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Republikens presidents förordning

Nr 4

om sättande i kraft av överenskommelsen om ett testområde för tillämpning av
kyotomekanismerna i energiprojekt i Östersjöområdet

Given i Helsingfors den 30 januari 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Göteborg den 29 september 2003

ingångna överenskommelsen om ett test-
område för tillämpning av kyotomekanismer-
na i energiprojekt i Östersjöområdet, vilken
godkänts av republikens president den 19
december 2003, träder i kraft den 1 februari
2004 så som därom har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i

kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1

februari 2004.

Helsingfors den 30 januari 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister
Statsminister Matti Vanhanen

3—2004 4400003



(Översättning)

ÖVERENSKOMMELSE

om ett testområde för tillämpning av
Kyotomekanismerna i energiprojekt i

Östersjöområdet

Länderna i Östersjöområdet – Konungari-
ket Danmarks, Republiken Estlands, Repu-
bliken Finlands, Förbundsrepubliken Tysk-
lands, Republiken Islands, Republiken Lett-
lands, Republiken Litauens, Republiken Po-
lens, Ryska federationens och Konungariket
Sveriges regeringar – nedan avtalsparterna,
som har ratificerat Förenta Nationernas ram-
avtal om klimatförändringar (klimatkonven-
tionen) och har ratificerat eller skall ratificera
Kyotoprotokollet, som godkändes av parterna
i den tredje partskonferensen,

beaktar att Östersjöområdets energiminist-
rar i Vilnius i november 2002 beslutade att
inrätta ett testområde för internationellt sam-
arbete i anslutning till användningen av
flexibla mekanismer, så som ministrarna
planerade vid sitt möte i Helsingfors 1999,
med målet att skapa beredskap och kompetens
för användningen av mekanismen gemensamt
genomförande, främja genomförandet av
högklassiga projekt för minskning av utsläpp
inom energiområdet, utveckla metoder och
tillvägagångssätt i enlighet med Kyotoproto-
kollets regler och riktlinjer, samarbeta vid
hanteringen av administrativa och finansiella
hinder, minimera kostnaderna för handeln
särskilt i fråga om små projekt för gemensamt
genomförande, underlätta åstadkommandet
av och säkerställa utfärdandet och överför-
ingen av utsläppsminskningsenheter och till-
delade utsläppsmängdenheter som ansluter till
eller härrör från projekt för gemensamt
genomförande, samt att genomföra projekt
tidigt och på ändamålsenliga sätt erbjuda
tillgodohavanden för utsläppsminskningar
som åstadkoms före 2008,

AGREEMENT

on a Testing Ground for Application of
the Kyoto Mechanisms on Energy
Projects in the Baltic Sea Region

Whereas the Governments of the countries
in the Baltic Sea Region, the Kingdom of
Denmark, the Republic of Estonia, the Re-
public of Finland, the Federal Republic of
Germany, the Republic of Iceland, the Re-
public of Latvia, the Republic of Lithuania,
the Kingdom of Norway, the Republic of
Poland, the Russian Federation and the
Kingdom of Sweden, hereinafter named as
the Parties, have ratified the United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) and have ratified or are in the
process of ratifying the Kyoto Protocol,
adopted by the Conference of the Parties to
the UNFCCC at its third session;

Whereas the Ministers of Energy of the
Baltic Sea Region decided, in Vilnius in
November 2002, to establish the Testing
Ground for international cooperation in the
use of flexible mechanisms, as envisaged by
the same ministers at their Helsinki Confer-
ence in 1999, with the objectives to build
capacity and competence to use the Joint
Implementation (JI) mechanism, to promote
the realisation of high quality projects in the
energy sector generating emissions reduc-
tions, to develop methods and procedures in
conformity with the rules and guidelines of
the Kyoto Protocol, to collaborate in addres-
sing administrative and financial barriers, and
to minimise transaction costs, especially
regarding small scale JI projects, to facilitate
generation, ensure issuance and transfer of
Emission Reduction Units (ERUs) and As-
signed Amount Units (AAUs) related to or
accruing from JI projects, and to implement
projects early and offer credit for emissions
reductions prior to 2008 by appropriate
means;
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beaktar att de nordiska miljöministrarna
och de nordiska energiministrarna år 2000
kom överens om att arbeta för inrättandet av
ett testområde och en investeringsfond i
anslutning till Nordiska miljöfinansieringsbo-
laget (NEFCO), konfirmerade sitt stöd 2001,
och att de nordiska energiministrarna i juni
2002 beslutade grunda en testområdesfond
för samma ändamål,

