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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 110 a och 110 b §, sådana de lyder, 110 a § i lagarna

944/2002 och 252/2005 samt 110 b § i lagarna 944/2002 och 1590/2009, samt
fogas till lagen nya 110 c—110 f § som följer:

110 a §

Statsrådets beslut om en nationell övergångs-
plan för att minska utsläppen från förbrän-
ningsanläggningar och gasturbiner med en

bränsle-effekt på minst 50 megawatt

Statsrådet kan på ansökan av verksamhets-
utövare i enlighet med artikel 32 i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att
förebygga och begränsa föroreningar), nedan
direktivet om industriutsläpp, besluta om en
gemensam skyldighet för verksamhetsutö-
varna att minska utsläppen till luften linjärt
mellan den 1 januari 2016 och den 30 juni
2020 (statsrådets beslut). En förutsättning är
att utsläppen under åren 2019 och 2020 är
lika stora som om man i dessa anläggningar

iakttog utsläppsgränsvärdena enligt del 1 i
bilaga V till direktivet om industriutsläpp. I
beslutet bestäms dessutom hur utsläpps-
minskningarna i detalj ska gälla var och en av
anläggningarna.

Genom statsrådets beslut befrias anlägg-
ningarna under beslutets giltighetstid från
skyldigheten att i fråga om de föroreningar
som omfattas av beslutet iaktta utsläpps-
gränsvärdena enligt kapitel III i och bilaga V
till direktivet om industriutsläpp. En anlägg-
ning som avses i statsrådets beslut ska senast
den 1 juli 2020 iaktta de tillståndsvillkor för
begränsning av utsläpp som fastställts i ett
miljötillstånd och som grundar sig på direkti-
vet om industriutsläpp eller åtminstone de
utsläppsgränsvärden som anges i del 1 i bi-
laga V till direktivet om industriutsläpp.

I statsrådets beslut fastställs för anlägg-
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ningarna utsläppstak per år i fråga om var
och en av de föroreningar som omfattas av
beslutet. Beslutet ska innehålla den informa-
tion som avses i Europeiska kommissionens
genomförandebestämmelser som antagits
med stöd av artikel 41 första stycket b i
direktivet om industriutsläpp.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om de föroreningar
som beslutet ska omfatta, om den informa-
tion som ska anges i beslutet samt om grun-
derna för fastställande av utsläppstak för de
utsläpp som beslutet omfattar och om beräk-
ning av utsläppstaken.

110 b §

Tillämpningsområdet för statsrådets beslut

Statsrådets beslut kan gälla sådana förbrän-
ningsanläggningar med en bränsleeffekt på
minst 50 megawatt som avses i artikel 28 i
direktivet om industriutsläpp och som före
den 27 november 2002 har beviljats tillstånd
att inleda verksamhet samt anläggningar vars
miljötillståndsansökan har kungjorts före den
dagen och vars verksamhet har inletts senast
den 27 november 2003.

Om rökgaserna från två eller flera pannor
eller gasturbiner med en bränsleeffekt på
minst 15 megawatt släpps ut genom en ge-
mensam skorsten som innehåller en eller
flera pipor, ska den kombination som dessa
enheter utgör betraktas som en enda förbrän-
ningsanläggning och deras bränsleeffekt räk-
nas samman när det bestäms vad som är en
förbränningsanläggning enligt 1 mom. Stats-
rådets beslut kan endast gälla en sådan för-
bränningsanläggning som helhet.

Statsrådets beslut kan inte gälla
1) de anläggningar för vilka artikel 33 i

direktivet om industriutsläpp är tillämplig,
2) de anläggningar för vilka artikel 35 i

direktivet om industriutsläpp är tillämplig,
3) de anläggningar för vilka artikel 4.4 i

Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/80/EG om begränsning av utsläpp till
luften av vissa föroreningar från stora för-
bränningsanläggningar är tillämplig,

4) de anläggningar i raffinaderier som för
egen förbrukning använder gaser med lågt

värmevärde från förgasning av raffinaderi-
restprodukter eller använder destillations-
och omvandlingsrester från råoljeraffinering,
separat eller tillsammans med andra bränsle-
typer.

Om en anläggning som avses i beslutet
efter den 1 januari 2016 tas ur drift eller inte
längre omfattas av tillämpningsområdet för
kapitel III i direktivet om industriutsläpp, får
detta inte leda till en ökning av de totala
årliga utsläppen från de övriga anläggningar
som omfattas av planen.

110 c §

Utsläppsgränsvärden för en anläggning och
beslutets förhållande till ett miljötillstånd

I miljötillståndet för en anläggning som
avses i statsrådets beslut ska i fråga om de
föroreningar som omfattas av beslutet de ut-
släppsgränsvärden anges som ska iakttas un-
der beslutets giltighetstid. Om det är fråga
om en sådan kombination av enheter som
avses i 110 b § 2 mom., ska detta fastställas i
miljötillståndet för anläggningen, och ut-
släppsgränsvärden för en sådan förbrännings-
anläggning ska anges.

Miljötillståndet för en anläggning som av-
ses i statsrådets beslut ska justeras. Juste-
ringen kan endast gälla de omständigheter
som avses i 1 mom., om inte något annat
följer av 28 § 3 mom. Ärendet skall i tillämp-
liga delar behandlas som en tillståndsansö-
kan.

