Anvisningar för ifyllande av blanketten
Uppgifter om den sökande
1 Namn
Ange det fullständiga namnet på den juridiska person som söker godkännande och fullmakt (företag,
sammanslutning eller annan). En förutsättning för att få fullmakt och godkännande av finska utrikesministeriet är
att den sökande har hemort i Finland.

2 FO-nummer
Ange FO-numret för den finländska juridiska person som söker godkännande och fullmakt (om sådan finns).

3 Hör den sökande till EU:s system för handel med utsläppsrätter?
nej X
ja X
Enligt 2 kap. 5 § 1 mom. i lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007) ges ”Fullmakt att delta i ett
sådant projekt för gemensamt genomförande eller projekt för mekanismen för en ren utveckling som genomförs
någon annanstans än i Finland, eller i beredningen av ett sådant projekt, [---] på ansökan
1) till en verksamhetsutövare som avses i lagen om utsläppshandel och som har ett giltigt utsläppstillstånd, eller
2) till en annan juridisk person än en i 1 punkten avsedd verksamhetsutövare som är solvent, har hemort i
Finland och även i övrigt bedöms ha faktiska möjligheter att delta i ett projekt i enlighet med Finlands
internationella åtaganden.”
Närmare information om Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och hur man kan vara med i
det finns på miljöministeriets webbplats (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=273218&lan=fi&clan=sv) I
Finland gäller utsläppshandeln ca 500 energiproduktions- och industrianläggningar. Om den sökande hör till
någon av dessa anläggningar inom EU:s system för handel med utsläppsrätter ska ja-rutan kryssas för. Om den
sökande inte är med i EU-systemet ska nej-rutan kryssas för.
Om den sökande inte hör till EU:s system för handel med utsläppsrätter ska ett utdrag ur handelsregistret, det
senaste bokslutet och eventuella andra utredningar som klargör den sökandes faktiska möjligheter att delta i
projekt inom mekanismen för ren utveckling bifogas ansökan.

Kontaktperson
4 Namn
Ange hela namnet på den kontaktperson som representerar den sökande.

5 Adress
Ange den sökandes eller kontaktpersonens fullständiga adress.

6 Kontaktuppgifter (e-postadress, telefon)
Med de uppgifter som anges här ska kontaktpersonen lätt gå att nå.

Uppgifter om projektet
7 Projektets namn
Ange projektets officiella namn i dess helhet.

8 Projektets typ
Projektets namn och typ ska framgå av ansökan. Typen kan definieras till exempel genom att välja det
lämpligaste av följande alternativ:
(1) Energisparande och energieffektivitet (2) förnybara energiformer (3) ersättande av brännolja (4)
tillvaratagande och utnyttjande av metan (5) annat, vad?

9 Registreringsstatus
Projektets registreringsstatus kan beskrivas till exempel med följande alternativ:
Registrerat: Projektet är registrerat hos CDM-styrelsen
Inlämnat för registrering: Projektet har lämnats in till CDM-styrelsen för registrering, men beslut föreligger ännu
inte.
Inte registrerat: Projektet har ännu inte registrerats och heller inte lämnats in för registrering.

10 Projektets referensnummer
När CDM-styrelsen har registrerat ett projekt får det ett eget referensnummer (reference number). Genom numret
kan projektet identifieras. Om projektet inte är registrerat, ska denna punkt lämnas tom.

11 Kapaciteten hos ett vattenkraftprojekt i megawatt (MW)?
När det handlar om ett vattenkraftprojekt ska totalkapaciteten i megawatt anges.
För vattenkraftprojekt under 20 MW räcker det att totalkapaciteten anges. Om den sökande deltar i ett
vattenkraftprojekt större än 20 MW, ska tilläggsutredningar bifogas ansökan. Vilka utredningar det gäller framgår
av punkten ”Bilagor som ska bifogas” i slutet av anvisningarna.

12 Har offentliga finländska medel för utvecklingssamarbete använts i finansieringen av projektet?
En del av CDM-projektens finansiering kan bestå av en stats offentliga finansiering av utvecklingssamarbete. När
det gäller finländska medel för utvecklingsfinansiering kan främst följande alternativ bli aktuella:
- Räntestöd: Räntestödet är en form av utvecklingssamarbete. Räntestödskrediterna är offentligt stödda
exportkrediter med syfte att stödja exporten av finsk teknologi till utvecklingsländerna och att främja mål
relaterade till utvecklingen i respektive land. Krediterna garanteras av Finnvera. Om räntestödskrediter avsedda
för finländskt utvecklingssamarbete har använts för finansieringen av projektet, ska detta anges i ansökan.
- Finnfund: Finnfund är ett finländskt utvecklingsfinansieringsbolag som erbjuder långvarig riskfinansiering för
lönsamma projekt i utvecklingsländer och i övergångsekonomier. Merparten av den Finnfund-finansiering som
statistikförs som offentlig finansiering av utvecklingssamarbete kommer via Finnpartnership-programmet, även
om en del också kan vara så kallat TTT-anslag för industriellt samarbete. Om Finnfund har finansierat en del av
CDM-projektet, ska detta anges i ansökan.
- Bilaterala eller regionala utvecklingssamarbetsprojekt: Om CDM-projektet anknyter till något
utvecklingssamarbetsprojekt som finansieras av Finland, ska detta anges i ansökan.

Värdlandet för projektet
13 Projektutvecklaren i värdlandet
Den sökande ska ha namn och kontaktuppgifter för projektutvecklaren. Projektutvecklaren (project developer) är
vanligtvis ett privat företag, regeringen eller en frivilligorganisation i utvecklingslandet.
Projektutvecklarens officiella namn ska anges i dess helhet.

14 Kontaktperson i värdlandet
Med de uppgifter som anges här ska kontaktpersonen lätt gå att nå.

15 Ort där projektet är beläget
Land, region, stad eller ort där projektet är beläget.

Underskrift
16 Underskrift
Den som undertecknar ansökan ska vara vederbörligen auktoriserad till det och ha underteckningsfullmakt.
Underskriften kan vara elektronisk.

17 Ort, datum

18 Namnförtydligande

19 Bilagor som ska bifogas

Alla sökande
Projektbeskrivning (PDD)
Värdlandets godkännande
Valideringsrapport
Eventuella andra utredningar

Projektbeskrivning, valideringsrapport och värdlandets godkännande är absoluta kriterier för att ansökan ska tas
till behandling. Dessa bilagor kan lämnas till utrikesministeriet elektroniskt eller till pappers. Om projektet har
registrerats hos CDM-styrelsen, finns dokumenten redan på styrelsens webbsidor. Då räcker det med att ange
projektets fullständiga namn och referensnummer.

Sökande som inte hör till EU:s system för handel med utsläppsrätter
Handelsregisterutrag
Senaste bokslut
Eventuella andra utredningar
Sökande som inte hör till EU:s system för handel med utsläppsrätter ska intyga sin förmåga att delta i projekt
enligt mekanismen för ren utveckling.
Enligt 2 § 3 mom. i utrikesministeriets mekanismförordning ska dessa sökande till ansökan foga ett
handelsregisterutdrag, sitt senaste godkända bokslut samt eventuella andra redogörelser över sina faktiska
möjligheter att delta i projekt enligt mekanismen för ren utveckling.
För sökande som inte hör till EU:s system för handel med utsläppsrätter är handelsregisterutrdaget och det
senaste bokslutet alltså obligatoriska tilläggsutredningar. Övriga tilläggsutredningar som den sökande anser
relevanta kan försnabba behandlingen av ärendet.