beaktar att artikel 6 i Kyotoprotokollet
tillåter en i bilaga 1 nämnd avtalspart, vars
åtagande är inskrivet i Kyotoprotokollets
bilaga B, att förvärva från eller överföra till
varje annan i bilaga 1 nämnd part utsläpps-
minskningsenheter som härrör från projekt
som syftar till att minska antropogena utsläpp
från källor eller öka antropogena upptag i
kolsänkor av växthusgaser för att fullgöra sina
åtaganden enligt artikel 3 i protokollet,

beaktar att artikel 17 i Kyotoprotokollet
tillåter en i bilaga 1 nämnd avtalspart, vars
åtagande är inskrivet i Kyotoprotokollets
bilaga B, att överföra eller förvärva tilldelade
utsläppsrätter för att fullgöra sina åtaganden
enligt artikel 3,

noterar särskilt artikel 3.10 och 3.11 i
Kyotoprotokollet i fråga om överföring och
förvärv av utsläppsminskningsenheter eller
tilldelade utsläppsmängdenheter som åstad-
koms genom användningen av gemensamt
genomförande och handel med utsläppsrätter,

noterar vidare att avtalsparterna i klimat-
konventionen kom överens om principer,
förfaranden, regler och riktlinjer för Kyoto-
mekanismerna vid den sjunde partskonferen-
sen i Marrakech,

noterar vidare vikten av att skyldigheterna
i artikel 5 och 7 i Kyotoprotokollet fullgörs,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Definitioner

Vid tillämpningen av denna överenskom-
melse avses med:

1. ’tilldelad utsläppsmängdenhet’ den enhet
som utfärdas i ett nationellt register i enlighet
med Kyotoprotokollet och som motsvarar ett
ton koldioxidekvivalenter,

Whereas the Nordic Environment Minis-
ters and Nordic Energy Ministers in 2000
agreed to work for establishment of a Testing
Ground and an investment fund in relation to
the Nordic Environment Finance Corporation
(NEFCO), confirmed their support in 2001
and, for the same purpose, the Nordic Energy
Ministers decided in June 2002 to establish a
Testing Ground Facility;

Whereas Article 6 of the Kyoto Protocol
allows an Annex I Party, with a commitment
inscribed in Annex B to the Kyoto Protocol
to transfer to or acquire from an other Annex
I Party emission reduction units (ERUs)
resulting from projects aimed at reducing
anthropogenic emissions by sources or en-
hancing anthropogenic removals by sinks for
the purpose of meeting its commitments
under Article 3 of the Protocol;

Whereas Article 17 of the Kyoto Protocol
allows an Annex I Party with a commitment
inscribed in Annex B to the Kyoto Protocol
to transfer or acquire Assigned Amount Units
(AAUs), for the purpose of fulfilling its
commitments under Article 3;

Noting in particular Article 3.10 and 3.11
of the Kyoto Protocol on transfer and
acquisition of ERUs or AAUs accruing from
the use of Joint Implementation and Emis-
sions Trading;

Further noting that the Parties to the
UNFCCC agreed on the principles, modali-
ties, rules and guidelines for the Kyoto
Mechanisms at the Seventh Conference of the
Parties in Marrakech;

Further noting the importance of com-
plying with the obligations under Article 5
and 7 of the Kyoto Protocol;

The Parties to this Agreement have agreed
as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of the present Agreement:

1. “Assigned Amount Unit” means a unit
issued in a national registry pursuant to the
Kyoto Protocol and is equal to one metric
tonne of carbon dioxide equivalent;
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2. ’BASREC’ energisamarbetet i Öster-
sjöområdet,

