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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 16 och 19 § i lagen om obligatorisk 
upplagring av importerade bränslen  

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att lagen 

om obligatorisk upplagring av importerade 
bränslen ändras. Oljeimportörernas obligato-
riska lager av råolja och oljeprodukter ska 
enligt förslaget kunna tas i bruk genom ar-
bets- och näringsministeriets beslut i sådana 
situationer där det har fattats ett för Finland 
förpliktande internationellt beslut om delta-
gande i ibruktagandet av beredskapslager av 

olja för att skapa balans mellan utbud och ef-
terfrågan på oljemarknaden. Bestämmelsen 
om ersättande av upplagringsskyldighet med 
motsvarande försörjningsberedskap precise-
ras så att den stämmer överens med bestäm-
melserna i Europeiska unionens lagstiftning. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

 
————— 
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MOTIVERING 

 
1  Nuläge och föres lagna ändringar 

I lagen om obligatorisk upplagring av im-
porterade bränslen (1070/1994, nedan även 
lagringsskyldighetslagen) föreskrivs att im-
porterade bränslen ska upplagras för att lan-
dets försörjningsberedskap ska kunna tryg-
gas. Oljeprodukter och råvaror som används 
vid oljeraffinering ska enligt lagringsskyl-
dighetslagen upplagras också för att uppfylla 
Finlands internationella fördragsförpliktelser 
om krisberedskap inom energiförsörjningen.  

 Sådana internationella förpliktelser inne-
fattar avtalet om ett internationellt energipro-
gram (FördrS 114/1991) som förpliktar Fin-
land i egenskap av IEA-medlem samt Euro-
peiska unionens direktiv 2009/199/EG om 
skyldighet för medlemsstaterna att inneha 
minimilager av råolja och/eller petroleum-
produkter (nedan direktivet om oljelager). 

Europeiska unionens direktiv om oljelager 
reviderades år 2009. Syftet med revideringen 
var att göra EU:s regler om oljelager enhetli-
ga med IEA:s stadgar. I enlighet med detta 
fastställs lagringsskyldigheten för EU:s med-
lemsstater som är nettoimportörer av olja i 
linje med IEA:s stadgar på basis av nettoim-
porten av olja i stället för den inhemska efter-
frågan på olja.  Enligt det reviderade direkti-
vet ska medlemsstaterna säkerställa att det 
för deras räkning inom gemenskapen ständigt 
vidmakthålls oljelager totalt motsvarande 
minst antingen 90 dagars genomsnittlig dag-
lig nettoimport eller 61 dagars genomsnittlig 
daglig inhemsk förbrukning, beroende på 
vilken mängd som är störst. För Finlands del 
förutsätter direktivet att Finland håller oljela-
ger som motsvarar minst 90 dagars nettoim-
port, vilket motsvarar IEA:s åläggande. 

I Finland består säkerhetsupplagen av olja 
av importörernas obligatoriska upplag samt 
av statliga säkerhetsupplags oljelager som 
ägs av Försörjningsberedskapscentralen.  
Genom att upprätthålla dessa säkerhetsupp-
lag har Finland uppfyllt sina IEA- och EU-
förpliktelser i fråga om oljelager. Finland in-
nehar i praktiken oljelager som klart översti-
ger de internationella förpliktelserna. Olje-
lagren i Finland motsvarar behovet av olja 

under cirka fem månader. Denna målnivå har 
fastställts i statsrådets beslut om målen med 
försörjningsberedskapen från år 2008 
(539/2008). 

Det nya direktivet om oljelager ger med-
lemsstaterna en möjlighet att fullgöra sin lag-
ringsskyldighet på många alternativa sätt. 
Skyldigheterna kan fullgöras genom statliga 
oljelager, oljebolags eller andra ekonomiska 
aktörers oljelager eller – liksom i Finlands 
fall - genom en kombination av ovan nämn-
da. Enligt artikel 8 i direktivet om oljelager 
ska varje medlemsstat se till att alla ekono-
miska aktörer som den ålägger lagringsskyl-
dighet för att uppfylla sina skyldigheter en-
ligt direktivet, får rätt att efter den ekonomis-
ka aktörens val delegera åtminstone en del av 
dessa skyldigheter till den centrala lagrings-
enhet i den medlemsstat för vars räkning så-
dana lager hålls, en eller flera andra centrala 
lagringsenheter eller andra ekonomiska aktö-
rer i medlemsstaten eller i andra medlemssta-
ter. Syftet är att ge de ekonomiska aktörerna 
möjlighet att fullgöra skyldigheten på ett 
flexibelt sätt. 

