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om ändring av 75 § i kärnenergilagen
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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kärnenergilagen (990/1987) 75 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 342/2008,

622/2011 och 410/2012, som följer:

75 §

Sökande av ändring och verkställighet av
beslut

Om statsrådet har fattat ett principbeslut
med stöd av 11 § eller ett beslut med stöd
46 §, får det inte överklagas genom besvär.

Ändring i andra än i 1 mom. nämnda be-
slut av statsrådet, arbets- och näringsministe-
riet eller Strålsäkerhetscentralen får sökas på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996), om inte något annat följer av
Euratomfördraget. På besvärsrätten i fråga
om sådana beslut av statsrådet som gäller
verksamhet enligt 2 § 1 mom. 2 punkten och
på vilka gruvlagen tillämpas ska bestämmel-
serna om besvärsrätt i 165 § i gruvlagen til-
lämpas på motsvarande sätt.

Ändring i Statens kärnavfallsfonds beslut
om fastställande av avgift som fattats med
stöd av 53 a § 2 mom. och 53 b § 2 mom.,
beslut om återbetalning av medel som fattats
med stöd av 53 e § 4 mom. och beslut om
återkrav av finansiering som fattats med stöd

av 53 e § 3 mom. får sökas på det sätt som
anges i förvaltningsprocesslagen. På ett be-
slut om finansiering av projekt som fonden
fattat med stöd av 53 d § tillämpas 34 och
35 § i statsunderstödslagen. Innan ett ärende
som gäller begäran om omprövning avgörs
eller bemötande avges i ett besvärsärende ska
fonden begära ett utlåtande i ärendet av ar-
bets- och näringsministeriet.

Omprövning av ett besiktningsorgans be-
slut får begäras på det sätt som anges i för-
valtningslagen. Det beslut som meddelas med
anledning av begäran om omprövning får
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen. Över förvaltningsdomsto-
lens beslut får besvär anföras endast om hög-
sta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

Beslut som meddelats med stöd av 42 §,
43 § 2 eller 3 mom., 44 eller 47 §, 49 §
1 mom., 52 § 1—3 eller 5 mom., 53 a §
2 mom., 53 b § 2 mom., 63 § 1 mom. 5
punkten eller 66 eller 68 § samt beslut som
meddelats med stöd av 65 §, om så har be-
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stämts i beslutet, får verkställas oberoende av
ändringssökande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-
slut som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
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