3. ’BASREC:s regionala handbok om
förfaranden för gemensamt genomförande i
Östersjöområdet’ en handbok som utvecklats
för BASREC för att styra genomförandet av
projekt för gemensamt genomförande med
stöd av denna överenskommelse om ett
testområde,

4. ’utsläppsminskningsenhet’ den enhet
som utfärdas i ett nationellt register i enlighet
med Kyotoprotokollet och som motsvarar ett
ton koldioxidekvivalenter,

5. ’värdpart’ den stat där projektet genom-
förs och som överför tilldelade utsläpps-
mängdenheter och/eller utsläppsminsknings-
enheter,

6. ’oberoende organ’ det organ som av
övervakningskommittén enligt artikel 6 i
Kyotoprotokollet auktoriserats att fastställa
och verifiera om ett projekt för gemensamt
genomförande och de omedelbara utsläpps-
minskningarna som därav följer uppfyller
kraven i artikel 6 i Kyotoprotokollet. Innan
oberoende organ auktoriserats får organ som
auktoriserats som operativa organ i enlighet
med artikel 12 i Kyotoprotokollet, för ända-
målen i dessa fondbestämmelser, uppfylla
funktionen som oberoende organ,

7. ’investerarpart/-parter’ det land/de län-
der som investerar i ett projekt och förvärvar
tilldelade utsläppsmängdenheter och/eller ut-
släppsminskningsenheter,

8. ’projekt för gemensamt genomförande’
projekt som genomförs gemensamt av en
investerarpart/-parterna och en värdpart i
syfte att minska utsläpp av växthusgaser och
som fyller alla krav i artikel 6 i Kyotopro-
tokollet,

9. ’Kyotomekanismerna’ de mekanismer
som inrättats genom artikel 6 (gemensamt
genomförande), artikel 12 (mekanismen för
ren utveckling) och artikel 17 (handel med
utsläppsrätter) i Kyotoprotokollet,

10. ’Kyotoprotokollet’ Kyotoprotokollet
till Förenta Nationernas ramkonvention om
klimatförändring (klimatkonventionen). När
det i denna överenskommelse hänvisas till
Kyotoprotokollet, hänvisas samtidigt också
till alla relevanta beslut som godtagits under
klimatkonventionen och Kyotoprotokollet,

2. “BASREC” means Baltic Sea Region
Energy Cooperation;

3. “BASREC Regional Handbook on Pro-
cedures for Joint Implementation in the Baltic
Sea Region” means the handbook developed
for BASREC to provide guidance for imple-
mentation of JI projects under this Testing
Ground Agreement;

4. “Emission Reduction Unit” means a unit
issued in a national registry pursuant to the
Kyoto Protocol and is equal to one metric
tonne of carbon dioxide equivalent;

5. “Host Party” means the country in which
the project is implemented and which trans-
fers assigned amount units and/or emission
reduction units;

6. “Independent Entity” means an entity
accredited by the Kyoto Protocol Article 6
Supervisory Committee to determine and
verify whether a JI project and the ensuing
reductions in emissions meet the requirements
of Article 6 of the Kyoto Protocol. Until such
Independent Entities have been accredited,
entities accredited as operational entities
under Article 12 of the Kyoto Protocol may,
for the purpose of this Agreement, fill the
functions of an Independent Entity;

7. “Investor Party/Parties” means the
country/countries investing in the project and
acquiring assigned amount units and/or emis-
sion reduction units;

8. “Joint Implementation project” (JI
project) means a project implemented jointly
by an Investor Party/Parties and a Host Party
aimed at reducing emissions of greenhouse
gases and that meets all requirements of
Article 6 of the Kyoto Protocol;

9. “Kyoto Mechanisms” means the mech-
anisms established under Article 6 (Joint
Implementation), Article 12 (Clean Develop-
ment Mechanism) and Article 17 (Emissions
Trading) of the Kyoto Protocol;

