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Statsrådets förordning

Nr 194

om utsläppshandel

Given i Helsingfors den 22 februari 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,
föreskrivs med stöd av lagen av den 30 juli 2004 om utsläppshandel (683/2004):

1 kap.

Definitioner

1 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) övervakningsmetod den metod som an-

vänds för fastställande av utsläpp, inklusive
val av nivå och val mellan övervakning av
utsläpp på basen av beräkning eller på basen
av utsläppsmätning,

2) nivå särskild metod för att fastställa
verksamhetsuppgifter, utsläppsfaktorer, sam-
mansättningsuppgifter, oxidationsfaktorer
och omvandlingsfaktorer med den noggrann-
het som fastställs för åren 2008—2012 i en-
lighet med de riktlinjer för övervakning och
rapportering av utsläpp av växthusgaser som
avses i artikel 14 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser
inom gemenskapen och om ändring av rådets
direktiv 96/61/EG (EG:s övervakningsanvis-
ning), samt

3) verksamhetsuppgift den information på

Europaparlamentets och rådets direktiv: 2003/87/EG; EGT nr L 275, 25.10.2003, s. 32
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basis av vilken anläggningens årliga koldiox-
idutsläpp beräknas och vilken för bränslean-
läggningsenheternas del baseras på produkten
av den bränslemängd som förbrukas och dess
effektiva värmevärde eller på den energi-
mängd som förbränns samt för processernas
del på råvarans mängd, produktionsmängden
eller på prestationsförmågan hos processen
eller dess del.

2 kap.

Ansökan om utsläppstillstånd för växthus-
gaser under utsläppshandelsperioden

2008—2012

2 §

Uppgifter och utredningar som skall anges i
ansökan om utsläppstillstånd

En verksamhetsutövare skall skriftligen
ansöka om tillstånd för utsläpp av växthusga-
ser. I en tillståndsansökan som avses i 8 §
lagen om utsläppshandel (683/2004) skall
anges

1) sökandens namn, hemort, företags- och
organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) anläggningens namn, förläggningsplats
och kontaktuppgifter,

3) till vilken underpunkt i 2 § 1 mom. i
lagen om utsläppshandel verksamheten hör
samt anläggningens kapacitet,

4) de giltiga tillstånd som anläggningen
fått med stöd av miljöskyddslagstiftningen
och tillståndens giltighetstid eller en motsva-
rande utredning.

Om tillstånd söks med samma ansökan för
en eller flera anläggningar som innehas av
flera verksamhetsutövare på samma förlägg-
ningsplats, skall i ansökan anges

1) sökandens namn, hemort, företags- och
organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) den part som svarar för kontakten till
tillståndsmyndigheten,

3) de anläggningar som ansökan gäller och
de parter som svarar för deras verksamhet,

4) till vilken underpunkt i 2 § 1 mom. i
lagen om utsläppshandel anläggningens verk-
samhet hör,

5) de giltiga tillstånd som anläggningarna

erhållit med stöd av miljöskyddslagstift-
ningen och tillståndens giltighetstid eller en
motsvarande utredning, samt

6) en motivering för den gemensamma an-
sökan.

För användningen av det nationella ut-
släppshandelsregistret skall följande uppgif-
ter ges i tillståndsansökan:

1) uppgifterna om ombud som är behöriga
att använda verksamhetsutövardepåkontot i
enlighet med artikel 15 och bilaga III i kom-
missionens förordning (EG) nr 2216/2004
om ett standardiserat och skyddat registersy-
stem i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparla-
mentets och rådets beslut nr 280/2004/EG
(registerförordningen), samt

2) det identifieringssätt som används vid
inregistrering i utsläppshandelsregistret; om
användningen av identifieringssätt förutsätter
information om personbeteckning, skall dess-
utom personbeteckningen för det behöriga
ombudet uppges.

På begäran av utsläppshandelsmyndighe-
ten skall verksamhetsutövaren dessutom ge
andra uppgifter och dokument som behövs
för behandlingen av ansökan.

3 §

Plan för övervakning av utsläpp

Den plan för övervakning av utsläpp som
avses i 8 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel
skall innehålla

1) en beskrivning av anläggningen och de
verksamheter som övervakningen gäller,

2) uppgifter om de personer som vid an-
läggningen ansvarar för övervakningen, rap-
porteringen av utsläppen och utarbetandet av
en utsläppsutredning,

3) en förteckning över anläggningens alla
utsläppskällor,

4) en beskrivning av anläggningens alla
bränsle- och materialflöden,

5) en beskrivning av nivån för respektive
utsläppskälla och bränsle- eller materialflöde;
och om lägre nivåer än de som anges i EG:s
övervakningsanvisning tillämpas, skall dessa
motiveras,

6) en beskrivning av typ, specifikation,
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placering och kalibrering av den mätutrust-
ning som skall användas,

7) en beskrivning av de metoder som skall
användas för provtagning av bränsle och ma-
terial samt för provtagning för att fastställa
effektiva värmevärden, kolinnehåll, utsläpps-
faktorer, oxidationsfaktorer, omvandlingsfak-
torer och halten av biomassa,

8) en beskrivning av de källor eller analys-
metoder som används för att fastställa effek-
tiva värmevärden, kolinnehåll, utsläppsfakto-
rer, oxidationsfaktorer, omvandlingsfaktorer
och halten av biomassa,

9) en beskrivning av det system för mät-
ning av utsläpp vilket hänför sig till den
kontinuerliga uppföljningen av respektive ut-
släppskälla och innehåller uppgifter om an-
vända mätpunkter, mätutrustning, kali-
breringsförfaranden och mätfrekvens samt
om metoden för insamling och lagring av
data, om den kontinuerliga mätningen an-
vänds för fastställande av utsläpp