I den gällande lagringsskyldighetslagen har 
marknadstillträdet för nya oljeimportörer un-
derlättats så att importeringen av små mäng-
der olja inte medför upplagringsskyldighet. 
De övre gränserna för den årliga importen är 
5 000 ton i fråga om flygbränsle eller flygpe-
troleum, 10 000 ton i fråga om motorbensin 
och 20 000 ton i fråga om övriga oljeproduk-
ter som omfattas av lagringsskyldigheten el-
ler råolja.   En lagringsskyldig kan dessutom 
ansöka om tillstånd att placera en del av det 
obligatoriska lagret i ett annat land med vil-
ket Finland har ett bilateralt avtal om ömse-
sidig lagring av olja. Sådana avtal har Fin-
land ingått med Estland, Sverige och Dan-
mark. 

I Finland är Försörjningsberedskapscentra-
len den behöriga myndighet som svarar för 
verkställigheten av lagringsskyldighetslagen. 
Försörjningsberedskapscentralen är också 
den behöriga myndighet som svarar för för-
valtningen av statens säkerhetsupplag. För-
sörjningsberedskapscentralen förvaltar en 
försörjningsberedskapsfond som står utanför 
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statsbudgeten. Med medel från försörjnings-
beredskapsfonden finansieras inköpen av olja 
för och upprätthållandet av statens oljelager. 
Fondmedlen samlas i form av försörjningsbe-
redskapsavgifter som ingår i konsumentpri-
serna på energiprodukter. Med medel ur för-
sörjningsberedskapsfonden täcks de utgifter 
som föranleds av Försörjningsberedskaps-
centralens verksamhet (15 §, 1390/1992).  

Direktivet om oljelagar innehåller olika 
modeller för hur säkerhetsupplagringen av 
olja kan organiseras och lagringsskyldigheten 
fullgöras. De olika modellerna baserar sig på 
sådana verksamhetsmodeller som redan till-
lämpas i medlemsstaterna. 

Upprättande av en central lagringsenhet en-
ligt artikel 7 i direktivet om oljelager är ett 
alternativ för organisering av säkerhetsupp-
lagringen. En central lagringsenhet definieras 
som ett organ eller en tjänst som inte är 
vinstdrivande och som verkar i det allmännas 
intresse och ska inte betraktas som ekono-
misk aktör för de syften som avses i direkti-
vet. Den centrala upplagringsenheten är den 
enda enhet eller tjänst som kan ges befogen-
heter att skaffa eller avyttra sådana särskilda 
lager som anges i artikel 9. 

Finland har inte något behov av eller någon 
orsak till att betrakta Försörjningsbered-
skapscentralen som en sådan central lag-
ringsenhet som avses i direktivet. Enligt di-
rektivet är upprättandet av en central lag-
ringsenhet frivilligt. Betydande ändringar 
skulle behöva göras i den finska lagstiftning-
en om Försörjningsberedskapscentralen eller 
en del av den skulle omvandlas till en sådan 
central lagringsenhet som avses i direktivet. 
Nuförtiden köper Försörjningsberedskaps-
centralen lagringstjänster på marknaden och 
den har inte några lediga lagerutrymmen eller 
möjligheter att sälja lagringstjänster till såda-
na ekonomiska aktörer som importerar olja. 
Finlands nuvarande system med säkerhets-
upplag har i internationella jämförelser kon-
staterats vara tillförlitligt och kostnadseffek-
tivt. 

