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Finansministeriets beslut
om förfallodagar för fastighetsskatten för 2000
Utfärdat i Helsingfors den 22 februari 2000

Finansministeriet har med stöd av 28 § fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992
(654/1992), sådant det lyder i lag 506/1998 och 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978), sådant det lyder i lag 586/1987, beslutat:
1§
Den första raten av fastighetsskatten för
2000 skall erläggas senast den 20 september
2000 och den andra raten senast den 2 november 2000.

2§
Detta beslut träder i kraft den 28 februari
2000.

Helsingfors den 22 februari 2000
Minister Suvi-Anne Siimes

Äldre finanssekreterare Merja Taipalus
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Nr 177

Finansministeriets beslut
om förfallodagarna för skatt och skogsvårdsavgift som debiterats för 1999
Utfärdat i Helsingfors den 22 februari 2000

Finansministeriet har med stöd av 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd
(611/1978), sådant det lyder i lag 586/1987, beslutat:
1§
Den första raten av stats-,
kyrkoskatt samt försäkrads
premie som debiterats för
skall betalas senast den 4
och den andra raten senast
2001.

kommunal- och
sjukförsäkringsskatteåret 1999
december 2000
den 6 februari

2§
Skogsvårdsavgiften för 1999 skall betalas
senast den 4 december 2000.

3§
Beslutet gäller inte kvarskatt som påförts
sådana samfund och samfällda förmåner som
avses i 3 § respektive 5 § i inkomstskattelagen.
4§
Detta beslut träder i kraft den 28 februari
2000.

Helsingfors den 22 februari 2000
Minister Suvi-Anne Siimes

Äldre finanssekreterare Merja Taipalus





1U

-RUGRFKVNRJVEUXNVPLQLVWHULHWVEHVOXW
RPlQGULQJDYMRUGRFKVNRJVEUXNVPLQLVWHULHWVEHVOXWRPKDQGHOPHG
VNRJVRGOLQJVPDWHULDO
8WIlUGDWL+HOVLQJIRUVGHQIHEUXDUL

¥¥¥¥¥

-RUGRFKVNRJVEUXNVPLQLVWHULHWKDUPHGVW|GDYODJHQGHQDXJXVWLRPKDQGHO
PHGVNRJVRGOLQJVPDWHULDO  EHVOXWDW
IRJDHQQ\SXQNWWLOOGHQELODJDVRPDYVHVLPRPSXQNWHQMRUGRFKVNRJV
EUXNVPLQLVWHULHWV EHVOXW DY GHQ  GHFHPEHU  RP KDQGHO PHG VNRJVRGOLQJVPDWHULDO
 VRPI|OMHU
6WRUOHNVNUDYSnSODQWRU

%LODJD



1U


7lFNURWVSODQWRUDYEM|UNVRPSODQWHUDVPHGO|Y
0HGDYYLNHOVHIUnQYDGVRPI|UHVNULYVLSXQNWInUVnGDQDWlFNURWVSODQWRUDYEM|UNPHG
O|YVRPKDUVnWWVXQGHUVDPPDYHJHWDWLRQVSHULRGRFKYLONDVNUXNYRO\PlUPLQVWFP RFK
YLONDVSODQWWlWKHWlUK|JVWNUXNRUP PDUNQDGVI|UDV
3ODQWRUQDVVWRUOHNVNDOOKlUYLGXSSI\OODI|OMDQGHNUDY
%-g5.
3ODQWWlWKHW
NUXNRUP

3ODQWSDUWLHWVPHGLDQK|MGFP
0D[LPDO
PHGLDQ
K|MGFP













3ODQWDQVPLQLPLK|MGLSDUWLHWFP




















































































































¥¥¥
'HWWD EHVOXW WUlGHU L NUDIW GHQ  IHEUXDUL

+HOVLQJIRUVGHQIHEUXDUL
-RUGRFKVNRJVEUXNVPLQLVWHU.DOHYL+HPLOl

gYHULQVSHNW|U3HQWWL/lKWHHQRMD

505

Nr 179

Handels- och industriministeriets beslut
om färdigförpackningar
Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 2000

Handels- och industriministeriet har med stöd av 19 § 2 mom. justeringslagen av den 14
april 1965 (219/1965), sådant det lyder i lag 1383/1994, beslutat:
1§

2§

Tillämpningsområde

Definitioner

Detta beslut gäller färdigförpackningar
som innehåller produkter som säljs efter volym eller vikt och vilka är avsedda att säljas
i standardiserade enheter enligt sin nominella mängd.
De standardiserade enheterna motsvarar de
värden som förpackaren har valt ut på förhand och som uttrycks i vikt- eller volymenheter och är minst 5 g eller 5 ml och högst
10 kg eller 10 l; eller som förpackas i formbeständiga behållare i enlighet med bilaga 5;
eller som förpackas som aerosol i enlighet
med bilaga 6.
Användningen av de nominella mängder
för innehållet som anförs i bilagorna 3—6
garanterar att ingen stat som är medlem i
Europeiska unionen på sitt område förbjuder
marknadsföringen av färdigförpackningar.
Endast värdena i bilaga 4 punkt 11 är obligatoriska.

En färdigförpackning är kombinationen av
en produkt och den individuella förpackning
som den är färdigförpackad i.
En produkt är färdigförpackad när den placeras i en förpackning av vilken beskaffenhet som helst utan att köparen är närvarande
och mängden i förpackningen har ett förutbestämt värde som inte kan ändras utan att
förpackningen antingen öppnas eller genomgår en märkbar förändring.
3§
e-märkning
En färdigförpackning som stämmer överens med bestämmelserna i detta beslut får
förses med e-märkning enligt punkt 3.3 i
bilaga 1.
Innehållsmängden i färdigförpackningar

Rådets direktiv 75/106/EEG, 76/211/EEG och 80/232/EEG jämte ändringar
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som har försetts med e-märkning skall kontrolleras i enlighet med punkt 5 i bilaga 1
och bilaga 2.
I de fall en flerpack innehåller två eller
flera färdigförpackningar skall varje enskild
färdigförpackning och dess märkningar
stämma överens med bestämmelserna. I de
fall en färdigförpackning består av en eller
flera separata förpackningar som inte är avsedda att säljas var för sig, skall färdigförpackningen och dess märkningar stämma
överens med bestämmelserna.
4§
Övriga märkningar
Alla förpackningar som har försetts med
e-märkning skall ha en påskrift som anger
produktens vikt eller volym i enlighet med
bilaga 1.
Färdigförpackningar, som innehåller flytande produkter, märks med nominell volym
i enlighet med bilaga 3, och färdigförpackningar som innehåller andra produkter märks
med nominell vikt i enlighet med bilaga 4
utom när allmänt handelsbruk eller Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter
något annat.
Om handelsbruket eller de nationella bestämmelserna inte är desamma i alla medlemsstater för en kategori produkter eller för
en typ färdigförpackningar, skall dessa färdigförpackningar åtminstone förses med de
angivelser av innehållsmängden som svarar
mot det handelsbruk eller de nationella bestämmelser som gäller i destinationslandet.
Den märkning som anger innehållets nominella vikt eller nominella volym skall göras enligt punkt 3.1 i bilaga 1.
Innehållsmängden skall anges med de SImåttenheter som fastställs i måttenhetsförordningen (371/1992).
5§

1 g = 0,0353 uns (avoirdupois),
1 kg = 2,205 pund,
1 ml = 0,0352 flytande uns,
1 l = 1,760 pint eller 0,220 gallon.
Till utgången av den övergångsperiod då
parallella märkningar får användas inom gemenskapen, får innehållsmängden som uttrycks i SI-enheter också uttryckas med andra
måttenheter.
Märkningar med andra måttenheter får inte
vara större än motsvarande märkningar med
SI-enheter.
6§
Övervakning och meddelande av
anvisningar
Efterlevnaden av detta beslut övervakas av
säkerhetsteknikcentralen samt av de konsument- och livsmedelsmyndigheter som handhar produktövervakningen.
Tillsynsmyndigheterna kan i vilket skede
som helst av saluhållandet utföra kontroller
för att försäkra sig om att färdigförpackningarna stämmer överens med kraven.
Säkerhetsteknikcentralen kan meddela anvisningar som förenhetligar tillämpningen av
bestämmelserna i detta beslut.
7§
Ibruktagande av e-märkning
Användningen av e-märkning i färdigförpackningar kan inledas när en anmälan om
saken har lämnats in till kontrollorganet och
den faktiska innehållsmängden i varje förpackning mäts eller en annan godtagbar metod är i användning.
Senast inom sex månader från det anmälan
har gjorts skall kontrollorganet göra kontroller hos förpackaren, importören eller dennes
representant.

