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Lag
om ändring av lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters pla-

ner och program

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och pro-

gram (200/2005) 10 § och
fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

10 § 

Gränsöverskridande miljökonsekvenser

Om genomförandet av en plan eller ett program kan antas ha betydande miljökonse-
kvenser för ett territorium som tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen eller en part i
ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland, ska miljöministeriet sköta infor-
mationen till och förhandlingarna med denna stat beträffande miljöbedömningen i fråga
om planen eller programmet. 

Om genomförandet av en plan eller ett program kan ha sådana miljökonsekvenser som
avses i 1 mom., ska den myndighet som ansvarar för planen eller programmet utan dröjs-
mål kontakta miljöministeriet och vid behov till miljöministeriet ge in ett utkast till planen
eller programmet och en miljörapport för vidarebefordran till den andra staten. Utkastet
och rapporten eller delar av dem ska vid behov översättas till de aktuella språken. För
översättningskostnaderna står den myndighet som ansvarar för planen eller programmet.

Om miljöministeriet anser att en plan eller ett program har sådana miljökonsekvenser
som avses i 1 mom. eller om den stat som miljökonsekvenserna gäller begär det, ska mil-
jöministeriet underrätta den andra staten om bedömningen och sända den utkastet till plan
eller program och miljörapporten i god tid innan planen eller programmet godkänns. Mil-
jöministeriet ska informera utrikesministeriet om det material som sänds till den andra sta-
ten. Bestämmelser om innehållet i underrättelsen till en annan stat utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

Om en stat som har sänts ett utkast till plan eller program och en miljörapport inom 60
dagar från mottagandet av utkastet och rapporten meddelar att den önskar förhandla om
frågan, ska miljöministeriet inleda förhandlingar om de gränsöverskridande miljökonse-
kvenser som genomförandet av planen eller programmet kan antas ha och om de planerade
åtgärderna för att minska eller eliminera sådana effekter. När förhandlingarna inleds ska
man komma överens om arrangemangen för hur myndigheterna och allmänheten i den stat
där miljökonsekvenserna kan antas bli betydande ska ges tillfälle att yttra sig inom en skä-
lig tid.
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Den andra staten ska, på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrå-
det, informeras om ett beslut att godkänna en plan eller ett program.

10 a § 

Deltagande i miljöbedömning av en annan stats plan eller program

Om en plan eller ett program som genomförs av en myndighet hos en part i ett interna-
tionellt avtal som är förpliktande för Finland eller av en myndighet i en annan medlemsstat
i Europeiska unionen kan antas ha betydande miljökonsekvenser på ett område under Fin-
lands jurisdiktion, ska miljöministeriet sköta informationen och förhandlingarna beträf-
fande miljöbedömningen av den andra statens plan eller program. 

Miljöministeriet ska 
1) underrätta den andra staten om huruvida ministeriet innan planen eller programmet

godkänns vill förhandla om de gränsöverskridande miljökonsekvenser som genomföran-
det av planen eller programmet kan antas ha och om de planerade åtgärderna för att minska
eller eliminera sådana effekter,

2) sända den underrättelse som lämnats till den andra staten för kännedom till utrikes-
ministeriet,

3) ge allmänheten i Finland tillfälle att studera plan- eller programutkastet och mil-
jörapporten och att yttra sig om dem, i det fall att förhandlingar förs med den andra staten, 

4) begära utlåtanden om plan- eller programutkastet och om miljörapporten av andra
myndigheter,

5) sända yttrandena och utlåtandena till den andra staten, samt
6) sköta eventuella andra informations- och förhandlingsuppgifter enligt 1 mom.

————
Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.
På sådana miljörapporter om myndigheters planer eller program som en annan stat vid

ikraftträdandet av denna lag har blivit underrättad om tillämpas de bestämmelser som gäll-
de då denna lag trädde i kraft.

På sådana miljörapporter om en annan stats myndigheters planer och program som Fin-
land vid ikraftträdandet av denna lag har blivit underrättad om tillämpas de bestämmelser
som gällde då denna lag trädde i kraft.

Helsingfors den 5 maj 2017
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