10) en beskrivning av systemet för doku-
mentering av data och av kvalitetssäkrings-
och kvalitetskontrollförfarandet för datahan-
tering

11) en beskrivning av överföringen av kol
eller en kolförening och metoderna för fast-
ställandet av det utsläpp av koldioxid som
ansluter sig till överföringen, om kol eller
kolföreningar överförs från anläggningen till
en annan anläggning på sådant sätt som avses
i EG:s övervakningsanvisning

12) uppgifter om de laboratorier som an-
vänts för fastställandet av egenskaperna hos
bränslen och material och om deras kvalitets-
säkringsmetoder, samt

13) en beskrivning av övervakningsmeto-
den och en osäkerhetsgranskning av meto-
den, om vid fastställandet av utsläppen an-
vänds en egen övervakningsmetod som avvi-
ker från den metod som avses i EG:s över-
vakningsanvisning

På begäran av utsläppshandelsmyndig-
heten skall verksamhetsutövaren dessutom ge
andra uppgifter och dokument som behövs
för handläggningen av övervakningsplanen.

Övervakningsplanen uppgörs på en blan-
kett som fastställts av utsläppshandelsmyn-
digheten.

Med tillstånd av utsläppshandelsmyndig-
heten får avvikelse från kraven i 1 momentet

göras i övervakningsplanen för en sådan an-
läggning som i EG:s övervakningsanvisning
anges som en anläggning med låga utsläpp.

3 kap.

Ansökan om utsläppsrätter för utsläpps-
handelsperioden 2008—2012

4 §

Uppgifter och utredningar som skall anges i
ansökan

Verksamhetsutövaren skall skriftligen an-
söka om utsläppsrätter. I en ansökan som
avses i 33 § lagen om utsläppshandel skall
anges

1) sökandens namn, hemort och kontakt-
uppgifter,

2) anläggningens namn, förläggningsplats
och kontaktuppgifter,

3) till vilken underpunkt i 2 § 1 mom. i
lagen om utsläppshandel verksamheten hör
samt anläggningens kapacitet,

4) till vilken undergrupp enligt 31 a § i
lagen om utsläppshandel anläggningens pro-
duktion eller produktionsdelar hör,

5) källorna till koldioxidutsläppen vid an-
läggningen,

6) tidpunkten för när anläggningen eller en
del av den blivit klar,

7) de uppgifter som avses i 5—12 § sepa-
rat för varje anläggningsenhet eller produk-
tionsdel inom anläggningen.

Uppgifter som uppges för olika år skall
basera sig på samma beräkningssätt. Verk-
samhetsutövaren skall uppge till vilken del
uppgifterna baserar sig på information som
tillställts andra myndigheter.

Verksamhetsutövarna skall ansöka om ut-
släppsrätter tillsammans, om de har ansökt
om tillstånd enligt 2 § 2 mom. Verksamhets-
utövarna skall även ansöka om utsläppsrätter
tillsammans om de redan har ett gemensamt
utsläppstillstånd.

På begäran av handels- och industrimini-
steriet skall verksamhetsutövaren dessutom
ge andra uppgifter och dokument som behövs
för behandlingen av ansökan.
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5 §

Uppgifter om anläggningar som hör till
undergrupp A

När det gäller anläggningar som enligt
31 a § i lagen om utsläppshandel hör till
undergrupp A eller deras produktionsdelar
skall utöver det som bestäms i 4 § anges

1) produktionsprocessens eller delproces-
sens namn och den eventuella tillförda effek-
ten (märkvärde),

2) produktionsprocessens eller delproces-
sens produktionskapacitet eller smältningska-
pacitet åren 1998—2002 och 2005 samt hur
kapaciteten fastställts,

3) produktmängderna i produktionsproces-
sen eller delprocessen åren 1998—2002,

4) mängden råvaror som är väsentliga för
beräkningen av utsläppsrätterna och som an-
vänts i produktionsprocessen eller delproces-
sen åren 1998—2002,

5) koefficienten för specifika utsläpp för
koldioxidutsläpp som frigjorts i produktions-
processen eller delprocessen per ton råvara
eller per ton produkt åren 1998—2002,

6) de i produktionsprocessen eller delpro-
cessen använda bränslena och uppgifter om
deras förbrukning åren 1998—2002,

7) koefficienterna för specifika utsläpp och
oxidationsfaktorerna för bränslen åren
1998—2002; om koefficienterna eller fakto-
rerna avviker från de koefficienter som an-
vändes i den nationella inventeringsrapport
om utsläpp av växthusgaser som Statistikcen-
talen publicerade den 27 maj 2006 (Statistik-
centralens faktorer) och den mellanstatliga
klimatpanelens (IPCC) koefficienter eller
faktorer (IPCC:s faktorer), skall en motive-
ring ges till varför de avviker från dessa samt
en utredning ges om hur de har fastställts,

8) den genomsnittliga produktionskapaci-
teten eller en uppskattning av den genom-
snittliga produktionskapaciteten under åren
2006—2007; om den uppskattade produk-
tionskapaciteten för de nämnda åren avviker
från den produktionskapacitet för år 2005
som avses i 2 punkten, skall en utredning ges
om verksamhetsutövarens beslut och förbin-
delser om ändring av kapaciteten.