I lagen om obligatorisk upplagring av im-
porterade bränslen ha oljeimportörerna i Fin-
land ålagts en skyldighet att hålla obligato-
riska upplag.  Eftersom dessa upplag används 
för fullgörande av skyldigheten att upplagra 
olja i en mängd som motsvarar importen un-

der 90 dagar, har Finland skyldighet att i till-
lämpliga delar genomföra artikel 8 i direkti-
vet. Oljeimportörerna bör ges möjlighet att 
delegera åtminstone en del av sin skyldighet. 
 
Delegering av lagringsskyldigheten 
 

I artikel 8 i direktivet om oljelager nämns 
flera alternativa sätt att delegera lagrings-
skyldigheten. Det första alternativet enligt ar-
tikel 8.1, dvs. delegering av skyldigheten till 
en central lagringsenhet i den medlemsstat 
för vars räkning lagrev hålls, är inte aktuellt 
för Finlands del eftersom det inte finns någon 
central lagringsenhet här. Det andra alterna-
tivet, dvs. delegering av lagringsskyldigheten 
till en central lagringsenhet i någon annan 
EU-medlemsstat, kan bli aktuellt, om den 
centrala lagringsenheten i fråga uppger sig 
vara beredd på att hålla sådana lager. Det 
tredje alternativet enligt direktivet är delege-
ring av lagringsskyldigheten till andra eko-
nomiska aktörer med tillgänglig lagringska-
pacitet utanför den medlemsstat för vars räk-
ning lagren hålls. Det fjärde alternativ som 
nämns i direktivet är delegering av lagrings-
skyldigheten till andra aktörer inom den stat 
för vars räkning lagren hålls. 

Det föreslås att 19 § 1 mom. i lagen om ob-
ligatorisk upplagring av importerade bränslen 
ändras så att man vid delegering av lagrings-
skyldigheten beaktar Europeiska unionens 
lagstiftning om delegering av skyldigheten 
att hålla beredskapslager av råolja och petro-
leumprodukter inom Europeiska unionens 
medlemsstater. Den gällande lagen om obli-
gatorisk upplagring ger möjlighet till upplag-
ringssamarbete med Sverige, Danmark och 
Estland på basis av bilaterala avtal. 

Det skulle vara möjligt att utvidga samar-
betet kring upplagringen genom flera bilate-
rala avtal med EU-länderna eller så att de 
lagringsskyldiga ges möjlighet att föreslå att 
det obligatoriska upplaget ska förläggas till 
någon annan av EU:s medlemsstater. I det 
sistnämnda fallet skulle importören av råolja 
eller oljeprodukter behöva inhämta samtycke 
av den behöriga myndigheten i den stat dit 
lagret planeras bli förlagt. Sådant samtycke 
ska inhämtas innan den lagringsskyldige för 
Försörjningsberedskapscentralen lägger fram 
ett förslag om förläggning av lagret. 
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Åtgärder vid störningar i tillgången på olja 
 

Stadgarna för OECD:s energiorgan IEA 
(International Energy Agency) har fastställts 
i avtalet om ett internationellt energiprogram 
som undertecknades i Paris år 1974. Finland 
blev medlem i IEA vid ingången av 1992. 
Medlemsskyldigheterna omfattar skyldighe-
ten att inneha oljelager som motsvarar den 
genomsnittliga nettoimporten under 90 da-
gar. I avtalet om grundandet av IEA finns be-
stämmelser om ett oljeutdelningssystem som 
innebär att medlemsstaterna i en situation 
med störningar i oljetillförseln agerar solida-
riskt och delar på den till buds stående oljan 
enligt en räkneformel så att oljebristen förde-
las jämnt mellan medlemsstaterna. 

IEA:s stadgar har kompletterats och uppda-
terats genom beslut i organisationens direk-
tion så att förändringarna på oljemarknaderna 
och sannolika krissituationer har beaktats. 

