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L a g

271/2011

om ändring av lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som
främjar miljövård

Utfärdad i Helsingfors den 25 mars 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård

(609/1973) lagens rubrik, 1 och 1 a §, 2 § 2 och 3 mom. samt 3—6 och 6 a §, sådana de lyder,
lagens rubrik och 6 a § i lag 636/1991, 1 § i lagarna 597/1990 och 450/1998, 1 a § och 2 § 3
mom. i lag 450/1998, 2 § 2 mom. i lag 597/1990, 3 och 4 § i lag 1573/2009, 5 § i lag
1142/1993 och 6 § delvis ändrad i lag 450/1998, samt

fogas till lagen nya 6 b och 6 c § som följer:

L a g
om statsgarantier för miljövårds- och energiinvesteringar

1 §
Det bolag som avses i lagen om statens

specialfinansieringsbolag (443/1998) (speci-
alfinansieringsbolaget) kan i enlighet med
denna lag bevilja statsgarantier som säkerhet
för krediter eller annan finansiering som har
beviljats företag som bedriver industriell eller
därmed jämförlig produktionsverksamhet för
investeringar i vattenvård, luftvård och åter-
vinning av avfall (miljövårdsinvesteringar)
och för finländska projekt för förnybar energi

och projekt som avser att förbättra energief-
fektiviteten (energiinvesteringar). Statsga-
ranti kan även beviljas som säkerhet för kre-
diter som tas för ändrings-, reparations- eller
förbättringsarbeten.

Statsgarantier som avses i 1 mom. kan ges
oberoende av företagets storlek. Då garanti
beviljas ska det beaktas hur effektiva och
lönsamma de åtgärder är som miljövårdsin-
vesteringen eller energiinvesteringen medför.

I denna lag avses med garantikredit en
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kredit eller någon annan finansiering som
specialfinansieringsbolaget garanterar med
stöd av denna lag.

1 a §
Specialfinansieringsbolaget kan i enlighet

med denna lag bevilja statsgarantier för fi-
nansiering av sådana investeringar utomlands
som i betydande grad förbättrar miljöns till-
stånd i Finland (utländska miljövårdsinveste-
ringar).

2 §
— — — — — — — — — — — — —

Statsgaranti ges som proprieborgen eller
som någon annan ansvarsförbindelse.

Specialfinansieringsbolaget kan kräva att
en säkerhet som bolaget har godkänt ska
ställas för garantikrediten.
— — — — — — — — — — — — —

3 §
Innan statsgaranti beviljas för miljövårds-

investeringar eller energiinvesteringar ska
specialfinansieringsbolaget inhämta en till-
räcklig utredning om hur ändamålsenlig och
effektiv investeringen är, i fråga om miljö-
vårdsinvesteringar med tanke på miljövården
och avfallsåtervinningen och i fråga om ener-
giinvesteringar med tanke på målen för ök-
ningen av den förnybara energin, minsk-
ningen av växthusgasutsläppen eller förbätt-
ringen av energieffektiviteten.

I fråga om utländska miljövårdsinveste-
ringar ska utöver den utredning som avses i
1 mom. ett utlåtande om hur ändamålsenlig
investeringen är inhämtas hos utrikesministe-
riet.

4 §
För att trygga statens intressen kan skydd

tas genom försäkringar, säkerheter, avtal om
ansvarsbyte och andra arrangemang mot för-
lustrisk som kan uppstå vid garantiverksam-
het enligt denna lag (skyddsarrangemang).

5 §
Beloppet av kapitalet av obetalda garantik-

rediter som beviljats med stöd av denna lag
får samtidigt vara sammanlagt högst
1 000 miljoner euro. Garantiansvaret för de
garantier som avses i 1 a § får dock uppgå till

högst 100 miljoner euro. Vid beräkningen av
det garantiansvar som avses ovan beaktas, i
fråga om de krediter som täcks av garantier
som trätt i kraft, det kapital som täcks av
garanti och, i fråga om bindande garantian-
bud, hälften av det kreditkapital som ska
täckas av garanti.

Beloppet av en kredit i en annan valuta än
euro beräknas enligt den referenskurs som
Europeiska centralbanken har offentliggjort
och som gäller då garantin beviljas. Kursen
för en valuta som saknas i Europeiska cen-
tralbankens kurslista beräknas enligt valutans
gängse internationella kurs i någon valuta
som noteras av Europeiska centralbanken vid
den tidpunkt då garantin beviljas.

6 §
För beslut om garantier som avses i denna

lag får en handläggningsavgift tas ut. Avgif-
ten bestäms utgående från den arbetsmängd
och de kostnader som handläggningen med-
för.

För garantier som avses i denna lag tas det
ut en garantiavgift vars belopp bestäms utgå-
ende från riskperiodens längd, kreditvärdig-
heten hos föremålet för risken och andra om-
ständigheter som inverkar på den risk som
ska täckas.

6 a §
De garantier som avses i denna lag admi-

nistreras av det specialfinansieringsbolag
som avses i 1 §. Bolaget fastställer också de
allmänna avtalsvillkor som ska tillämpas på
garantier och ingår de avtal samt ger de öv-
riga förbindelser som avses i 4 § och vidtar
de skyddsarrangemang som avses i paragra-
fen.

6 b §
Specialfinansieringsbolaget ska vid hand-

läggningen och administreringen av de ga-
rantier som avses i denna lag följa förvalt-
ningslagen (434/2003) och språklagen
(423/2003).

På bolagets anställda och på medlemmarna
i dess organ tillämpas bestämmelserna om
straffrättsligt tjänsteansvar när de handlägger
ärenden som avses i denna lag.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns
i skadeståndslagen (412/1974).
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6 c §
Bestämmelser om handlingars offentlighet

och begränsningar i rätten att få uppgifter
samt om tystnadsplikt finns i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet

(621/1999) och i 5 § i lagen om statens
specialfinansieringsbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Helsingfors den 25 mars 2011

Republikens President
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Arbetsminister Anni Sinnemäki
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