Om det är fråga om ett koksverk, rostning
och sintring av malm, en anläggning för tack-

järns- eller ståltillverkning eller ett valsverk i
anslutning därtill, kan i stället för uppgifterna
enligt 1 mom. anges

1) produktionsprocessens eller delproces-
sens kapacitet åren 1998—2002 och 2005
samt hur kapaciteten har fastställts,

2) mängden producerade produkter i pro-
duktionsprocessen eller delprocessen åren
1998—2002 som är väsentliga för beräk-
ningen av utsläppsrätterna,

3) de råvaror som inmatats i produktions-
processen 1998—2002 och som är relevanta
med tanke på beräkningen av utsläppsrätter
samt deras mängd och kolinnehåll
(ton/råvara) samt uppgifter om hur kolinne-
hållet har fastställts,

4) de bränslen som inmatats i produktions-
processen 1998—2002 samt deras mängd
och kolinnehåll samt uppgifter om hur kolin-
nehållet har fastställts,

5) de produkter som framställts i produk-
tionsprocessen 1998—2002 samt deras
mängd och kolinnehåll,

6) den kolmängd (ton) som avgått med det
fasta produktionsavfallet i processen
1998—2002,

7) den kolmängd som överförts från pro-
cessen till annat bruk åren 1998—2002, med
undantag av koksugns-, masugnsgas och gas
från omvandlingssystemet,

8) den genomsnittliga produktionskapaci-
teten eller en uppskattning av den genom-
snittliga produktionskapaciteten under åren
2006—2007; om den uppskattade produk-
tionskapaciteten för de nämnda åren avviker
från produktionskapaciteten år 2005 enligt 1
punkten, skall en utredning ges om verksam-
hetsutövarens beslut och förbindelser om
ändring av kapaciteten.

6 §

Uppgifter om oljeraffinaderier

När det gäller ett oljeraffinaderi och dess
produktion skall utöver vad som bestäms i
4 § anges

1) de bränslen som inmatats i produktions-
processen 1998—2002 och deras mängd
(TJ),

2) väteproduktionen och de bränslen som
använts vid framställningen av väte samt
bränslemängden (TJ) åren 1998—2002,
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3) koefficienterna för specifika utsläpp och
oxidationsfaktorerna för de bränslen som an-
vänts i produktionsprocessen åren
1998—2002; om koefficienterna eller fakto-
rerna avviker från Statistikcentralens och
IPCC:s faktorer skall en motivering ges till
varför de avviker från dessa samt en utred-
ning ges om hur de har fastställts,

4) en uppskattning av väteproduktionen
under varje år 2005—2007 samt en utredning
om grunderna för uppskattningen,

5) en uppskattning av den mängd kol-
dioxidutsläpp som förorsakas av en ökad
bränsleförbrukning i raffinaderiet som är en
följd av ändringar i slutproduktens struktur
åren 2005—2007 samt en utredning om
grunderna för uppskattningen,

6) en utredning om verksamhetsutövarens
beslut och förbindelser om verksamhetsänd-
ring vid anläggningen åren 2005—2007,
vilka inverkar eller varit avsedda att inverka
på den väteproduktion som avses i 4 punkten
och den bränsleförbrukning som avses i 5
punkten.

7 §

Uppgifter om anläggningar som hör till
undergrupp B

För varje förbränningsanläggningsenhet
som enligt 31 a § i lagen om utsläppshandel
hör till undergrupp B skall utöver vad som
bestäms i 4 § anges

1) förbränningsanläggningsenhetens namn
eller andra identifikationsuppgifter samt till-
förd effekt,

2) de bränslen som använts i förbrännings-
anläggningsenheten och uppgifter om deras
förbrukning åren 1998—2005; i fråga om
massa- och pappersindustri anges endast fos-
sila bränslen och torv,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och
oxidationsfaktorerna för de bränslen som an-
vänts i förbränningsanläggningsenheten åren
1998—2005; om koefficienterna eller fakto-
rerna avviker från Statistikcentralens och
IPCC:s faktorer skall en motivering ges till
varför de avviker från dessa samt en utred-
ning ges om hur de har fastställts,

4) uppgifter om fjärrvärmeproduktionen
(MWh) vid förbränningsanläggningsenheten
åren 1998—2005,

5) förbränningsanläggningsenhetens elpro-
duktion (MWh) vid kombinerad produktion
av värme och el åren 1998—2005,

6) om också kondensel produceras vid för-
bränningsanläggningsenheten eller dess del,
kondenselproduktionen (MWh) för åren
1998—2005,

7) anläggningens turbiner och deras identi-
fikationsuppgifter samt de förbränningsan-
läggningsenheter som är kopplade till varje
turbin och den el från kombinerad produktion
och den kondensel som producerats med
hjälp av turbinen åren 1998—2003,

8) de fjärrvärmenät till vilka förbrännings-
anläggningsenheten åren 1998—2005 har le-
vererat fjärrvärme samt den levererade fjärr-
värmemängden (MWh),

9) de industrikunder till vilka förbrän-
ningsanläggningsenheten åren 1998—2005
har levererat värme eller ånga samt mängden
värme eller ånga som levererats till dessa
(MWh),

10) den sammanräknade kapacitet av slut-
produkterna som varit i bruk den 30 juni
2000 i den massa- och pappersindustri, ke-
miska industri eller industriprocess för me-
talltillverkning som är nära sammankopplad
med en förbränningsanläggningsenhets ener-
giproduktion och den kända kapaciteten den
1 januari 2007 samt en utredning om grun-
derna för kapacitetsuppgifterna.

Om i 1 mom. nämnda uppgifter inte finns
att tillgå separat för varje förbränningsan-
läggningsenhet, anges motsvarande uppgifter
för anläggningen eller en del av den anlägg-
ning som skall granskas.

De uppgifter som nämns i 1 mom. 1—9
punkten skall ges endast för åren
1998—2002, om

1) anläggningen endast producerar indu-
striånga eller industrivärme eller el från kom-
binerad produktion i samband med dem eller
om anläggningen även producerar kondensel,
är det fråga om massa- och pappersindustrins
eller oljeraffineringens anläggning som hör
till undergrupp B, och

2) verksamhetsutövaren inte har byggt nya
anläggningar eller delar av anläggningar år
1998 eller senare.