10. “Kyoto Protocol” means the Kyoto
Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC).
Whenever Kyoto Protocol is referred to in this
Agreement, it also refers to all relevant
decisions adopted under the UNFCCC and the
Kyoto Protocol, in particular on principles,
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särskilt gällande principer, tillvägagångssätt,
regler och riktlinjer som gäller Kyotomeka-
nismerna,

11. ’juridisk person’ varje privatägt eller
statsägt företag eller samfund eller statlig
inrättning eller statlig myndighet,

12. ’verifiering’ det förfarande där ett
oberoende organ eller en värdpart verifierar
att utsläppsminskningen som uppstått genom
ett projekt för gemensamt genomförande är en
ytterligare minskning i förhållande till vad
som annars skulle uppstå, i enlighet med
kraven i artikel 6 i Kyotoprotokollet.

Artikel 2

Testområdet i Östersjöområdet

Avtalsparterna kommer överens om att
inrätta ett testområde i Östersjöområdet för att
få erfarenhet av användningen av gemensamt
genomförande och underlätta användningen
av gemensamt genomförande med stöd av
artikel 6 och av handel med utsläppsrätter
med stöd av artikel 17 i Kyotoprotokollet,
samt för att genomföra projekt som åstad-
kommer utsläppsminskningar före och under
den åtagandeperiod som börjar år 2008, så att
de antropogena utsläppen av växthusgaser
kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt.

Artikel 3

Målen för testområdessamarbetet

Vid tillämpning av denna överenskommel-
se är målen för testområdessamarbetet:

a) att skapa kapacitet och kompetens för
användningen av Kyotomekanismerna och
främja en gemensam uppfattning av begrepp,
regler och riktlinjer för användningen av de
flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet,
främja genomförandet av högklassiga projekt
som åstadkommer utsläppsminskningar inom
energiområdet,

b) att få erfarenhet inom energiområdet av
mekanismen gemensamt genomförande enligt
Kyotoprotokollet, särskilt av projekt som
gäller energisparande, energieffektivitet, an-
vändning av ett annat bränsle i kombination

modalities, rules and guidelines for the Kyoto
Mechanisms;

11. “Legal Entity’’ means any company or
corporation, privately or state owned, or
government institution or state authority;

12. “Verification’’ means a procedure
where an Independent Entity or a Host Party
verifies that reductions in emissions accruing
from a JI project are additional to any that
would otherwise occur, in accordance with
the requirements of Article 6 of the Kyoto
Protocol.

Article 2

Baltic Sea Region Testing Ground

The Parties agree to establish a Testing
Ground for the Baltic Sea Region to gain
experience from and facilitate the use of Joint
Implementation (JI) under Article 6 and
Emissions Trading (ET) under Article 17 of
the Kyoto Protocol and to implement projects
generating emission reductions prior to and
during the commitment period commencing
in 2008, in order to reduce anthropogenic
emissions of greenhouse gases cost-effec-
tively.

Article 3

Objectives of Testing Ground Cooperation

For the purposes of this Agreement, the
objectives of Testing Ground Cooperation
are:

a) to build capacity and competence to use
the Kyoto mechanisms and promote common
understanding of concepts, rules and guide-
lines for use of the flexible mechanisms of the
Kyoto Protocol, to promote realisation of high
quality projects in the energy sector gener-
ating emissions reductions;

b) to gain experience with the Joint
Implementation (JI) mechanism under the
Kyoto Protocol in the energy sector, espe-
cially with projects in the fields of energy
saving, energy efficiency, fuel switching in
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med energieffektivitet eller energisparande
samt förnybara energikällor,

c) att utveckla metoder och tillvägagångs-
sätt i enlighet med reglerna och riktlinjerna i
Kyotoprotokollet för att säkerställa projektens
miljöintegritet,

d) att samarbeta för att kunna hantera
administrativa och finansiella hinder, särskilt
när det gäller småskaliga projekt för gemen-
samt genomförande,

e) att underlätta åstadkommandet av ut-
släppsminskningsenheter och tilldelade ut-
släppsmängdenheter som ansluter till eller
härrör från projekt för gemensamt genomfö-
rande och handel med utsläppsrätter samt
säkerställa utgivande och överföring av dem,
och

f) att genomföra projekten tidigt och
erbjuda tillgodohavanden för utsläppsminsk-
ningar som åstadkoms före 2008.