Ett ibruktagande av oljeutdelningssystemet 
enligt IEA:s stadgar anses mycket osannolikt 
eftersom systemet inte anses lämpa sig för 
styrning av oljemarknaderna i deras nuva-
rande form. I händelse av störningar i till-
gången på olja är det mer sannolikt att med-
lemsstaterna i IEA avtalar om gemensamma 
åtgärder för att påverka efterfrågan på och 
utbudet av olja (Collective Action). Till så-
dana hör ibruktagande av beredskapslager, 
ökad oljeproduktion och energibesparing. 
Överenskommelse om IEA:s gemensamma 
åtgärder träffades hösten 2005 då de skador 
som förorsakats av orkanen Katrina lett till 
en brist på petroleumprodukter i USA, och 
senast sommaren 2011 då krisen i Libyen or-
sakade störningar i tillgången på lätt råolja.  

Finland deltog i IEA:s gemensamma åtgär-
der år 2005 i och med att två skeppslaster 
bensin från statens säkerhetsupplag leverera-
des till USA:s östkust. De gemensamma åt-
gärder om vilka avtal ingicks sommaren 
2011 förpliktade de medlemsstater som är 
större än Finland och som förbrukar minst 1 
miljon fat olja per dag att vidta gemensamma 
åtgärder för att stabilisera oljemarknaden. 
Finland deltog inte i den gemensamma aktio-
nen eftersom Finlands oljeförbrukning ligger 
klart under den ovan angivna gränsen. Fin-
land förbrukar cirka 0,2 miljoner fat olja per 
dag. 

Enligt det reviderade direktivet om oljela-
ger kan EU:s medlemsstater använda sina be-
redskapslager om det föreligger ett gällande 
internationellt beslut om ibruktagande av la-
ger som påverkar en eller flera medlemssta-
ter.  Genom denna bestämmelse i direktivet 
görs det möjligt för EU:s medlemsstater att 
delta i ett beslut om ibruktagande av oljebe-
redskapslager som fattats av IEA. 

Enligt direktivet kan kommissionen ge till-
stånd till ibruktagande av de mängder bered-
skapslager och särskilda lager som de berör-
da medlemsstaterna har föreslagit om ett all-
varligt försörjningsavbrott har konstaterats.  

Med anledning av det som sagts ovan före-
slås det att 16 § 3 mom. i lagringsskyldig-
hetslagen ändras så att arbets- och närings-
ministeriet kan ge tillstånd att underskrida 
upplagringsskyldigheten i sådana situationer 
då IEA eller EU fattat beslut om ibruktagan-
de av beredskapslagren av olja. Ministeriet 
ska bestämma om komplettering av lagren 
med hänsyn tagen till situationen på olje-
marknaden och internationella beslut och re-
kommendationer om komplettering av bered-
skapslager. 
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

I och med lagändringen preciseras be-
stämmelserna om delegering av lagrings-
skyldigheten så att de motsvarar kraven i det 
nya direktivet om oljelager, dock så att leve-
rans- och försörjningstryggheten för olja 
kvarstår på den nuvarande nivån. Bestäm-
melserna om fullgörande av oljeimportörer-
nas lagringsskyldighet genom avtal precise-
ras och behovet för var och en av importö-
rerna att fullgöra skyldigheten utifrån sina 
särskilda behov och möjligheter beaktas. De 
företag som importerar olja kan förbereda sig 
t.ex. på anskaffning av tung brännolja genom 
att ingå leveransavtal med oljelageroperatö-
rer utanför Finland på ett sätt som inte kräver 
att kapital binds vid lagring av tung brännolja 
på driftstället. Detta är ändamålsenligt sär-
skilt i en sådan situation där behovet av tung 
brännolja eller de ändamål för vilka den be-
hövs är svårförutsägbara. 

Vid Försörjningsberedskapscentralen upp-
skattas behovet av extra personal vara en 
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halv arbetsinsats för en person från och med 
ingången av 2013.  

Den föreslagna ändringen av lagen om ob-
ligatorisk upplagring av importerade bränslen 
medför ingen annan ökning av kostnaderna 
för den obligatoriska upplagringen och änd-
ringen leder inte till höjning av konsument-
priserna på oljeprodukter. 