Om anläggningsplatsen för en anläggning i
undergrupp B efter år 1998 har fått en ny
förbränningsanläggningsenhet som ersätter
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de andra förbränningsanläggningsenheternas
produktion och vars andel av anläggnings-
platsens sammanlagda produktion är över
hälften efter att förbränningsanläggningsen-
heten har tagits i bruk, och de ersatta förbrän-
ningsanläggningarna eller största delen av
dem kvarstår i drift till exempel som reserv-
eller spetslastanläggningar, skall uppgifterna
för anläggningsplatsens samtliga förbrän-
ningsanläggningsenheter anges för den
granskningsperiod som enligt 31 j § i lagen
om utsläppshandel bestäms för den nya för-
bränningsanläggningsenheten.

8 §

Uppgifter om anläggningar som hör till
undergrupp C

För varje förbränningsanläggningsenhet
vid en anläggning som enligt 31 a § i lagen
om utsläppshandel hör till undergrupp C skall
utöver vad som bestäms i 4 § anges

1) förbränningsanläggningsenhetens namn
eller andra identifikationsuppgifter samt till-
förd effekt,

2) de bränslen som använts i förbrännings-
anläggningsenheten och förbrukningen av
dem åren 1998—2005,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och
oxidationsfaktorerna för de bränslen som an-
vänts i förbränningsanläggningsenheten åren
1998—2005; om koefficienterna eller fakto-
rerna avviker från Statistikcentralens och
IPCC:s faktorer skall en motivering ges till
varför de avviker från dessa samt en utred-
ning ges om hur de har fastställts,

4) mängden producerad fjärrvärme (MWh)
vid förbränningsanläggningsenheten åren
1998—2005,

5) förbränningsanläggningsenhetens elpro-
duktion (MWh) åren 1998—2005 indelad i el
från kombinerad produktion och kondensel,

6) anläggningens turbiner och deras identi-
fikationsuppgifter samt de förbränningsan-
läggningsenheter som är kopplade till varje
turbin och den el från kombinerad produktion
och kondensel som producerats med hjälp av
turbinen åren 1998—2005,

7) de fjärrvärmenät till vilka förbrännings-
anläggningsenheten åren 1998—2005 har le-
vererat fjärrvärme samt den levererade fjärr-
värmemängden (MWh),

8) de industrikunder till vilka förbrän-
ningsanläggningsenheten åren 1998—2005
har levererat värme eller ånga samt mängden
värme eller ånga som levererats till dessa
(MWh),

9) summan av den beställda effekten i de
värmeavtal som fjärrvärmekunderna ingått
före utgången av 1997 och före utgången av
2005, om förbränningsanläggningsenhetens
verksamhetsutövare också innehar fjärrvär-
menätet,

10) den sammanräknade kapaciteten av
slutprodukterna den 30 juni 2000 i den
massa- och pappersindustri, kemiska industri
eller industriprocess för metalltillverkning
som är nära sammankopplad med en förbrän-
ningsanläggningsenhets energiproduktion
och den kända kapaciteten den 1 januari 2007
samt en utredning om grunderna för kapaci-
tetsuppgifterna.

Om i 1 mom. nämnda uppgifter inte finns
att tillgå separat för varje förbränningsan-
läggningsenhet, anges motsvarande uppgifter
för anläggningen eller delen av den anlägg-
ning som skall granskas.

Om verksamhetsutövaren åren 1998—
2005 utöver den fjärrvärmeproducerande an-
läggningen har haft i bruk en anläggning som
är kopplad till samma fjärrvärmenät och som
senare har tagits ur drift, skall uppgifterna i
1—2 mom. också lämnas om den anläggning
som tagits ur drift.

9 §

Uppgifter om anläggningar som hör till
undergrupp D

För varje förbränningsanläggningsenhet
vid en anläggning som enligt 31 a § i lagen
om utsläppshandel hör till undergrupp D
skall utöver vad som bestäms i 4 § anges

1) förbränningsanläggningsenhetens namn
eller andra identifikationsuppgifter samt den
tillförda effekten,

2) de bränslen som använts i förbrännings-
anläggningsenheten och förbrukningen av
dem åren 1998—2005,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och
oxidationsfaktorerna för de bränslen som an-
vänts i förbränningsanläggningsenheten åren
1998—2005; om koefficienterna eller fakto-
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rerna avviker från Statistikcentralens och
IPCC:s faktorer skall en motivering ges till
varför de avviker från dessa samt ges en
utredning om hur de har fastställts,

4) kondenselproduktionen (MWh) åren
1998—2005.

Om uppgifterna i 1 mom. inte finns att
tillgå separat för varje förbränningsanlägg-
ningsenhet, anges motsvarande uppgifter för
anläggningen eller delen av den anläggning
som skall granskas.

Uppgifterna i 1 mom. skall uppges för åren
2000—2003, om anläggningen endast produ-
cerar kondensel.

10 §

Uppgifter om anläggningar som hör till
undergrupp E

För varje förbränningsanläggningsenhet
vid en anläggning som enligt 31 a § i lagen
om utsläppshandel hör till undergrupp E skall
utöver vad som bestäms i 4 § anges

1) förbränningsanläggningsenhetens namn
eller andra identifikationsuppgifter samt den
tillförda effekten,

2) de bränslen som använts i förbrännings-
anläggningsenheten och förbrukningen av
dem åren 1998—2002,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och
oxidationsfaktorerna för de bränslen som an-
vänts i förbränningsanläggningsenheten åren
1998—2002; om koefficienterna eller fakto-
rerna avviker från Statistikcentralens och
IPCC:s faktorer skall en motivering ges till
varför de avviker från dessa samt en utred-
ning ges om hur de har fastställts.

Om uppgifterna i 1 mom. inte finns att
tillgå separat för varje förbränningsanlägg-
ningsenhet skall motsvarande uppgifter anges
för anläggningen eller delen av den anlägg-
ning som skall granskas.