Övriga måttenheter
8§
I de fall där brittiska måttenheter (UK) får
användas inom gemenskapen, skall uppgiften om innehållsmängden, om Storbritannien
eller Irland önskar det, på deras nationella
territorier åtföljas av en uppgift i motsvarande
brittiska
måttenheter.
Omräkningsfaktorerna är:

Förpackarens ansvar och kontroll
Förpackaren eller importören ansvarar för
att en färdigförpackning stämmer överens
med kraven, vilket dessutom säkerställs i
enlighet med punkt 4 i bilaga 1.

Nr 179
9§
Utnämnande av kontrollorgan
Handels- och industriministeriet utnämner
det kontrollorgan som avses i detta beslut.
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Genom detta beslut upphävs handels- och
industriministeriets beslut av den 25 april
1994 om ikraftträdandet av vissa av Europeiska gemenskapernas råds direktiv om färdigförpackningar (303/1994).

10 §
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 29 februari
2000.
Helsingfors den 23 februari 2000
Handels- och industriminister Erkki Tuomioja

Överinspektör Veli Viitala
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)lUGLJI|USDFNQLQJDUVNDOOI|USDFNDVSnVnGDQWVlWWDWWGHIlUGLJDI|USDFNQLQJDUQDXSSI\OOHU
I|OMDQGHNUDY





,QQHKnOOHWV IDNWLVND PlQJG VNDOO L JHQRPVQLWW LQWH YDUD PLQGUH lQ GHQ QRPLQHOOD
PlQJGHQ



3URSRUWLRQHQIlUGLJI|USDFNQLQJDUPHGPLQXVDYYLNHOVHUVW|UUHlQGHQWLOOnWQDPLQXVDY
YLNHOVHQIDVWVWlOOGLSXQNWVNDOOYDUDWLOOUlFNOLJWOLWHQI|UDWWSDUWLHUDYIlUGLJI|U
SDFNQLQJDUVNDOOXSSI\OODNUDYHQI|USURYQLQJDUQDHQOLJWELODJD



,QJHQIlUGLJI|USDFNQLQJPHGHQPLQXVDYYLNHOVHVRPlUPHUlQGXEEHOWVnVWRUVRP
GHQWLOOnWQDPLQXVDYYLNHOVHQLWDEHOOHQLSXQNWInUI|UVHVPHGHPlUNQLQJHQOLJW
SXQNW

'(),1,7,21(52&+*581'/b**$1'(%(67b00(/6(5


1RPLQHOOPlQJG
'HQQRPLQHOODPlQJGHQLHQIlUGLJI|USDFNQLQJ QRPLQHOOYLNWHOOHUQRPLQHOOYRO\P
lU GHQ YLNW HOOHU YRO\P VRP DQJHV Sn IlUGLJI|USDFNQLQJHQ GYV GHQ SURGXNWPlQJG
VRPIlUGLJI|USDFNQLQJHQDQVHVLQQHKnOOD



)DNWLVNPlQJG
0HG GHQ IDNWLVND LQQHKnOOVPlQJGHQ L HQ IlUGLJI|USDFNQLQJ DYVHV GHQ PlQJG DY HQ
SURGXNWVRPIlUGLJI|USDFNQLQJHQIDNWLVNWLQQHKnOOHU YLNWHOOHUYRO\P 1lUGHSUR
GXNWHUVRPPHGGHODWVLYRO\PHQKHWHUNRQWUROOHUDVPlWVLQQHKnOOHWVIDNWLVNDYRO\PL
HQWHPSHUDWXUSn&HOOHURFNVnNRUULJHUDVGHQVnDWWGHQPRWVYDUDUHQWHPSHUDWXU
Sn&REHURHQGHDYLYLONHQWHPSHUDWXUI|USDFNDQGHWHOOHUNRQWUROOHQVNHU'HQQD
UHJHOWLOOlPSDVGRFNLQWHSnGMXSIU\VWDHOOHUN\OGDSURGXNWHUYLONDVPlQJGPHGGHODVL
YRO\PHQKHWHU



0LQXVDYYLNHOVH
0HGPLQXVDYYLNHOVHLIlUGLJI|USDFNQLQJDUVLQQHKnOODYVHVGHQPlQJGVRPGHQIDNWLV
NDPlQJGHQlUPLQGUHlQIlUGLJI|USDFNQLQJHQVQRPLQHOODPlQJG



7LOOnWHQPLQXVDYYLNHOVH
'HQWLOOnWQDPLQXVDYYLNHOVHQVNDOOIDVWVWlOODVLHQOLJKHWPHGI|OMDQGHWDEHOO
1RPLQHOOLQQHKnOOVPlQJG4Q

7LOOnWHQPLQXVDYYLNHOVH

LPLOOLOLWHUHOOHUJUDP

LDY4Q

JHOOHUPO

























1lU WDEHOOHQ DQYlQGV VNDOO GH YlUGHQ I|U WLOOnWQD PLQXVDYYLNHOVHU VRP nWHUJHV VRP
SURFHQWWDOLWDEHOOHQRPUlNQDVWLOOYlUGHQLYLNWRFKYRO\PHQKHWHURFKUXQGDVDYXS
SnWWLOOQlUPDVWHWLRQGHOVJUDPHOOHUPLOOLOLWHU
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3c6.5,)7(52&+0b5.1,1*
$OOD IlUGLJI|USDFNQLQJDU VNDOO YDUD I|UVHGGD PHG I|OMDQGH PlUNQLQJDU DQEULQJDGH Sn I|U
SDFNQLQJHQSnVnGDQWVlWWDWWGHlURXWSOnQOLJDOlWWOlVEDUDRFKV\QOLJDQlUIlUGLJI|USDFNQLQ
JHQEMXGVXWXQGHUQRUPDODI|UKnOODQGHQ


,QQHKnOOHWVQRPLQHOODPlQJG QRPLQHOOYLNWHOOHUQRPLQHOOYRO\P XWWU\FNWLNLORJUDP
JUDPOLWHUFHQWLOLWHUHOOHUPLOOLOLWHURFKDQJLYHQPHGVLIIURUVRPlUPLQVW





PPK|JDRPGHQQRPLQHOODPlQJGHQ|YHUVWLJHUJHOOHUFO
PPK|JDRPGHQQRPLQHOODPlQJGHQlUIURPJHOOHUFOWLOOJ
HOOHUFO
PPK|JDRPGHQQRPLQHOODPlQJGHQlUIURPJHOOHUFOWLOOJ
HOOHUFO
PPK|JDRPGHQQRPLQHOODPlQJGHQLQWH|YHUVWLJHUJHOOHUFO

I|OMGDYEHWHFNQLQJHQI|UGHQPnWWHQKHWVRPDQYlQGVRFKYLGEHKRYEHQlPQLQJHQSn
HQKHWHQ
0lUNQLQJDUPHGEULWWLVNDPnWWHQKHWHUVNDOOXWI|UDVPHGERNVWlYHURFKVLIIURUVRPLQWH
lUVW|UUHlQPRWVYDUDQGHPlUNQLQJDUL6,HQKHWHU


(WW PlUNH HOOHU HQ SnVNULIW VRP J|U GHW P|MOLJW I|U GH EHK|ULJD NRQWUROORUJDQHQ DWW
LGHQWLILHUD I|USDFNDUHQ HOOHU GHQ VRP lU DQVYDULJ I|U I|USDFNQLQJHQ HOOHU GHQ LQRP
(XURSHLVNDXQLRQHQVRPUnGHHWDEOHUDGHLPSRUW|UHQ



