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Finansministeriets beslut

Nr 176

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 skatte-
uppbörd (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 no-
vember 2000.

2 §
Detta beslut träder i kraft den 28 februari

2000.

Helsingfors den 22 februari 2000

Minister Suvi-Anne Siimes

Äldre finanssekreterare Merja Taipalus

22—2000 400301



Finansministeriets beslut

Nr 177

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-, kommunal- och

kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkrings-
premie som debiterats för skatteåret 1999
skall betalas senast den 4 december 2000
och den andra raten senast den 6 februari
2001.

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 inkomst-
skattelagen.

4 §
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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Handels- och industriministeriets beslut

Nr 179

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 §

Tillämpningsområde

Detta beslut gäller färdigförpackningar
som innehåller produkter som säljs efter vo-
lym eller vikt och vilka är avsedda att säljas
i standardiserade enheter enligt sin nominel-
la mängd.

De standardiserade enheterna motsvarar de
värden som förpackaren har valt ut på för-
hand och som uttrycks i vikt- eller volymen-
heter och är minst 5 g eller 5 ml och högst
10 kg eller 10 l; eller som förpackas i form-
beständiga 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 obli-
gatoriska.

2 §

Definitioner

En färdigförpackning är kombinationen av
en produkt och den individuella förpackning
som den är färdigförpackad i.

En produkt är färdigförpackad när den pla-
ceras i en förpackning av vilken beskaffen-
het som helst utan att köparen är närvarande
och mängden i förpackningen har ett förut-
bestämt värde som inte kan ändras utan att
förpackningen antingen öppnas eller genom-
går en märkbar förändring.

3 §

e-märkning

En färdigförpackning som stämmer över-
ens 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 kon-
trolleras 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 av-
sedda att säljas var för sig, skall färdigför-
packningen 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 fly-
tande produkter, märks med nominell volym
i enlighet med bilaga 3, och färdigförpack-
ningar som innehåller andra produkter märks
med nominell vikt i enlighet med bilaga 4
utom när allmänt handelsbruk eller Euro-
peiska gemenskapens lagstiftning förutsätter
något annat.

Om handelsbruket eller de nationella be-
stämmelserna inte är desamma i alla med-
lemsstater för en kategori produkter eller för
en typ färdigförpackningar, skall dessa fär-
digförpackningar åtminstone förses med de
angivelser av innehållsmängden som svarar
mot det handelsbruk eller de nationella be-
stämmelser som gäller i destinationslandet.

Den märkning som anger innehållets no-
minella vikt eller nominella volym skall gö-
ras enligt punkt 3.1 i bilaga 1.

Innehållsmängden skall anges med de SI-
måttenheter som fastställs i måttenhetsför-
ordningen (371/1992).

5 §

Övriga måttenheter

I de fall där brittiska måttenheter (UK) får
användas inom gemenskapen, skall uppgif-
ten om innehållsmängden, om Storbritannien
eller Irland önskar det, på deras nationella
territorier åtföljas av en uppgift i motsvarande
brittiska måttenheter. Omräkningsfakto-
rerna är:

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 ge-
menskapen, får innehållsmängden som utt-
rycks 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 konsu-
ment- och livsmedelsmyndigheter som hand-
har produktövervakningen.

Tillsynsmyndigheterna kan i vilket skede
som helst av saluhållandet utföra kontroller
för att försäkra sig om att färdigförpacknin-
garna stämmer överens med kraven.

Säkerhetsteknikcentralen kan meddela an-
visningar som förenhetligar tillämpningen av
bestämmelserna i detta beslut.

7 §

Ibruktagande av e-märkning

Användningen av e-märkning i färdigför-
packningar kan inledas när en anmälan om
saken har lämnats in till kontrollorganet och
den faktiska innehållsmängden i varje för-
packning mäts eller en annan godtagbar me-
tod är i användning.

Senast inom sex månader från det anmälan
har gjorts skall kontrollorganet göra kontrol-
ler hos förpackaren, importören eller dennes
representant.

8 §

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.
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9 §

Utnämnande av kontrollorgan

Handels- och industriministeriet utnämner
det kontrollorgan som avses i detta beslut.

10 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 29 februari
2000.

Genom detta beslut upphävs handels- och
industriministeriets beslut av den 25 april
1994 om ikraftträdandet av vissa av Euro-
peiska gemenskapernas råds direktiv om fär-
digförpackningar (303/1994).

Helsingfors den 23 februari 2000

Handels- och industriminister Erkki Tuomioja

Överinspektör Veli Viitala
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Handels- och industriministeriets beslut

Nr 180

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.