11 §

Uppgifter om anläggningar som blivit
färdiga åren 1998—2004

I fråga om anläggningar eller delar av an-
läggningar som blivit färdiga 1998—2004
skall uppgifterna enligt 4—10 § uppges för

den tid som avses i 31 j § i lagen om ut-
släppshandel.

12 §

Uppgifter som gäller nya deltagare under
utsläppshandelsperioden 2005—2007

Anläggningar eller delar av dem som är
nya deltagare under utsläppshandelsperioden
2005—2007 och som har tagits i bruk före
den 19 augusti 2004, skall uppge de uppgifter
som avses i 4—11 §.

Anläggningar eller delar av dem som är
nya deltagare under utsläppshandelsperioden
2005—2007 och som har tagits i bruk den 19
augusti 2004 eller senare skall uppge de upp-
gifter som avses i 13—14 §.

4 kap.

Nya deltagare under utsläppshandels-
perioden 2008—2012

13 §

Ansökan om att en ny deltagare skall beviljas
utsläppsrätter

En i 31 m § i lagen om utsläppsrätter
avsedd ny deltagares ansökan skall utöver de
uppgifter som nämns i 40 § 2 mom. 1 och 2
punkten i nämnda lag dessutom innehålla

1) sökandens namn, hemort och kontakt-
uppgifter,

2) anläggningens namn, förläggningsplats
och kontaktuppgifter,

3) uppgift om till vilken undergrupp i 2 § 1
mom. i lagen om utsläppshandel verksamhe-
ten hör samt anläggningens kapacitet,

4) uppgift om till vilken undergrupp i 31 a
§ i lagen om utsläppshandel anläggningens
produktion eller delar av produktionen hör.

14 §

Nya anläggningar eller delar av dem

Vid ansökan om utsläppsrätter för en an-
läggning som avses i 31 m § 1 mom. 1—4, 6
eller 7 punkten lagen om utsläppshandel skall
utöver de uppgifter som avses i 13 § dess-
utom anges
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1) den tillförda effekten för anläggningens
förbränningsanläggningsenheter eller anlägg-
ningens produktions- eller smältningskapaci-
tet,

2) huvudsakliga bränslen för anläggning-
ens förbränningsanläggningsenheter,

3) i fråga om en ny anläggning eller för
anläggningar som enligt 31 m § i lagen om
utsläppsrätter hör till tillämpningsområdet för
lagen den uppskattade tidpunkten för när an-
läggningen kommer att tas i kommersiellt
bruk och en utredning av vad denna utred-
ning baserar sig på.

Om en anläggning har ändrats skall utöver
de uppgifter som avses i 13 § dessutom anges

1) den ökning av den tillförda effekt som
ändringen av förbränningsanläggningsenhe-
ten tillför och för ändringar av andra anlägg-
ningar den ökning av produktions- och smält-
ningskapaciteten som dessa förorsakar,

2) förbränningsanläggningsenhetens hu-
vudsakliga bränsle,

3) den uppskattade tidpunkten för när änd-
ringen av anläggningen kommer att tas i
kommersiellt bruk och en utredning av vad
denna uppskattning baserar sig på.

15 §

Befintliga anläggningar som nya deltagare

Vid ansökan om utsläppsrätter för en be-
fintlig anläggning eller en del av den som
avses i 31 m § 3—5 punkten i lagen om
utsläppsrätter skall av den andel som har
reserverats för nya deltagare utöver de upp-
gifter som avses ovan i 13 § dessutom anges:

1) för en anläggnings förbränningsanlägg-
ningsenhet, som har tagits i bruk eller vars
tillförda effekt har ändrats före den 19 au-
gusti 2004, de uppgifter som avses i 4—11,

2) för en anläggnings förbränningsanlägg-
ningsenhet som har tagits i bruk eller vars
tillförda effekt har ändrats den 19 augusti
2004 eller senare, de uppgifter som avses i
14 §.

Vid ansökan om utsläppsrätter för förbrän-
ningsanläggningsenhet som avses i 31 m § 9
punkten i lagen om utsläppsrätter skall av den
andel som har reserverats för nya deltagare
utöver de uppgifter som avses i 13 § dess-
utom anges de bränslen som de ersatta indu-

striella förbränningsanläggningsenheterna el-
ler andra motsvarande industriella förbrän-
ningsprocesser använder och förbrukningen
av bränslen samt de koldioxidutsläpp som de
har föranlett åren 2001—2005.

16 §

Ändring av produktionskapaciteten i en
massa- eller pappersfabrik

Vid ansökan om utsläppsrätter för en änd-
ring av produktionskapaciteten för massa el-
ler papper som avses i 31 m § 8 punkten i
lagen om utsläppsrätter, skall till ansökan av
den andel som har reserverats för nya delta-
gare utöver de uppgifter som avses i 13 §
dessutom fogas en granskning av energiba-
lansen, på basen av vilken investeringens ef-
fekter på användningen av bränslen i fabriks-
området har fastställts. Effekterna på använd-
ningen av bränslen anges för varje delprocess
och i de undergrupper som avses i 31 a § i
lagen om utsläppsrätter.

17 §

Fördelningskriterierna för ändringar i olje-
raffinaderier

Vid ansökan om utsläppsrätter i fråga om
sådan ökning av koldioxidutsläppen från ett
oljeraffinaderi som avses i 31 m § 10 punkten
i lagen om utsläppshandel, vilken inte ökar
produktionsanläggningarnas totala produk-
tionskapacitet, skall till ansökan av den andel
som har reserverats för nya deltagare utöver
de uppgifter som avses i 13 § dessutom fogas
en granskning av energibalansen, på basen av
vilken investeringens effekt på anläggnings-
områdets koldioxidutsläpp har fastställts.