(WWOLWHWHPLQVWPPK|JWSODFHUDWLQRPVDPPDV\QIlOWVRPXSSJLIWHQRPGHQ
QRPLQHOODPlQJGHQJDUDQWHUDUDWWIlUGLJI|USDFNQLQJHQXSSI\OOHUEHVWlPPHOVHUQD
%RNVWDYHQHVNDOOKDGHQIRUPVRPIUDPJnUDYELOGHQQHGDQ



)g53$&.$5(16(//(5,03257g5(16$169$5
,QQHKnOOVPlQJGHQ HOOHUGHQI|USDFNDGHPlQJGHQ LHQIlUGLJI|USDFNQLQJGYVGHWIDNWLVND
LQQHKnOOHWVNDOOPlWDVHOOHUNRQWUROOHUDVSnI|USDFNDUHQVHOOHULPSRUW|UHQVDQVYDU0lWQLQJHQ
HOOHUNRQWUROOHQVNDOOXWI|UDVPHGKMlOSDYOHJDODPlWGRQVRPlUOlPSOLJDI|UGHnWJlUGHUVRP
lUQ|GYlQGLJD
.RQWUROOHQInUXWI|UDVJHQRPSURYWDJQLQJ
2PGHQIDNWLVNDLQQHKnOOVPlQJGHQLQWHPlWVVNDOOGHQNRQWUROOVRPXWI|UVDYI|USDFNDUHQ
YDUDVnRUGQDGDWWLQQHKnOOVPlQJGHQVlNHUVWlOOVSnHWWWLOOI|UOLWOLJWVlWW
)|UDWWXSSI\OODGHVVDNUDYVNDOOI|USDFNDUHQXWI|UDWLOOYHUNQLQJVNRQWUROOHUHQOLJWGHI|UIDUDQ
GHQVRPJRGNlQWVDYHWWNRQWUROORUJDQRFKI|UYDUDGHGRNXPHQWVRPLQQHKnOOHUUHVXOWDWHQDY
NRQWUROOHUQDLIUnJDI|UDWWVW\UNDDWWNRQWUROOHUQDWLOOVDPPDQVPHGDOODUlWWHOVHURFKMXVWHULQ
JDUVRPYLVDWVLJYDUDQ|GYlQGLJDKDUXWI|UWVSnHWWRUGHQWOLJWRFKQRJJUDQWVlWW
1lUGHWJlOOHULPSRUWIUnQOlQGHUVRPLQWHK|UWLOO(XURSHLVNDXQLRQHQNDQLPSRUW|UHQLVWlO
OHWI|UDWWPlWDHOOHUNRQWUROOHUDYDUDQI|UHWHEHYLVI|UDWWKDQKDUQ|GYlQGLJDJDUDQWLHUVRP
J|UGHWP|MOLJWI|UKRQRPDWWSnWDVLJDQVYDUHWI|UDWWIlUGLJI|USDFNQLQJDUQDVWlPPHU|YHUHQV
PHGNUDYHQ
1lUPlQJGHQDYHQSURGXNWXWWU\FNVLYRO\PHQKHWHUlUHQDYIOHUDPHWRGHUI|UDWWXSSI\OOD
NUDYHQSnPlWQLQJRFKNRQWUROODWWDQYlQGDIODVNRUVRPKDUJRGNlQWVVRPPlWEHKnOODUHRFK
I|UVHWWV PHG  WHFNQHW RPYlQW HSVLORQ  YLOND KDU SnI\OOWV L HQOLJKHW PHG GH EHVWlPPHOVHU
VRPJlOOHUI|UGHVVD
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.RQWUROOHUI|UDWWVlNHUVWlOODDWWIlUGLJI|USDFNQLQJDUQDVWlPPHU|YHUHQVPHGEHVWlPPHOVHUQD
VNDOOXWI|UDVDYHWWNRQWUROORUJDQJHQRPVWLFNSURYVNRQWUROOKRVI|USDFNDUHQHOOHURPGHWWD
LQWHlUP|MOLJWKRVLPSRUW|UHQHOOHUKDQVLQRP(XURSHLVNDXQLRQHQHWDEOHUDGHUHSUHVHQWDQW
'HQQDVWDWLVWLVNDVWLFNSURYVNRQWUROOVNDOOXWI|UDVLHQOLJKHWPHGJRGWDJQDPHWRGHUI|UNYDOL
WHWVNRQWUROO'HVVHIIHNWLYLWHWVNDOOYDUDMlPI|UEDUPHGUHIHUHQVPHWRGHQVHQOLJWELODJD
9DGEHWUlIIDUNULWHULHWI|UGHWPLQVWDJRGWDJEDUDLQQHKnOOHWVNDOOHQSURYWDJQLQJVSODQDQVHV
YDUDMlPI|UEDUPHGGHQLELODJDUHNRPPHQGHUDGHRPDEVNLVVDQI|USXQNWHQPHGRUGLQDWDQ
SnGHQDQYlQGDSODQHQVDFFHSWDQVVDQQROLNKHWVNXUYD DFFHSWDQVVDQQROLNKHWI|USDUWLHW
 DYYLNHUPHGPLQGUHlQIUnQDEVNLVVDQI|UPRWVYDUDQGHSXQNWSnDFFHSWDQVVDQQR
OLNKHWVNXUYDQI|UGHQLELODJDUHNRPPHQGHUDGHSURYWDJQLQJVSODQHQ
9DGEHWUlIIDUNULWHULHWI|UGHWPHGHOYlUGHVRPEHUlNQDVPHGKMlOSDYVWDQGDUGDYYLNHOVHPHWR
GHQVNDOOHQSURYWDJQLQJVSODQVRPWLOOlPSDVLHQPHGOHPVVWDWDQVHVYDUDMlPI|UEDUPHGGHQL
ELODJDUHNRPPHQGHUDGHRPPHGKlQV\QWLOODWWDFFHSWDQVVDQQROLNKHWVNXUYRUQDI|UGHEnGD
SODQHUQDKDUVRPDEVNLVVDD[HO
4QP 
BBBBBBBBB
V
DEVNLVVDQI|USXQNWHQPHGRUGLQDWDQLNXUYDQI|UGHQDQYlQGDSODQHQ DFFHSWDQVVDQQR
OLNKHWI|USDUWLHW  DYYLNHUPHGPLQGUHlQIUnQDEVNLVVDQI|UPRWVYDUDQGHSXQNWSn
GHQLELODJDEHVNULYQDSURYWDJQLQJVSODQHQ



P GHWIDNWLVNDPHGHOYlUGHWI|USDUWLHW

1U



%LODJD

'HQQDELODJDIDVWVWlOOHUKXUPDQDQYlQGHUGHPHWRGHUVRPOlPSDUVLJI|UVWDWLVWLVNNRQWUROODYIlUGLJ
I|USDFNQLQJDURFKVRPXSSI\OOHUNUDYHQLSXQNWLELODJD


5(*/(5 )g5 0b71,1* $9 '(7 )$.7,6.$ ,11(+c//(7 , )b5',*)g5
3$&.1,1*$5
'HQIDNWLVNDPlQJGHQDYLQQHKnOOHWLIlUGLJI|USDFNQLQJDUInUPlWDVGLUHNWPHGKMlOSDYYnJDU
HOOHUYROXPHWULVNDPlWGRQHOOHUQlUGHWJlOOHUYlWVNRULQGLUHNWJHQRPYlJQLQJSnI|UKDQGDY
GHQI|USDFNDGHSURGXNWHQRFKJHQRPPlWQLQJDYGHVVGHQVLWHW
2DYVHWWYLONHQPHWRGVRPDQYlQGVInUPlWRVlNHUKHWHQYLGEHVWlPQLQJHQDYGHWIDNWLVNDLQQH
KnOOHWLHQIlUGLJI|USDFNQLQJLQWH|YHUVWLJDHQIHPWHGHODYGHQWLOOnWQDPLQXVDYYLNHOVHQI|U
IlUGLJI|USDFNQLQJHQVQRPLQHOODPlQJG

 5(*/(5)g5.21752//$93$57,(5$9)b5',*)g53$&.1,1*$5
.RQWUROOHQDYIlUGLJI|USDFNQLQJDUVNDOOXWI|UDVJHQRPSURYWDJQLQJLWYnVHSDUDWDVWHJ



