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Statsrådets förordning

811/2012

om ändring av förordningen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2012

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1071/1994) 11 §

2 mom. och 12 §, av dem 11 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1157/1997, samt
fogas till förordningen en ny 12 a § som följer:

11 §
— — — — — — — — — — — — —

Oljeprodukter som ersätter skyldigheten att
upplagra råolja och andra råvaror som an-
vänds vid oljeraffinering kan vara flytgas,
flygbensin, motorbensin och industribensin
och de raffinerifabrikat som står till förfo-
gande för framställning av bensin samt flyg-
petroleum och dieselolja samt lätt och tung
brännolja och de raffinerifabrikat som står till
förfogande för framställning av dessa. Av
den mängd oljeprodukter som ska ersätta
upplagringsskyldigheten i fråga om råolja
och andra råvaror som används vid oljeraffi-
nering får högst 35 procent bestå av tung
brännolja. Andelen mellandestillat ska vara
minst 20 procent och andelen bensinproduk-
ter och bensinfabrikat ska vara minst 10 pro-
cent och högst 40 procent.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Hur en oljeproduktimportörs upplagrings-
skyldighet kan ersättas

Försörjningsberedskapscentralen kan be-
vilja importören av en oljeprodukt tillstånd
att ersätta sin skyldighet enligt följande:

1) skyldigheten att upplagra tung brännolja

kan ersättas genom upplagring av någon an-
nan oljeprodukt som omfattas av den obliga-
toriska upplagringen,

2) av skyldigheten att upplagra lätt bränn-
olja eller dieselolja kan 50 procent ersättas
genom upplagring av tung brännolja eller
motorbensin,

3) av skyldigheten att upplagra motorben-
sin kan 50 procent ersättas genom upplagring
av lätt brännolja eller dieselolja.

När en skyldighet ersätts genom att andra
bränslen upplagras ska motsvarigheten mel-
lan produkterna fastställas på basis av deras
massa.

12 a §

Delegering av en råoljeimportörs och en ol-
jeproduktimportörs upplagringsskyldighet

Försörjningsberedskapscentralen kan på
ansökan bevilja en råoljeimportör eller en
oljeproduktimportör tillstånd att helt eller
delvis delegera sin upplagringsskyldighet till

1) en eller flera centrala lagringsenheter
inom någon eller några av Europeiska unio-
nens medlemsstater förutsatt att alla med-
lemsstater inom vilkas territorier lager ska
hållas på förhand gett sitt tillstånd till delege-
ringen,
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2) ekonomiska aktörer inom Europeiska
unionen förutsatt att alla medlemsstater inom
vilkas territorier lager ska hållas på förhand
gett sitt tillstånd till delegeringen eller

3) ekonomiska aktörer i Finland.
Ett avtal om delegering av upplagrings-

skyldigheten ska ingås mellan den som dele-
gerar skyldigheten och den som övertar skyl-
digheten. Med stöd av avtalet svarar den som
övertar skyldigheten, mot ersättning för an-
skaffning, innehav och lagring av ett speci-

fikt råolje- eller oljeproduktparti eller för lag-
ring av ett i avtalet specificerat råolje- eller
oljeproduktparti som ägs av den som delege-
rat skyldigheten. Den som delegerat sin upp-
lagringsskyldighet ska ha rätt att vid behov få
det råolje- eller oljeproduktparti som omfat-
tas av avtalet till sitt förfogande.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2013.

Helsingfors den 13 december 2012

Näringsminister Jan Vapaavuori

Överinspektör Mauri Valtonen
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