Om ökningen av koldioxidutsläppen från
ett oljeraffinaderi härrör från en investering
som föranleds av Europeiska gemenskaper-
nas lagstiftning, vilken inte samtidigt ökar
produktionsanläggningarnas totala produk-
tionskapacitet, skall verksamhetsutövaren
specificera den lagstiftning på vilken inve-
steringen grundar sig på.

Om ökningen av koldioxidutsläppen från
ett oljeraffinaderi härrör från en strukturför-
ändring i oljeraffinaderiet, skall till ansökan

690 Nr 194



bifogas en utredning som i detalj presenterar
strukturförändringens effekter på oljeraffina-
deriets verksamhet och produktion.

18 §

Uppgifter som behövs för jämkning av
antalet utsläppsrätter

För den jämkning av antalet utsläppsrätter
som avses i 31 r § 1 och 2 mom. i lagen om
utsläppshandel skall följande uppgifter sam-
las in:

1) orsaken till att jämkning söks,
2) motivering till jämkningen,
3) en bedömning av de uppgifter som an-

vänds i beräkningen av de utsläppsrätter som
motsvarar anläggningens normala använd-
ning.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §

Underrättelse om beslut om överskridnings-
avgift

Rättsregistercentralen skall underrättas om
beslut som utsläppshandelsmyndigheten har

fattat om fastställande av en överskridnings-
avgift samt om förvaltningsdomstolens beslut
som gäller överskridningsavgift.

20 §

Returnering av överskridningsavgift

Rättsregistercentralen skall utan ansökan
returnera en överskridningsavgift som uppbu-
rits till ett för stort belopp, om beslutet angå-
ende den fastställda avgiften har undanröjts
eller om beloppet av den har sänkts.

6 kap.

Ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelser

21 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2007.

Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning av den 5 augusti 2004 om
utsläppshandel (730/2004) jämte ändringar.
På utsläppsrätterna och ansökningarna om ut-
släppsrätter under utsläppshandelsperioden
2005—2007 tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 februari 2007

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

Överinspektör Nina Routti-Hietala
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Statsrådets förordning

Nr 195

om ändring av bilagan till statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras
verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007

Given i Helsingfors den 22 februari 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,
ändras bilagan till statsrådets förordning av den 28 december 2006 om de finska beskick-

ningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007
(1438/2006) som följer:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Stat Förrättningsort Beskickning Förrättningstid

Estland Tallinn Ambassaden 7. —10.3.2007

Tartu Honorörkonsulatet 9. —10.3.2007

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007 och gäller till den 31 mars 2007.

Helsingfors den 22 februari 2007

Justitieminister Leena Luhtanen

Valdirektör Arto Jääskeläinen
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 196

om bestämmande av priset per enhet för privat gymnasieutbildning som ordnas utom-
lands

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

I enlighet med undervisningsministeriets beslut, fattat med stöd av 18 § 2 mom. i lagen av
den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998),
sådant det lyder i lag 1230/2006, och med stöd av 6 a § i förordningen av den 6 november 1998
med samma namn (806/1998), sådan den lyder i förordning 5/2007, föreskrivs:

1 §
Såsom det pris per enhet som skall läggas

till grund för statsandelen till en privat anord-
nare av gymnasieutbildning bestäms det gen-
omsnittliga belopp för priserna per enhet som
statsrådet har fastställt för gymnasieutbild-
ning med stöd av 16 § i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet
(635/1998), om inte något annat bestäms
nedan.

Priset per enhet för en anordnare av gym-
nasieutbildning sänks med 20 procent när
undervisningen ordnas i Spanien.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 mars

2007.

Helsingfors den 15 februari 2007

Undervisningsminister Antti Kalliomäki

Regeringsråd Lauri Liusvaara
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 197

om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som
tas ut av elever och studerande

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

I enlighet med undervisningsministeriets beslut
ändras i undervisningsministeriets förordning av den 19 december 2001 om grunderna för

vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001) 2 § 1 mom. och 7 §, samt
fogas till 3 § ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1, 2, 3 och 4 mom. blir 2—5 mom., som

följer:

2 §

Grundläggande utbildning

I sådan undervisning utomlands som avses
i 31 § 3 mom. i lagen om grundläggande
utbildning kan avgifter tas ut av eleven till ett
belopp av högst 2 420 euro per år. I de finska
skolorna i Japan och Bryssel kan avgifter tas
ut av eleven till ett belopp av högst 10 700
euro per år.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Gymnasiet

I sådan undervisning utomlands som avses
i 28 § 4 mom. i gymnasielagen kan avgifter
tas ut av eleven till ett belopp av högst 2 420
euro per år. I det finska gymnasiet i Spanien
kan avgifter tas ut av eleven till ett belopp av
högst 2 900 euro per år.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Begränsningsbestämmelse om avgiftens
belopp

Den avgift enligt 2 § 1 och 2 mom. samt
3 § 1 och 2 mom. som tas ut av elever och
studerande får inte överskrida det belopp som
fås när de genomsnittliga kostnader som ut-
bildningsanordnaren har haft per elev eller
studerande för ordnandet av utbildningen
minskas med den statsfinansiering som bevil-
jats utbildningsanordnaren för varje elev eller
studerande.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 au-
gusti 2007.

Helsingfors den 15 februari 2007

Undervisningsminister Antti Kalliomäki

Regeringsråd Lauri Liusvaara
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 198

om inspektioner enligt gentekniklagen

Given i Helsingfors den 16 februari 2007

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 g § 5 mom.
i gentekniklagen av den 24 maj 1995 (377/1995), sådant det lyder i lag 847/2004:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om inspek-
tioner som gäller innesluten användning och
avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt mo-
difierade organismer samt om inspektions-
protokoll som skall upprättas på grundval av
inspektionerna.