HQNRQWUROODYDWWLQQHKnOOVPlQJGHQLYDUMHIlUGLJI|USDFNQLQJLSURYHWVWlPPHU|YH
UHQVPHGNUDYHQRFK
HQDQQDQNRQWUROODYDWWGHWJHQRPVQLWWOLJDLQQHKnOOHWLIlUGLJI|USDFNQLQJDUQDLSURYHW
VWlPPHU|YHUHQVPHGNUDYHQ

(WWSDUWLDYIlUGLJI|USDFNQLQJDUVNDOODQVHVJRGWDJEDUWRPUHVXOWDWHQDYEnGDGHVVDNRQWUROOHU
XSSI\OOHUNULWHULHUQDI|UDFFHSWDQV
)|UYDURFKHQDYGHVVDNRQWUROOHUILQQVWYnSURYWDJQLQJVSODQHU

GHQHQDI|URI|UVW|UDQGHSURYQLQJGYVSURYQLQJVRPLQQHElUDWWI|USDFNQLQJHQLQWH
|SSQDV

GHQDQGUDI|UI|UVW|UDQGHSURYQLQJGYVSURYQLQJVRPLQQHElUDWWI|USDFNQLQJHQ|SS
QDVHOOHUI|UVW|UV
$YHNRQRPLVNDRFKSUDNWLVNDVNlOVNDOOGHQVLVWQlPQGDSURYQLQJHQEHJUlQVDVWLOOHWWDEVROXW
PLQLPXPGHQlUPLQGUHHIIHNWLYlQGHQI|UVWQlPQGD
)|UVW|UDQGHSURYQLQJVNDOOGlUI|UHQGDVWDQYlQGDVQlURI|UVW|UDQGHSURYQLQJLQWHlUSUDNWLVNW
JHQRPI|UEDU6RPDOOPlQUHJHOJlOOHUDWWGHQLQWHVNDOOWLOOlPSDVSnSDUWLHUXQGHUHQKH
WHU


6DPPDQVlWWQLQJDYHWWSDUWLDYIlUGLJI|USDFNQLQJDU


3DUWLHW VNDOO RPIDWWD DOOD GH IlUGLJI|USDFNQLQJDU PHG VDPPD QRPLQHOOD PlQJG DY
VDPPDW\SXUVDPPDWLOOYHUNQLQJVVHULHRFKI|USDFNDGHSnVDPPDVWlOOHYLONDI|U
SDFNQLQJDUVNDOONRQWUROOHUDV3DUWLVWRUOHNHQVNDOOEHJUlQVDVWLOOQHGDQVWnHQGHDQWDO



1lU IlUGLJI|USDFNQLQJDUQD NRQWUROOHUDV YLG VOXWHW DY WUDQVSRUWEDQGHW VNDOO DQWDOHW L
YDUMH SDUWL YDUD OLND PHG DQOlJJQLQJHQV PD[LPDOD NDSDFLWHW SHU WLPPH XWDQ QnJRQ
EHJUlQVQLQJDYSDUWLHWVVWRUOHN
,DQGUDIDOOVNDOOSDUWLHWVVWRUOHNEHJUlQVDVWLOOIlUGLJI|USDFNQLQJDU



)|USDUWLHURPIlUUHlQIlUGLJI|USDFNQLQJDUVNDOOGHQRI|UVW|UDQGHSURYQLQJHQGn
GHQXWI|UVRPIDWWDKHODSDUWLHW



,QQDQSURYQLQJDUQDLRFKXWI|UVVNDOOHWWWLOOUlFNOLJWDQWDOIlUGLJI|USDFNQLQJDU
VOXPSPlVVLJWWDVIUnQSDUWLHWVnDWWGHQNRQWUROOVRPIRUGUDUGHWVW|UUHSURYHWNDQXW
I|UDV
)|U GHQ DQGUD NRQWUROOHQ VNDOO GHW HUIRUGHUOLJD SURYHW YlOMDV VOXPSPlVVLJW IUnQ GHW
I|UVWDSURYHWVDPWPlUNDV
'HQQDPlUNQLQJVNDOODYVOXWDVLQQDQPlWQLQJHQSnE|UMDV
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.RQWUROODYGHQIDNWLVNDLQQHKnOOVPlQJGHQLHQIlUGLJI|USDFNQLQJ
'HWPLQVWDJRGWDJEDUDLQQHKnOOHWVNDOOEHUlNQDVJHQRPDWWIlUGLJI|USDFNQLQJHQVQRPLQHOOD
PlQJGPLQVNDVPHGGHQWLOOnWQDPLQXVDYYLNHOVHQI|UGHQQDPlQJG
(QVNLOGD IlUGLJI|USDFNQLQJDU L SDUWLHW YLONDV IDNWLVND LQQHKnOO lU PLQGUH lQ GHW PLQVWD
JRGWDJEDUDLQQHKnOOHWVNDOODQVHVIHODNWLJD


2I|UVW|UDQGHSURYQLQJ
2I|UVW|UDQGHSURYQLQJVNDOOXWI|UDVHQOLJWHQGXEEHOSURYWDJQLQJVSODQLHQOLJKHWPHG
QHGDQVWnHQGHWDEHOO
$QWDOHWI|UVWNRQWUROOHUDGHIlUGLJI|USDFNQLQJDUVNDOOYDUDOLNDPHGGHWLSODQHQDQJLY
QDDQWDOHWHQKHWHUI|UGHWI|UVWDSURYHW


RP DQWDOHW SnWUlIIDGH IHODNWLJD HQKHWHU L GHW I|UVWD SURYHW lU PLQGUH lQ HOOHU
OLND PHG GHW I|UVWD DFFHSWDQVWDOHW VNDOO SDUWLHW DY IlUGLJI|USDFNQLQJDU DQVHV
JRGWDJEDUWPHGDYVHHQGHSnGHQQDNRQWUROO



RPDQWDOHWSnWUlIIDGHIHODNWLJDHQKHWHULGHWI|UVWDSURYHWlUOLNDPHGHOOHUVW|U
UHlQGHWI|UVWDDYYLVQLQJVWDOHWVNDOOSDUWLHWDYYLVDV



RP DQWDOHW SnWUlIIDGH IHODNWLJD HQKHWHU L GHW I|UVWD SURYHW OLJJHU PHOODQ GHW
I|UVWDDFFHSWDQVRFKGHWI|UVWDDYYLVQLQJVWDOHWVNDOOHWWDQGUDSURYJHQRPI|
UDV$QWDOHWHQKHWHULGHWWDDQJHVLSODQHQ

'HSnWUlIIDGHIHODNWLJDHQKHWHUQDLGHWI|UVWDRFKDQGUDSURYHWVNDOODGGHUDVRFK


RPGHWVDPPDQODJGDDQWDOHWIHODNWLJDHQKHWHUlUPLQGUHlQHOOHUOLNDPHGGHW
DQGUD DFFHSWDQVWDOHW VNDOO SDUWLHW DQVHV JRGWDJEDUW PHG DYVHHQGH Sn GHQQD
NRQWUROO



RP GHWVDPPDQODJGDDQWDOHWIHODNWLJDHQKHWHUlUVW|UUHlQHOOHUOLNDPHGGHW
DQGUDDYYLVQLQJVWDOHWVNDOOSDUWLHWDYYLVDV
3URY

3DUWLVWRUOHN



$QWDOIHODNWLJDHQKHWHU

3URYQU

$QWDO

7RWDOW
DQWDO

$FFHSWDQVWDO

$YYLVQLQJV
WDO



































RFK
GlU|YHU
















)|UVW|UDQGHSURYQLQJ
)|UVW|UDQGHSURYQLQJVNDOOXWI|UDVLHQOLJKHWPHGGHQHQNODSURYWDJQLQJVSODQHQQH
GDQRFKGHQVNDOODQYlQGDVHQGDVWI|USDUWLHURPHOOHUIOHUDHQKHWHU
$QWDOHWNRQWUROOHUDGHIlUGLJI|USDFNQLQJDUVNDOOYDUDOLNDPHG


