förhandsgranskad) .............................15 €
anmälan om ändring av religionssamfundets samfundsordning
(icke förhandsgranskad) ...................... 60 €
anmälan om ändring av religionssamfundets samfundsordning
(förhandsgranskad) .............................15 €
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anmälan om bildande av ett
lokalsamfund eller en församling ........60 €
anmälan om ändring av lokalsamfundets eller församlingens
lokala stadgar...................................... 60 €
anmälan om byte av styrelse-

ordförande eller namntecknare i religionssamfundet, lokalsamfundet
och församlingen .................................10 €
Tillstånd till undantag
(35 § föreningslagen)…………….…..35 €
Avgift för sökande av ändring .............. 150 €
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande
om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av bidrag för proteingrödor för år 2006
Utfärdat i Helsingfors den 22 februari 2007

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om
Finlands författningssamling (188/2000):
Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik

JSM:s
föreskriftssamling nr

utfärdat

träder i kraft

JSM:s förordning om utbetalning av bidrag
för proteingrödor för år 2006 . . . . . . . . . . . . . .

14/07

22.2.2007

28.2.2007

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23,
Helsingfors), PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 77 2005.
Helsingfors den 22 februari 2007
Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Velimatti Mukkila

3

895043/32
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande
om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd för år 2006
Utfärdat i Helsingfors den 22 februari 2007

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om
Finlands författningssamling (188/2000):
Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik

JSM:s
föreskriftssamling nr

utfärdat

träder i kraft

JSM:s förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd för år 2006 . . . . . . .

17/07

22.2.2007

28.2.2007

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23,
Helsingfors), PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 77 2005.
Helsingfors den 22 februari 2007
Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Velimatti Mukkila
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande
om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för
trädgårdsprodukter 2006
Utfärdat i Helsingfors den 22 februari 2007

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om
Finlands författningssamling (188/2000):
Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik

JSM:s
föreskriftssamling nr

utfärdat

träder i kraft

JSM:s förordning om utbetalning av lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2006 . . . . .

18/07

22.2.2007

28.2.2007

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23,
Helsingfors), PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 77 2005.
Helsingfors den 22 februari 2007
Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Velimatti Mukkila
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