2 §

Avgränsning av inspektionen

Inspektionens omfattning och utförlighet
kan variera från fall till fall beroende på
karaktären hos den inneslutna användning
eller den avsiktliga utsättning av genetiskt
modifierade organismer som är föremål för
inspektionen.

Inspektionen kan basera sig på antingen ett
inspektionsbesök eller ett skriftligt förfa-
rande. Skriftligt förfarande kan användas om
tillsynsmyndigheten anser det vara tillräckligt
med tanke på tillsynen, när hänsyn tas till
observationerna och slutsatserna från en tidi-
gare inspektion som baserat sig på inspek-
tionsbesök hos objektet.

3 §

Inspektioner som baserar sig på inspektions-
besök

En inspektion anses ha inletts den dag
inspektören gör ett inspektionsbesök hos det
objekt som skall inspekteras. Inspektören kan
under samma inspektion göra även fler än ett
inspektionsbesök, om slutförandet av inspek-

tionen förutsätter detta. Inspektören skall se
till att en diarieanteckning om inledande av
inspektionen utan dröjsmål görs i genteknik-
registret.

Inspektören skall upprätta ett inspektions-
protokoll över inspektionen utan dröjsmål
och senast inom 30 dagar från det senaste
inspektionsbesök som ingår i inspektionen.
Vid beräkning av den angivna tiden beaktas
inte

1) den tid då inspektören väntar på ytterli-
gare utredningar som avses i 5 h § 3 mom. 2
punkten i gentekniklagen, samt

2) den tid då inspektören väntar på resultat
av sådana mätningar, undersökningar eller
analyser av prov enligt 28 § i gentekniklagen
som utförts i samband med inspektionen.

Inspektionen anses vara avslutad när in-
spektören har undertecknat inspektionsproto-
kollet. Om flera inspektörer har deltagit i
inspektionen, skall de alla underteckna in-
spektionsprotokollet.

Inspektören skall se till att inspektionspro-
tokollet utan dröjsmål lagras i genteknikre-
gistret efter det att inspektionen har avslutats.

Bestämmelser om delgivningen av ett in-
spektionsprotokoll finns i 39 § i förvalt-
ningslagen (434/2003).

4 §

Inspektioner som baserar sig på skriftligt
förfarande

En inspektion som baserar sig på ett skrift-
ligt förfarande anses ha inletts den dag in-
spektören meddelar verksamhetsidkaren om
inspektionen och begär att denne lämnar in
de uppgifter som behövs för inspektionen.
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Inspektören skall se till att en diarieanteck-
ning om inledande av inspektionen utan
dröjsmål görs i genteknikregistret.

Över inspektionen skall upprättas ett pro-
tokoll i enlighet med 39 § 2 mom. i förvalt-
ningslagen (434/2003). Av protokollet skall
framgå de viktigaste observationerna som
gjorts utgående från de handlingar verksam-
hetsidkaren lämnat in. Inspektören skall se
till att inspektionsprotokollet utan dröjsmål
lagras i genteknikregistret efter det att in-
spektionen har avslutats.

Om det vid inledandet av ett skriftligt för-
farande eller under dess gång framkommer
omständigheter på grund av vilka inspektören
anser att ett inspektionsbesök är befogat skall
inspektionen utföras i enlighet med 3 §.

5 §

Inspektionens innehåll i fråga om innesluten
användning

Vid en inspektion som gäller innesluten
användning av genetiskt modifierade organis-
mer skall inspektörerna fästa särskild upp-
märksamhet vid att

1) de uppgifter om användning, lokaler,
isoleringsåtgärder och avfallshantering som
verksamhetsidkaren har lämnat i en anmälan
eller ansökan om innesluten användning är
korrekta,

2) de genetiskt modifierade organismer
som skall användas motsvarar den beskriv-
ning som ingår i anmälan eller ansökan,

3) verksamhetsidkaren iakttar eventuella
villkor i det skriftliga tillstånd som gentek-
niknämnden beviljat,

4) verksamhetsidkaren har gjort en riskbe-
dömning enligt 8 § i gentekniklagen,

5) verksamhetsidkaren på ett i 9 § i gentek-
niklagen föreskrivet sätt är underrättad om
egenskaperna hos de genetiskt modifierade
organismer som används samt om deras
eventuella konsekvenser för hälsan och mil-
jön,

6) verksamhetsidkaren har lämnat gentek-
niknämnden de uppgifter som avses i 9 a § i
gentekniklagen samt andra behövliga uppgif-
ter om eventuella förändringar i använd-
ningen av de genetiskt modifierade organis-
merna,

7) verksamhetsidkaren har iakttagit skyl-
digheten enligt 10 § i gentekniklagen att föra
bok,

8) den klassificering av användning i fråga
om sådana genetiskt modifierade organismer
som verksamhetsidkaren med stöd av 16 § 1
mom. i gentekniklagen tagit i bruk genom att
föra bok är korrekt,

9) verksamhetsidkaren i enlighet med
16 c § i gentekniklagen har underrättat gen-
tekniknämnden om eventuella olyckor och
tillbud, samt

10) den personal som arbetar i lokaler av-
sedda för innesluten användning har fått till-
räcklig handledning för att trygga säkerheten
vid användningen.

Vid inspektion genom skriftligt förfarande
skall bestämmelserna i 1 mom. iakttas i till-
lämpliga delar.