2P DQWDOHW SnWUlIIDGH IHODNWLJD HQKHWHU L SURYHW lU PLQGUH lQ HOOHU OLND PHG
DFFHSWDQVWDOHWVNDOOSDUWLHWDYIlUGLJI|USDFNQLQJDUDQVHVJRGWDJEDUW



2PDQWDOHWSnWUlIIDGHIHODNWLJDHQKHWHULSURYHWlUOLNDPHGHOOHUVW|UUHlQDY
YLVQLQJVWDOHWVNDOOSDUWLHWDYYLVDV
3DUWLVWRUOHN

$QWDO

RDYVHWWDQWDO
 



$QWDOIHODNWLJDHQKHWHU
$FFHSWDQVWDO

$YYLVQLQJVWDO
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.RQWUROO DY JHQRPVQLWWHW DY GHW IDNWLVND LQQHKnOOHW L GH HQVNLOGD IlUGLJI|USDFNQLQJDU
VRPLQJnULHWWSDUWL


(WWSDUWLDYIlUGLJI|USDFNQLQJDUVNDOODQVHVJRGWDJEDUWPHGDYVHHQGHSnGHQQDNRQW
UROORPPHGHOYlUGHW
[Ü   [L Q
DYGHQIDNWLVNDLQQHKnOOVPlQJGHQ[L DYQIlUGLJI|USDFNQLQJDULHWWSURYlUVW|UUHlQ
YlUGHW
4Q
  VQ W
 O
,GHQQDIRUPHOlU
4Q
Q
V
W O



IlUGLJI|USDFNQLQJHQVQRPLQHOODLQQHKnOOVPlQJG
DQWDOHWIlUGLJI|USDFNQLQJDULSURYHWI|UGHQQDNRQWUROO
GHQXSSVNDWWDGHVWDQGDUGDYYLNHOVHQI|UGHIDNWLVNDLQQHKnOOVPlQJGHUQDLIlU
GLJI|USDFNQLQJDUQDLSDUWLHW
NRQILGHQVQLYnLWI|UGHOQLQJHQPHGIULKHWVJUDGHUQDQ

2P[LlUXSSPlWWYlUGHI|UGHWIDNWLVNDLQQHKnOOHWLGHQLWHHQKHWHQLSURYHWVRPLQ
QHKnOOHUQHQKHWHUGn

 InVPHGHOYlUGHWI|UGHXSSPlWWDYlUGHQDLSURYHWJHQRPI|OMDQGHEHUlNQLQJ
[Ü   [L Q
 RFKGHQXSSVNDWWDGHVWDQGDUGDYYLNHOVHQVJHQRPI|OMDQGHEHUlNQLQJ




VXPPDQDYNYDGUDWHUQDSnPlWYlUGHQD [L




NYDGUDWHQSnVXPPDQDYPlWYlUGHQD [L  QGlUHIWHU
  Q
GHQNRUULJHUDGHVXPPDQ6& [L [
 L



YDULDQVHQY 6& Q

GHQXSSVNDWWDGHVWDQGDUGDYYLNHOVHQV Y


.ULWHULHUI|UDFFHSWDQVHOOHUDYYLVQLQJDYSDUWLHUDYIlUGLJI|USDFNQLQJDU
.ULWHULHUI|URI|UVW|UDQGHSURYQLQJ
3DUWLVWRUOHN

$QWDO

.ULWHULHU
$FFHSWDQV

$YYLVQLQJ





[Ü 4QV

[Ü 4QV

!



[Ü 4QV

[Ü 4QV

.ULWHULHUI|UI|UVW|UDQGHSURYQLQJ
3DUWLVWRUOHN

2DYVHWWDQWDO
 

$QWDO



.ULWHULHU
$FFHSWLQJ

$YYLVQLQJ

[Ü 4QV

[Ü 4QV
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9lWVNRU

1RPLQHOOYRO\PLOLWHU
VOXWJLOWLJWWLOOnWHQ





D
9LQDYIlUVNDGUXYRUIlUVNGUXYPXVWYDUVMlVQLQJ
DYEUXWLWVJHQRPWLOOVDWVDYDONRKROLQEHJULSHWYLQ
DYRMlVWGUXYPXVWEODQGDGPHGDONRKROPHGXQ
GDQWDJDYYLQHUXSSWDJQDL&&7XQGHUUXEULNHUQU
$RFK%+6XQGHUUXEULNHUQU
RFKVDPWVWDUNYLQHU XSSWDJQDL&&7
XQGHUUXEULNQUH[&+6XQGHUUXEULNQUH[
 GUXYPXVWLMlVQLQJlYHQVRPGUXYPXVWYDUV
MlVQLQJDYEUXWLWVSnDQQDWVlWWlQJHQRPWLOOVDWVDY
DONRKRO &&7UXEULNQU+6XQGHUUXEULNQU







E

*XODYLQHUPHGUlWWDWWDQYlQGDI|OMDQGH
XUVSUXQJVEHWHFNQLQJDU&{WHVGX-XUD$U
ERLV/ (WRLOHRFK&KkWHDX&KDORQ



F

$QGUDMlVWDHMPRXVVHUDQGHGU\FNHUWH[FL
GHUSlURQYLQRFKPM|G &&7XQGHUUXEULNQU
%,,+6XQGHUUXEULNQU





G

9HUPXWRFKDQQDWYLQDYIlUVNDGUXYRUVPDN
VDWWPHGDURPDWLVNDH[WUDNWHU &&7XQGHUUX
EULNQU+6UXEULNQU VWDUNYLQHU
&&7XQGHUUXEULNQUH[&+6UXEULNQU
H[

!DVWL




D 






E

0RXVVHUDQGHYLQHU &&7XQGHUUXEULNQU
$+6XQGHUUXEULNQU
$QQDWlQLXQGHUUXEULNQUDYVHWW
YLQPHGFKDPSDJQHNRUNDUYLONDKnOOV
SnSODWVPHGEDQGHOOHUIlVWDQRUGQLQJDU
VDPWYLQVRPSnDQQDWVlWWI|USDFNDWV
PHGHWW|YHUWU\FNSnPLQVWEDUPHQ
PLQGUHlQEDUPlWWYLGHQWHPSHUDWXU
DY& &&7XQGHUUXEULNQU
%+6XQGHUUXEULNHUQUH[RFK


$QGUDMlVWDPRXVVHUDQGHGU\FNHUWH[FLGHU
SlURQYLQRFKPM|G &&7XQGHUUXEULNQU
%,+6UXEULNQU










XQGHUSXQNWD JlOOHULQWHSURGXNWHUGlUI|USDFNQLQJDUQDVQRPLQHOODYRO\PlUK|JVWOLWHURFKYLOND
lUDYVHGGDI|U\UNHVEUXN




HWWYlUGHVRPJlOOHUHQGDVWI|UWlULQJLIO\JSODQIDUW\JRFKWnJRFKI|UVlOMQLQJLWXOOIULDEXWLNHU

XQGHUSXQNWHQJlOOHULQWHSURGXNWHUVRPlUDYVHGGDI|UI|UWlULQJLIO\JSODQIDUW\JHOOHUWnJHOOHUI|U
I|UVlOMQLQJLWXOOIULDEXWLNHU
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D

gOEU\JJWDYPDOW &&7UXEULNQU+6
UXEULNQU PHGXQGDQWDJDYV\UOLJD
|OVRUWHU





E

6\UOLJD|OVRUWHUTXHX]H



 6SULWGU\FNHU PHGXQGDQWDJDYVnGDQDVRPQlPQVL
&&7UXEULNQU+6UXEULNQU OLN|UHU
RFKDQGUDVSULWKDOWLJDGU\FNHUVDPPDQVDWWDDONR
KROKDOWLJDEHUHGQLQJDU VNNRQFHQWUHUDGHH[W
UDNW I|UIUDPVWlOOQLQJDYGU\FNHU &&7UXEULNQU
+6UXEULNQU





 
 



bWWLNDRFKHUVlWWQLQJDUI|UlWWLND &&7UXEULNQU
+6UXEULNQU






2OLYROMRU &&7XQGHUUXEULNQU$+6XQGHU
UXEULNHUQURFKVDPW+6UXEULNQU
 DQGUDPDWROMRU &&7XQGHUUXEULNQU
',,+6UXEULNHUQURFKVDPWUXEULNHUQU

