3 §

Epsilonmärkning

En volymmärkt flaska som stämmer över-
ens med bestämmelserna i detta beslut får
förses med en sådan epsilonmärkning som
definieras i bilaga 1 punkt 5.

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 märk-
ningar som krävs, och de får inte vara större
än motsvarande märkningar med SI-enheter.

Innehållsmängden skall anges med de måt-
tenheter som fastställs i måttenhetsförordnin-
gen (371/1992).

5 §

Övervakning och meddelande av
anvisningar

Efterlevnaden av detta beslut övervakas av
säkerhetsteknikcentralen.

Tillsynsmyndigheten kan i vilket skede
som helst av saluhållandet utföra kontroller
för att försäkra sig om att färdigförpacknin-
garna stämmer överens med kraven.

Rådets direktiv 75/107/EEG, EGT nr L 42, 15.1.1975, s. 14
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Säkerhetsteknikcentralen kan meddela an-
visningar som förenhetligar tillämpningen av
bestämmelserna i detta beslut.

6 §

Tillverkarens ansvar

Tillverkaren ansvarar för att volymmärkta
flaskor stämmer överens med kraven.

Tillverkaren skall hos säkerhetsteknikcen-
tralen ansöka om godkännande av ett märke
genom vilket han kan identifieras.

7 §

Utnämnande av kontrollorgan

Handels- och industriministeriet utnämner
det kontrollorgan som avses i detta beslut.

8 §

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

Nr 181

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 utfär-
dats 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 motor-
fordon, med undantag av flytgas,

2) ånga gasformiga föreningar som förån-
gas från bensin,

3) upplag ett för lagring av bensin avsett
enhetligt område, en byggnad eller en bygg-
nadsdel, som kan anses som ett sådant om-

råde. Till upplaget räknas behållare, upplags-
byggnader, 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 till-
stånd enligt lagen om miljötillståndsförfaran-
de (735/91) och ett godkännande enligt ke-
mikalielagen (744/89) före den 1 juli 1996,

7) nytt upplag ett annat upplag än ett så-
dant som avses i punkt 6,

8) volymomsättning den största samman-
lagda 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 buffert-
tanksystem,

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 uppla-
get är mindre än 25 000 ton per år, kan ång-
an 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. Täthets-
provet bör göras med ett gastryck på högst
0,1 bar och granskas med en tvållösning
eller motsvarande. Åtgärden skall bokföras.

5 §

Upplagets påfyllnings-, tömnings- och
transportutrustning

Ånga som förflyktigas när en transportbe-
hållare fylls på skall via en ångtät ledning
återföras till ångåtervinningsanläggningen.

Påfyllningen och tömningen av en trans-
portbehållare skall kunna avbrytas vid last-
ningsanordningen, 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-

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 en-
dast tryck/vakuumventil.

Befintliga behållares flytande tak skall ut-
rustas 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 anslu-
tits 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 §

Beviljande av undantag

Säkerhetsteknikcentralen har i egenskap av
behörig myndighet rätt att bevilja undantag
från det tekniska genomförandet av bestäm-
melserna i detta beslut, om det avsedda re-
sultatet kan uppnås på något annat sätt.

8 §

Övergångsstadganden

Detta beslut tillämpas på befintliga behål-
lare, 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, räk-

nat från 1.1.2005.
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Detta beslut tillämpas inte på påfyllningen
av transportbehållare vid nya upplag som är
belägna på små, avlägsna öar och vilkas år-
liga volymomsättning av bensin är under
5 000 ton.

Målningskravet i 6 § 4 mom. detta beslut
skall vara uppfyllt inom tre år från den tid-
punkt 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

Nr 182

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 trycksteg-
ringsstation och en tryckreducerings-, lin-
jeavstängningsventil- och renskolvstation i
anslutning till transportrörsystemet skall vara
minst enligt tabell 2. Om en linjeavstäng-
ningsventilstation inte har ett utblåsningssys-
tem följs skyddsavstånden enligt tabell 1.
Skyddsavståndet mäts på tryckstegrings- och
tryckreduceringsstationen från skyddsbygg-
naden och på ventil- och renskolvstationen
från den yttersta ventilen eller renskolvfäl-
lan.

25 §

Konstruktionsmaterial

— — — — — — — — — — — — —
Plaströr får endast användas för underjor-

diska monteringar samt som rör som går
under vattendrag och det maximala drift-
trycket 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 byggnadstill-
stånd för ett 8 bars rörsystem.

Plaströr får också användas fram till hu-
vudavstängningsventilen i ett stigrör som
kommer in i en byggnad. Ett stigrör av plast
bör skyddas med ett metallrör som tål korro-
sion 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.
— — — — — — — — — — — — —

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

Nr 183

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 vill-

kor 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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