6 §

Inspektion som gäller avsiktlig utsättning i
miljön för annat ändamål än utsläppande på

marknaden

Vid en inspektion som gäller avsiktlig ut-
sättning av genetiskt modifierade organismer
för annat ändamål än utsläppande på mark-
naden skall inspektörerna fästa särskild upp-
märksamhet vid att

1) de uppgifter som verksamhetsidkaren i
sin ansökan om avsiktlig utsättning lämnat
om genetiskt modifierade organismers egen-
skaper samt om förhållandena för utsätt-
ningen och den mottagande miljön är kor-
rekta,

2) verksamhetsidkaren iakttar eventuella
villkor i det tillstånd som gentekniknämnden
beviljat,

3) verksamhetsidkaren på ett i 9 § i gentek-
niklagen föreskrivet sätt är underrättad om
egenskaperna hos de genetiskt modifierade
organismer som används samt om deras
eventuella konsekvenser för hälsan och mil-
jön,

4) verksamhetsidkaren har lämnat gentek-
niknämnden de uppgifter som avses i 9 a § i
gentekniklagen,

5) verksamhetsidkaren iakttar övervak-
ningsskyldigheten enligt 11 § i genteknik-
lagen,
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6) verksamhetsidkaren i enlighet med 19 a
§ i gentekniklagen har underrättat genteknik-
nämnden om eventuella nya uppgifter som
kommit fram vid den avsiktliga utsättningen,
samt

7) den personal som deltar i den avsiktliga
utsättningen har fått tillräcklig handledning
för att trygga säkerheten vid utsättningen.

Vid inspektion genom skriftligt förfarande
skall bestämmelserna i 1 mom. iakttas i till-
lämpliga delar.

7 §

Inspektion som gäller utsläppande av
produkter på marknaden

Vid en inspektion som gäller utsläppande
av produkter på marknaden skall inspektö-
rerna fästa särskild uppmärksamhet vid att

1) märkningen av de produkter som släpps
ut på marknaden är gjord i enlighet med
21 c § i gentekniklagen, samt att

2) verksamhetsidkaren iakttar övervak-
ningsskyldigheten enligt 11 § i genteknik-
lagen.

8 §

Samarbete mellan inspektörer

Om flera tillsynsmyndigheter övervakar
samma avsiktliga utsättning i miljön av gene-
tiskt modifierade organismer, skall tillsyns-
myndigheternas inspektörer samarbeta så att
inspektionen utförs på ett ändamålsenligt sätt
och med beaktande av verksamhetsidkarens
fördel.

9 §

Kontroll och uppdatering av register-
uppgifter

I anslutning till de inspektioner som avses
i 5—6 § skall inspektören se till att verksam-
hetsidkaren lämnar in all den information
som behövs för en uppdatering av de upp-
gifter i genteknikregistret som gäller föremå-
let för inspektionen och verksamhetsidkaren
samt för en rättelse av eventuella fel som
avses i 26 a § i gentekniklagen.

10 §

Anmälan om observationer som gjorts vid en
inspektion

Inspektören skall underrätta genteknik-
nämnden och de berörda tillsynsmyndighe-
terna om sådana vid inspektionen gjorda ob-
servationer som utgör grund för ålägganden
eller begränsningar och förbud som avses i
22 § i gentekniklagen.

Inspektören skall utan dröjsmål tillställa
gentekniknämndens sekretariat de uppgifter
om observationer som gjorts i anslutning till
en inspektion till de delar uppgifterna gäller
verksamhetsidkarens skyldighet att göra en
ny anmälan eller ansökan eller verksamhets-
idkarens skyldighet att tillställa genteknik-
nämnden uppgifter som kompletterar hand-
lingar som lämnats in tidigare.

11 §

Innehållet i inspektionsprotokollet

Ett inspektionsprotokoll som upprättas på
grundval av ett inspektionsbesök skall inne-
hålla åtminstone följande uppgifter:

1) inspektionens diarienummer i gentek-
nikregistret,

2) det datum inspektionen har inletts och
datumen för eventuella andra inspektionsbe-
sök som hör till samma inspektion samt läng-
den på varje inspektionsbesök,

3) den verksamhetsidkares namn och
postadress som ansvarar för den inneslutna
användning eller den avsiktliga utsättning i
miljön av genetiskt modifierade organismer
som är föremål för inspektionen,

4) diarienumren för anmälningar eller an-
sökningar som gäller den inneslutna använd-
ningen eller avsiktliga utsättningen av gene-
tiskt modifierade organismer, eller annan
specificering av det som är föremål för in-
spektionen,

5) inspektionens eventuella avgränsning,
6) besöksadressen till inspekterade lokaler

som används för innesluten användning eller
inspekterade objekt för avsiktlig utsättning,

7) de mätningar, undersökningar och prov
enligt 28 § i gentekniklagen som utförts i
samband med inspektionen samt resultaten
från analyser av dem,

697Nr 198



8) namnet på den inspektör eller de inspek-
törer som utfört inspektionen samt namnen
på andra personer som varit närvarande vid
inspektionen,

9) de observationer som gjorts under in-
spektionen av sådana faktorer som avses i
5—7 §,

10) inspektörens slutsatser om observatio-
ner som gjorts under inspektionen och even-
tuella fortsatta åtgärder som skall vidtas på
basis av dem, samt

11) underskrift av den inspektör eller de
inspektörer som utfört inspektionen och datu-
met för undertecknandet.

Inspektören skall se till att det av inspek-
tionsprotokollet tydligt framgår vilka uppgif-
ter i inspektionsprotokollet som skall vara
sekretessbelagda på basis av verksamhetsid-

karens uppfattning eller uppgifter som in-
spektören fått, och på vilka grunder de skall
vara sekretessbelagda.

Vad som bestäms om inspektionsprotokoll
i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar även
inspektionsprotokoll som upprättas på grund-
val av inspektion genom skriftligt förfarande.

12 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27
februari 2007.

Genom denna förordning upphävs social-
och hälsovårdsministeriets förordning av den
18 mars 2005 om inspektioner enligt gentek-
niklagen (184/2005).

Helsingfors den 16 februari 2007

Omsorgsminister Liisa Hyssälä

Direktör Risto Aurola
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