0M|ONHMNRQVHUYHUDGNRQFHQWUHUDGHOOHUV|
WDG &&7UXEULNQUH[+6UXEULNQU
 PHGXQGDQWDJDY\RJKXUWNHILUILOP
M|ONYDVVODRFKDQQDQMlVWHOOHUV\UDGPM|ON
0M|ONEDVHUDGHGU\FNHU &&7XQGHUUXEULNQU
%+6XQGHUUXEULNHUQUH[RFK




D

9DWWHQLQEHJULSHWPLQHUDOYDWWHQRFKNROV\UDW
YDWWHQ &&7UXEULNQU+6UXEULNQU

/HPRQDGDURPDWLVHUDWPLQHUDOYDWWHQRFKDUR
PDWLVHUDWNROV\UDWYDWWHQRFKDQGUDDONRKROIULD
GU\FNHUVRPLQWHLQQHKnOOHUPM|ONHOOHUPM|ON
IHWWHU &&7XQGHUUXEULNQU$+6UXEULN
QU PHGXQGDQWDJDYIUXNWRFKJU|Q
VDNVVDIWHUKlQI|UOLJDWLOO&&7UXEULNQU
+6UXEULNQUVDPWNRQFHQWUDW
'U\FNHUPHGEHWHFNQLQJHQDONRKROIULDSHUL
WLI





)UXNWVDIWHU LQEHJULSHWGUXYPXVW HOOHUJU|QVDNVVDI
WHUV|WDGHHOOHURV|WDGHPHQRMlVWDRFKDONRKROIULD
KlQI|UOLJDWLOO&&7XQGHUUXEULNQU%+6UXE
ULNQUIUXNWQHNWDU>UnGHWVGLUHNWLYRPIUXNW
MXLFHRFKYLVVDOLNQDQGHYDURUYLONHWQlPQVLKDQ
GHOVRFKLQGXVWULPLQLVWHULHWVEHVOXW  @





E

F











XQGHUSXQNWHQJlOOHULQWHSURGXNWHUVRPlUDYVHGGDI|UI|UWlULQJLIO\JSODQIDUW\JHOOHUWnJHOOHUI|U
I|UVlOMQLQJLWXOOIULDEXWLNHU


QlUGHWlUIUnJDRPDONRKROGU\FNHULYLONDNROV\UDWYDWWHQHOOHUVRGDKDUWLOOVDWWVlUDOODYRO\PHUXQGHU
OLWHUVOXWJLOWLJWWLOOnWQD


YlUGHQDlUHQEDUWDYVHGGDI|UNRPPHUVLHOOWEUXN



(*7QUV
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/,960('(/6206b/-6()7(59,.7 NYDQWLWHWLJUDP

 6P|U &&7UXEULNQU+6UXEULNQU PDUJDULQHPXOJHUDGHHOOHULFNHDQLPD
OLVNDRFKYHJHWDELOLVNDIHWWHU ERUGVPDUJDULQPHGOnJIHWWKDOW

 )lUVNRVWDUXWRPSHWLWVVXLVVHVRFKDQGUDRVWDUI|USDFNDGHSnVDPPDVlWW &&7XQGHU
UXEULNQUH[(,F+6XQGHUUXEULNQU

 %RUGVRFKNRNVDOW &&7XQGHUUXEULNQU$+6UXEULNQU

 )ORUVRFNHUU|WWRFKEUXQWVRFNHUNDQGLVRFNHU

 6SDQQPnOVSURGXNWHU XWRPEDUQPDW
0M|OJU\QRFKIOLQJRU PHGXQGDQWDJDYSURGXNWHUQDXQGHU

3DVWDSURGXNWHU &&7XQGHUUXEULNQU+6UXEULNQU

5LV &&7UXEULNQU+6UXEULNQU

)lUGLJPDWVRPSURGXFHUDWVJHQRPDWWOnWDVSDQQPnOHOOHUVSDQQPnOVSURGXNWHUVYlOODHOOHUJH
QRPURVWQLQJ WH[ULVSXIIDUFRUQIODNHVRFKOLNQDQGHSURGXNWHU
&&7UXEULNQU+6UXEULNQU

 7RUNDGHJU|QVDNHU &&7UXEULNQU+6UXEULNHUQU WRUNDGIUXNW &&7
UXEULNHUHOOHUXQGHUUXEULNHUQUH[%%+6UXEULNHUQUH[


 0DOHWHOOHURPDOHWURVWDWNDIIHFLNRULDRFKNDIIHVXUURJDW

 'MXSIU\VWDSURGXNWHU
)UXNWRFKJU|QVDNHURFKI|UNRNDGSRWDWLVWLOOSRPPHVIULWHV

)LVNILOpHURFKILVNLSRUWLRQHUSDQHUDGHOOHURSDQHUDG

)LVNSLQQDU



/,960('(/6206b/-6()7(592/<0 NYDQWLWHWLPO

 *ODVVLVW|UUHNYDQWLWHWHUlQPO
XWRPJODVVGlUYRO\PHQLQWHEHVWlPVDYI|USDFNQLQJHQVIRUP




*lOOHUHMKDYUHPM|OHOOHUKDYUHJU\Q



0HGXQGDQWDJI|USRWDWLVRFKWRUNDGHJU|QVDNHU
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7255)2'(5)g5+81'$52&+.$77(5 NYDQWLWHWLJ




)b5',*%/$1'$'()b5*(52&+)(51,6625
lYHQPHGWLOOVDWVDYO|VQLQJVPHGHO &&7XQGHUUXEULNQU$,,+6UXEULNHUQU
XWRPVSULGGDSLJPHQWRFKO|VQLQJDU  NYDQWLWHWLPO




/,02&+./,67(5,)$67(//(538/9(5,6(5$')250 NYDQWLWHWLJ




5(1*g5,1*60('(/
LIDVWIRUPRFKLSXOYHUIRUPDQJLYHWLJLOlWWIO\WDQGHHOOHUWMRFNIO\WDQGHIRUPDQJLYHWLPO
SURGXNWHUI|UEODOlGHURFKVNRGRQWUlRFKJROYEHOlJJQLQJDUXJQDURFKPHWDOOHULQNOXVLYHL
ELODUI|QVWHURFKVSHJODULQNOXVLYHLELODU &&7UXEULNQU+6UXEULNQU IOlFNERUW
WDJQLQJVPHGHOVWlUNHOVHRFKIlUJlPQHQI|UKXVKnOOVEUXN &&7XQGHUUXEULNHUQU$RFK
&+6XQGHUUXEULNHUQURFKH[ EHNlPSQLQJVPHGHOPRWLQVHNWHUI|U
KXVKnOOVEUXN &&7UXEULNQUH[+6UXEULNQU DYNDONQLQJVPHGHO &&7UXEULNQU
H[+6UXEULNHUQUH[ OXNWERUWWDJQLQJVPHGHOI|UKXVKnOOVEUXN &&7UXEULN
QU%+6XQGHUUXEULNHUQURFK LFNHIDUPDFHXWLVNDGHVLQIHN
WLRQVPHGHO




.260(7,.$6.g1+(762&+72$/(77$57,./$5
&&7XQGHUUXEULNHUQU$RFK%+6UXEULNHUQUH[  LIDVWIRUPRFKSXOYHU
IRUPDQJLYHWLJLOlWWIO\WDQGHHOOHUWMRFNIO\WDQGHIRUPDQJLYHWLPO

 +XGSURGXNWHURFKSURGXNWHUI|UPXQK\JLHQ
UDNNUlPHUNUlPHURFKORWLRQI|UXQLYHUVDOEUXNKDQGNUlPHURFKKDQGORWLRQVROVN\GGVSURGXN
WHUPXQK\JLHQSURGXNWHU PHGXQGDQWDJI|UWDQGNUlP

 7DQGNUlP

 +nUYnUGVSURGXNWHU XWRPKnUIlUJQLQJVPHGHO RFKEDGSURGXNWHU
KnUVSUD\VKDPSRKnUVN|OMQLQJVPHGHOKnUQlULQJSRPDGDKnUNUlP XWRPGHKnUORWLRQHUVRP
QlPQVL VNXPEDGRFKDQGUDVNXPSURGXNWHUI|UEDGRFKGXVFK