Förutom en liten ökning av de administra-
tiva kostnaderna har propositionen inte några 
statsekonomiska konsekvenser, konsekvenser 
för miljön eller andra konsekvenser av bety-
delse. 
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Regeringspropositionen har beretts vid ar-
bets- och näringsministeriet.  

Utlåtande över propositionsutkastet har er-
hållits av finansministeriet, utrikesministeri-
et, arbets- och näringsministeriets avdelning 

för arbetsliv och marknad, Försörjningsbe-
redskapscentralen, Statistiskcentralen, Finsk 
Energiindustri rf och Öljyalan Keskusliitto 
ry. I de utlåtanden som erhållits bifölls för-
slaget att behålla systemet för säkerhetsupp-
lagring av olja sådant det är och å andra si-
dan förslaget om uppdatering av lagen om 
obligatorisk upplagring av importerade 
bränslen på det sätt som direktivet om oljela-
ger och förändringarna på oljemarknaden 
förutsätter. 
 
4  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 

Lag 

om ändring av 16 och 19 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1070/1994) 16 § 3 

mom. och 19 § 1 mom. som följer: 
 

16 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om internationella avtalsförpliktelser eller 
ett beslut i enlighet med Europeiska unionens 
lagstiftning förutsätter att Finland deltar i så-
dant ibruktagande av säkerhetsupplag som 
syftar till balansering av oljemarknaden, kan 
arbets- och näringsministeriet bevilja ett till-
stånd för viss tid att underskrida den fast-
ställda upplagringsskyldigheten. 
 

19 § 
Försörjningsberedskapscentralen kan på 

ansökan besluta att en lagringsskyldig helt el-
ler delvis kan ersätta sin upplagringsskyldig-
het genom ett sådant arrangemang om dele-

gering av skyldigheten som garanterar mot-
svarande försörjningsberedskap. När skyl-
digheten delegeras ska Europeiska unionens 
lagstiftning om delegering av skyldigheterna 
att hålla beredskapslager av råolja och petro-
leumprodukter inom Europeiska unionen be-
aktas.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

 
 
 

Helsingfors den 7 juni 2012 

 
 
 

Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 

Näringsminister Jyri Häkämies 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av 16 och 19 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1070/1994) 16 § 3 

mom. och 19 § 1 mom. som följer: 
 
 
Gällande lydelse Lagförslag 
 

16 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om uppfyllandet av en oljetilldelningsför-
pliktelse enligt Finlands internationella för-
dragsförpliktelser kräver att råolja eller olje-
produkter överlåts ur ett obligatoriskt upplag, 
kan handels- och industriministeriet bevilja 
tillstånd att underskrida den fastställda upp-
lagringsskyldigheten. Efter att oljetilldel-
ningsförpliktelsen har upphävts skall ministe-
riet bestämma om komplettering av det obli-
gatoriska upplaget.  
 

16 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om internationella avtalsförpliktelser eller 
ett beslut i enlighet med Europeiska unionens 
lagstiftning förutsätter att Finland deltar i 
sådant ibruktagande av säkerhetsupplag som 
syftar till balansering av oljemarknaden, kan 
arbets- och näringsministeriet bevilja ett till-
stånd för viss tid att underskrida den fast-
ställda upplagringsskyldigheten. 
 

 
19 § 

Försörjningsberedskapscentralen kan av 
särskilda skäl på ansökan besluta att en lag-
ringsskyldig helt eller delvis kan ersätta sin 
upplagringsskyldighet genom att förbinda sig 
att ordna motsvarande försörjningsberedskap 
på annat sätt. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 
Försörjningsberedskapscentralen kan på 

ansökan besluta att en lagringsskyldig helt el-
ler delvis kan ersätta sin upplagringsskyldig-
het genom ett sådant arrangemang om dele-
gering av skyldigheten som garanterar mot-
svarande försörjningsberedskap. När skyl-
digheten delegeras ska Europeiska unionens 
lagstiftning om delegering av skyldigheterna 
att hålla beredskapslager av råolja och pe-
troleumprodukter inom Europeiska unionen 
beaktas.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