Om statsrådets beslut avviker från miljö-
tillståndet för anläggningen, ska statsrådets
beslut iakttas. Om inte något annat följer av
110 a—110 f § eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av dem, ska på anläggningar
som avses i statsrådets beslut i övrigt tilläm-
pas de bestämmelser om tillståndspliktiga
verksamheter som finns i denna lag.

110 d §

Beredning och behandling av statsrådets
beslut

Ansökan som gäller en övergångsplan kan
göras av ett organ eller en aktör som företrä-
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der eller har utsetts av verksamhetsutövarna.
Ansökan ska lämnas in till miljöministeriet
senast den 31 oktober 2012. Utöver ansökan
ska detaljerade uppgifter lämnas senast den
30 juni 2014 om de åtgärder som behöver
vidtas för genomförande av planen i respek-
tive anläggning för att det ska kunna bedö-
mas att de utsläppstak som fastställts i beslu-
tet inte överskrids under beslutets giltighets-
tid och att anläggningarna från och med den
1 juli 2020 iakttar utsläppsgränsvärdena en-
ligt bilaga V till direktivet om industriut-
släpp.

Utöver vad som föreskrivs i 34 § i förvalt-
ningslagen ska under beredningen av statsrå-
dets beslut sådana registrerade föreningar och
stiftelser som avses i 92 § i denna lag ges
tillfälle att bli hörda. Utlåtande ska begäras
av den kommun där verksamheten är place-
rad, av kommunerna inom det område som
påverkas av verksamheten och av de berörda
regionförvaltningsverken och närings-, trafik-
och miljöcentralerna.

Miljöministeriet ska överlämna statsrådets
beslut till Europeiska kommissionen senast
den 1 januari 2013. Om kommissionen i en-
lighet med artikel 32.5 tredje stycket i direk-
tivet om industriutsläpp inte godkänner pla-
nen, ska statsrådets beslut ändras och miljö-
ministeriet överlämna den ändrade planen till
kommissionen.

110 e §

Uppgifter som ska lämnas om verksamheten
vid en anläggning och uppföljning av att

beslutet följs

Verksamhetsutövaren vid en anläggning
som avses i statsrådets beslut ska årligen före
utgången av februari till den kommunala mil-
jövårdsmyndigheten och till närings-, trafik-
och miljöcentralen lämna de uppgifter om
förbränningsanläggningens verksamhet och
utsläpp som avses i artikel 72.3 i direktivet
om industriutsläpp.

Verksamhetsutövaren ska på det sätt som
avses i 81 § 1 mom. omedelbart underrätta
tillsynsmyndigheten om sådana väsentliga

ändringar i anläggningens verksamhet som
kan påverka iakttagandet av de utsläppstak
som anges i beslutet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska
registrera de uppgifter som avses i 1 mom. i
det i 27 § avsedda datasystemet för miljö-
vårdsinformation. Finlands miljöcentral ska
årligen före utgången av november göra en
sammanfattning av uppgifterna för miljömini-
steriet. Närings-, trafik- och miljöcentralen
ska dessutom utan dröjsmål underrätta miljö-
ministeriet om sådana ändringar som avses i
2 mom.

Miljöministeriet ska utifrån den samman-
fattning som avses i 3 mom. övervaka att de
utsläppstak som anges i statsrådets beslut
iakttas. Om miljöministeriet utifrån samman-
fattningen konstaterar att utsläppstaken över-
skrids eller riskerar att överskridas, ska miljö-
ministeriet begära en utredning i saken av
den som lämnat in den ansökan som gäller
planen.

110 f §

Ändring av statsrådets beslut

Miljöministeriet kan ändra statsrådets be-
slut på initiativ av miljöministeriet, en till-
synsmyndighet eller verksamhetsutövarna,
om en anläggning som avses i beslutet tas ur
drift, om anläggningen inte längre uppfyller
villkoren i 110 b §, om anläggningens verk-
samhet ändras väsentligt eller om de uppgif-
ter som ingår i beslutet annars måste justeras.

Miljöministeriet kan göra en framställning
till statsrådet om att statsrådets beslut ska
ändras eller upphävas, om ministeriet utifrån
den utredning som avses i 110 e § 4 mom.
konstaterar att utsläppstaken enligt beslutet
inte iakttas. Statsrådet kan med anledning av
framställningen besluta att planen ändras el-
ler att beslutet om planen upphävs och ange
en tidsfrist inom vilken de anläggningar som
avses i beslutet ska iaktta de utsläppsgräns-
värden som anges i kapitel III i och bilaga V
till direktivet om industriutsläpp.

Vid behandlingen av ärenden som avses i
1 och 2 mom. iakttas i tillämpliga delar vad
som föreskrivs om ansökan enligt 110 d §.
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Denna lag träder i kraft den 22 oktober
2012.

Verksamhetsutövarna ska till tillstånds-

myndigheten lämna in ansökningar om juste-
ring av tillståndsvillkoren enligt 110 c §
2 mom. senast den 30 juni 2014.

Helsingfors den 19 oktober 2012

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Miljöminister Ville Niinistö
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