 $ONRKROEDVHUDGHSURGXNWHU
VRPLQQHKnOOHUXQGHUYRO\PSURFHQWQDWXUOLJHOOHUV\QWHWLVNSDUI\PROMDRFKXQGHUYRO\P
SURFHQWUHQHW\ODONRKRODURPDWLVNWYDWWHQKnUORWLRQSUHVKDYHRFKDIWHUVKDYHORWLRQ

 'HRGRUDQWHURFKSURGXNWHUI|UGHQSHUVRQOLJDK\JLHQHQ

 7DONSXGHU

 79b770('(/
 7RDOHWWRFKKXVKnOOVWYnODULIDVWIRUP J  &&7UXEULNQUH[+6XQGHUUXEULNHUQU
H[RFKH[

 )O\WDQGHWYnO J  &&7UXEULNQU+6UXEULNQU 




3URGXNWHUPHGYlWVNHKDOWSnPLQGUHlQ
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 7YnOIOLQJRUHWF J  &&7UXEULNQUH[+6XQGHUUXEULNQUH[

 7YlWWUHQJ|ULQJVRFKVNXUPHGHOLYlWVNHIRUPVDPW|YULJDG\OLNDKMlOSPHGHO &&7UXE
ULNQU+6UXEULNQU RFKK\SRNORULWSUHSDUDW XWRPGHSURGXNWHUVRPRPQlPQV
XQGHUSXQNW  NYDQWLWHWLPO


 6NXUSXOYHU J

 )|UWYlWWRFKEO|WOlJJQLQJVPHGHOLSXOYHUIRUP J



/g61,1*60('(/ PO
LGHQPHQLQJVRPDYVHVLEHVWlPPHOVHUQDRPNODVVLILFHULQJRFKPlUNQLQJDYIDUOLJDNHPLND
OLHU


 60g5-2/-25 PO

 67,&.*$51
NYDQWLWHWLJUDP VRPEHVWnUDYQDWXUILEUHU GMXUYl[WHUHOOHUPLQHUDOHU NHPLVNDILEUHURFK
EODQGQLQJDUDYGHVVD

'HVVDYLNWDQJLYHOVHUPRWVYDUDUJDUQHWVWRUUYLNWSnYLONHQGHQYHGHUWDJQDIXNWLJKHWVWROHUDQVHQ
HQOLJWGLUHNWLY(*lQGULQJ(<VRPQlPQVLSXQNWHQI|URUGQLQJHQ
 VNDOOWLOOlPSDV



(QGDVWI|UK\SRNORULWHU



6RFLDORFKKlOVRYnUGVPLQLVWHULHWVEHVOXWRPJUXQGHUQDI|UNODVVLILFHULQJVDPWPlUNQLQJDYNHPLND
OLHU  lQGU 


(*71U/VlQGU(*71U/V
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YLOOI|UVlNUDVLJRPDWWLQJHQVWDWVRPlUPHGOHPL(XURSHLVNDXQLRQHQI|UEMXGHUPDUNQDGVI|ULQJHQ
DYIlUGLJI|USDFNQLQJDUXWJnHQGHIUnQEHKnOODUQDVYRO\PHU


.216(59(52&++$/9.216(59(5,%85.$5(//(5*/$6%(+c//$5(9(*(
7$%,/,6.$352'8.7(5 )58.7*5g16$.(5720$7(5327$7,60('81
'$17$*$963$55,6623325)58.7(//(5*5g16$.6-8,&(52&+)58.7
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 .RQVHUYEXUNDUHOOHUJODVEHKnOODUH YRO\PLPO


7LOOlJJVOLVWDI|UWXPODUH

 /LVWDSnWLOOnWQDYRO\PHUI|UVSHFLDOSURGXNWHU YRO\PLPO


7U\IIHO



7RPDWHU
NRQFHQWUDW
VNDODGHHOOHURVNDODGH



)UXNWFRFNWDLOVIUXNWLVRFNHUODJ




9b76.(+$/7,*+81'2&+.$770$7 YRO\PLPO




79b772&+5(1*g5,1*60('(/,38/9(5)250
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Handels- och industriministeriets beslut
om flaskor som tjänar som mätbehållare
Utfärdat i Helsingfors den 21 februari 2000

Handels- och industriministeriet har med stöd av 19 § 2 mom. justeringslagen av den 14
april 1965 (219/1965), sådant detta lagrum lyder i lag 1383/1994, beslutat:
1§
Tillämpningsområde
Detta beslut gäller flaskor som tjänar som
mätbehållare och vilka används för lagring,
transport och distribution av vätskor. De har
en nominell volym av 0,05—5 liter, dessa
volymer medräknade.
2§
Definitioner
Flaskor som tjänar som mätbehållare är
volymmärkta flaskor som är tillverkade av
glas eller något annat material som har
motsvarande metrologiska egenskaper och är
konstruerade för att förslutas.
De volymmärkta flaskornas metrologiska
egenskaper är sådana att deras innehåll kan
mätas med tillräcklig noggrannhet när de
fylls till en angiven nivå eller till en viss del
av sin bräddvolym.

Innehållsvolymen i volymmärkta flaskor
som har försetts med epsilonmärkning skall
kontrolleras i enlighet med bilaga 1 punkt 6
och bilaga 2.
4§
Övriga märkningar
Alla volymmärkta flaskor som har försetts
med epsilon-märkning skall ha en märkning
om nominell volym och påfyllningsmetod
samt ett fastställt märke för tillverkaren i
enlighet med bilaga 1 punkt 7.
I volymmärkta flaskor får dessutom finnas
andra nödvändiga märkningar, om dessa inte
förorsakar sammanblandning med de märkningar som krävs, och de får inte vara större
än motsvarande märkningar med SI-enheter.
Innehållsmängden skall anges med de måttenheter som fastställs i måttenhetsförordningen (371/1992).
5§
Övervakning och meddelande av
anvisningar

3§
Epsilonmärkning
En volymmärkt flaska som stämmer överens med bestämmelserna i detta beslut får
förses med en sådan epsilonmärkning som
definieras i bilaga 1 punkt 5.

Efterlevnaden av detta beslut övervakas av
säkerhetsteknikcentralen.
Tillsynsmyndigheten kan i vilket skede
som helst av saluhållandet utföra kontroller
för att försäkra sig om att färdigförpackningarna stämmer överens med kraven.
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Säkerhetsteknikcentralen kan meddela anvisningar som förenhetligar tillämpningen av
bestämmelserna i detta beslut.
6§

7§
Utnämnande av kontrollorgan
Handels- och industriministeriet utnämner
det kontrollorgan som avses i detta beslut.

Tillverkarens ansvar
8§
Tillverkaren ansvarar för att volymmärkta
flaskor stämmer överens med kraven.
Tillverkaren skall hos säkerhetsteknikcentralen ansöka om godkännande av ett märke
genom vilket han kan identifieras.

Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 29 februari
2000.

Helsingfors den 21 februari 2000
Handels- och industriminister Erkki Tuomioja

Överinspektör Veli Viitala
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Handels- och industriministeriets beslut
om hantering och upplagring av bensin
Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 2000

Handels- och industriministeriet har med stöd av 67 § förordningen av den 29 januari 1990
om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) beslutat:
1 §
Tillämpningsområde
Detta beslut tillämpas på bensinupplag.
Bestämmelserna om ångåtervinning i detta
beslut gäller inte påfyllning ovanifrån av en
transportbehållare.
Utöver detta beslut skall följas vad som
särskilt har stadgats i luftvårdslagen (67/82)
och lagen om transport av farliga ämnen
(719/94) eller i de författningar som utfärdats med stöd av dem.
2 §
Definitioner
I detta beslut avses med
1) bensin mineraloljederivat med eller utan
tillsatser som har ett ångtryck enligt Reids
metod på minst 27,6 kilopascal och som är
avsedda att användas som bränsle i motorfordon, med undantag av flytgas,
2) ånga gasformiga föreningar som förångas från bensin,
3) upplag ett för lagring av bensin avsett
enhetligt område, en byggnad eller en byggnadsdel, som kan anses som ett sådant om-

råde. Till upplaget räknas behållare, upplagsbyggnader, påfyllnings-, tömnings- och
transportanordningar, rörsystem och annan
apparatur i anslutning till dessa på området,
4) behållare en fast behållare som används
för lagring av bensin,
5) transportbehållare en behållare som
transporteras på järnväg eller väg och som
används för transport av bensin,
6) befintligt upplag ett upplag som har
varit i bruk före den 1 juli 1996 eller för
vars byggande beviljats ett godkännande
enligt byggnadslagen (370/58) eller ett tillstånd enligt lagen om miljötillståndsförfarande (735/91) och ett godkännande enligt kemikalielagen (744/89) före den 1 juli 1996,
7) nytt upplag ett annat upplag än ett sådant som avses i punkt 6,
8) volymomsättning den största sammanlagda årliga mängd bensin som under de tre
föregående åren har förts över från behållare
i upplaget till transportfordon,
9) ångåtervinningsanläggning utrustning
för återvinning av bensinångor, inbegripet
rörsystem, slangar och eventuella bufferttanksystem,
10) mellanlagring av ånga tillfällig lagring
av ånga i en behållare med fast tak vid ett
upplag för senare överföring och återvinning
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någon annanstans, dock inte överföring inom
ett och samma upplag,
11) lastningsanordning utrustning vid ett
upplag vid vilken bensin kan fyllas på i en
transportbehållare i taget.
3 §
Ångåtervinningsanläggning
Ett upplag vid vilket bensin fylls på i
transportbehållare skall ha en anläggning för
återvinning av bensinångor.
Om volymomsättningen av bensin i upplaget är mindre än 25 000 ton per år, kan ångan också mellanlagras.
4 §
Granskning av ångrörssystemets täthet
Tätheten hos de rör och slangar som hör
till upplagets ångåtervinningsanläggning
skall granskas minst en gång per år. Täthetsprovet bör göras med ett gastryck på högst
0,1 bar och granskas med en tvållösning
eller motsvarande. Åtgärden skall bokföras.

529

cent jämfört med motsvarande behållare med
fast tak med endast tryck/vakuumventil.
Befintliga behållare med fasta tak skall
utrustas
1) med tryck/vakuumventil och de skall
anslutas till ångåtervinningsanläggningen
eller mellanlagringssystemet eller
2) med tillräckliga ventilationsöppningar
och i dem skall finnas ett flytande mellantak
som är försett med enkel tätning och vars
ångtäthet är minst 90 procent jämfört med
motsvarande behållare med fast tak med endast tryck/vakuumventil.
Befintliga behållares flytande tak skall utrustas med primära och sekundära tätningar
på så sätt att deras ångtäthet är minst 95
procent jämfört med motsvarande behållare
med fast tak med endast tryck/vakuumventil.
Om en behållare ovan jord inte har anslutits till ångåtervinningsanläggningen, skall
dess yttervägg och tak målas med en färg
som har en strålvärmereflexionskoefficient
på minst 70 %.
De krav på ångtäthet som avses i 1 och 2
mom. gäller inte behållare med fasta tak vid
upplag som avses i 3 § 2 mom.
7 §

5 §

Beviljande av undantag

Upplagets påfyllnings-, tömnings- och
transportutrustning

Säkerhetsteknikcentralen har i egenskap av
behörig myndighet rätt att bevilja undantag
från det tekniska genomförandet av bestämmelserna i detta beslut, om det avsedda resultatet kan uppnås på något annat sätt.

Ånga som förflyktigas när en transportbehållare fylls på skall via en ångtät ledning
återföras till ångåtervinningsanläggningen.
Påfyllningen och tömningen av en transportbehållare skall kunna avbrytas vid lastningsanordningen, om det vid återvinningen
av förflyktigad ånga sker ett läckage eller
anläggningen inte fungerar problemfritt.
6 §
Fasta behållare
Alla nya behållare skall ha fasta tak och
utrusta
1) med tryck/vakuumventil och de skall
anslutas till ångåtervinningsanläggningen
eller mellanlagringssystemet eller
2) med tillräckliga ventilationsöppningar
och i dem skall finnas ett flytande mellantak
som är försett med primära och sekundära
tätningar och vars ångtäthet är minst 95 pro-

8 §
Övergångsstadganden
Detta beslut tillämpas på befintliga behållare, om den årliga volymomsättningen av
bensin vid upplaget är
1) över 50 000 ton, räknat från 1.1.1999,
2) över 25 000 ton men högst 50 000 ton,
räknat från 1.1.2002 och
3) högst 25 000 ton, räknat från 1.1.2005.
Detta beslut tillämpas på påfyllningen av
transportbehållare vid befintliga upplag, där
den årliga volymomsättningen av bensin är
1) över 150 000 ton, räknat från 1.1.1999,
2) över 25 000 ton men högst 150 000
ton, räknat från 1.1.2002 och
3) 10 000 ton men högst 25 000 ton, räknat från 1.1.2005.
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Nr 181

Detta beslut tillämpas inte på påfyllningen
av transportbehållare vid nya upplag som är
belägna på små, avlägsna öar och vilkas årliga volymomsättning av bensin är under
5 000 ton.
Målningskravet i 6 § 4 mom. detta beslut
skall vara uppfyllt inom tre år från den tidpunkt när 1 mom. börjar tillämpas.

9 §
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 29 februari
2000.

Helsingfors den 23 februari 2000
Handels- och industriminister Erkki Tuomioja

Överinspektör Veli Viitala
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Handels- och industriministeriets beslut
om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av
naturgasförordningen
Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 2000

Handels- och industriministeriet har
ändrat i sitt beslut av den 3 december 1993 om tillämpning av naturgasförordningen
(1059/1993) 12 § ja 25 § 3 mom. samt
fogat till 25 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom. som följer:
12 §
Stationer i anslutning till rörsystem
Skyddsavståndet mellan en tryckstegringsstation och en tryckreducerings-, linjeavstängningsventil- och renskolvstation i
anslutning till transportrörsystemet skall vara
minst enligt tabell 2. Om en linjeavstängningsventilstation inte har ett utblåsningssystem följs skyddsavstånden enligt tabell 1.
Skyddsavståndet mäts på tryckstegrings- och
tryckreduceringsstationen från skyddsbyggnaden och på ventil- och renskolvstationen
från den yttersta ventilen eller renskolvfällan.

diska monteringar samt som rör som går
under vattendrag och det maximala drifttrycket får vara 8 bar. Dock får ett plaströr
som används vid regional distribution ha ett
maximalt drifttryck på 4 bar, om inte något
annat definieras i ett beslut om byggnadstillstånd för ett 8 bars rörsystem.
Plaströr får också användas fram till huvudavstängningsventilen i ett stigrör som
kommer in i en byggnad. Ett stigrör av plast
bör skyddas med ett metallrör som tål korrosion och som når under jorden. Råmaterialet
i det plaströr som används i stigröret skall
vara minst PE 100 och skyddsröret skall ha
skyddats mot korrosion.
— — — — — — — — — — — — —

25 §
Konstruktionsmaterial

Detta beslut träder i kraft den 29 februari
2000.

— — — — — — — — — — — — —
Plaströr får endast användas för underjorHelsingfors den 23 februari 2000
Handels- och industriminister Erkki Tuomioja

Överinspektör Veli Viitala
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Nr 183

Handels- och industriministeriets beslut
om ändring av handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för offentligt
understödda fartygskrediter
Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 2000

Handels- och industriministeriet har
ändrat i handels- och industriministeriets beslut av den 26 augusti 1998 om allmänna villkor för offentligt understödda fartygskrediter (657/1998) 11 § som följer:
11 §
Detta beslut träder i kraft den 1 september
1998. Beslutet skall tillämpas i de fall där
avtalet om byggande av ett fartyg eller ett
fartygsskrov eller ett ändringsarbete på ett
fartyg har trätt i kraft den 1 januari 1998

eller senare och ett ränteutjämningsavtal har
ingåtts under åren 1998—2002.
Detta beslut träder i kraft den 25 februari
2000.

Helsingfors den 23 februari 2000
Handels- och industriminister Erkki Tuomioja

Industrirådet Eeva-Liisa Virkkunen
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