Artikel 4

Deltagande

Deltagande i aktiviteter som gäller testom-
rådet som skall inrättas i Östersjöområdet är
öppet för offentliga och privata juridiska
personer i de länder i Östersjöområdet som är
avtalsparter i denna överenskommelse.

Artikel 5

Genomförande av projekt

Avtalsparterna uppmuntrar affärslivet, in-
dustribranscher, energibolag, finansinstitut
samt regionala och lokala myndigheter att inta
en aktiv roll när det gäller att finna och
genomföra projekt för gemensamt genomfö-
rande inom ramen för testområdet. Sådana
projekt skall genomföras i Östersjöområdet.

För att utveckla och bidra till genomfö-
randet av projekt för gemensamt genomfö-
rande och för att uppnå målen för denna
överenskommelse skall en testområdesfond
grundas. Testområdesfonden skall vara en
multilateralt finansieringsinstrument för pro-
jekt för gemensamt genomförande enligt
denna överenskommelse.

combination with energy efficiency or saving,
and renewable energy sources;

c) to develop methods and procedures in
conformity with the rules and guidelines of
the Kyoto Protocol with a view to ensuring
the environmental integrity of projects;

d) to collaborate in addressing administra-
tive and financial barriers and the level of
transaction costs, especially regarding small-
scale JI projects;

e) to facilitate generation, ensure issuance
and transfer of ERUs and AAUs related to or
accruing from JI projects and Emissions
Trading and

f) to implement projects early and offer
credit for emission reductions prior to 2008.

Article 4

Participation

Participation in the activities on the Testing
Ground for the Baltic Sea Region is open to
public and private legal entities in Baltic Sea
Region States that are Parties to this Agree-
ment.

Article 5

Project Implementation

The Parties encourage business, industries,
energy utilities, financial institutions, regional
and local authorities to take an active role in
identification and implementation of Joint
Implementation projects within the frame-
work of the Testing Ground. Such projects are
to be carried out in the Baltic Sea Region.

In order to foster and contribute to the
implementation of JI projects and to fulfil the
Objectives of this Agreement, a Testing
Ground Facility (TGF) is being established.
The Testing Ground Facility will serve as a
multilateral financing instrument for JI
projects under this Agreement.
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Artikel 6

Kriterier för samt godkännande och
registrering av projekt

Alla projekt som genomförs med stöd av
denna överenskommelse skall genomföras
inom Östersjöområdet och investerarparten
och värdparten skall godkänna dem i enlighet
med Kyotoprotokollet och relevanta regler,
beslut och riktlinjer som ansluter till proto-
kollet. Ett skriftligt godkännande skall ges
antingen av testsområdesfonden och värdpar-
ten eller investerarparten/-parterna och värd-
parten. Före det skriftliga godkännandet ges
skall ägarna till projekten visa hur det
föreslagna projektet kommer att bidra till
uppnåendet av de mål som gäller testområdet.

Samarbetet i testområdet skall koncentrera
sig på energirelaterade projekt som förmildrar
klimatförändringen, särskilt projekt som gäl-
ler energisparande, energieffektivitet, använ-
dande av ett annat bränsle i kombination med
energieffektivitet eller energisparande samt
förnybara energikällor.

Testområdet är också öppet för projekt som
genomförs av juridiska personer hos parterna
utan finansiering från testområdesfonden på
villkor att de överensstämmer med denna
överenskommelse och bidrar till uppnåendet
av målen för denna överenskommelse genom
att medverka i kapacitetsuppbyggnad och
informationsutbyte. Efter det att skriftligt
godkännande har erhållits skall en testområ-
deskommitté som inrättas med stöd av artikel
11 i denna överenskommelse registrera de
deltagande projekten.

Det rekommenderas att alla projekt som
genomförs i enlighet med denna överenskom-
melse i lämplig utsträckning iakttar anvis-
ningarna i BASREC:s regionala handbok för
förfaranden för gemensamt genomförande i
Östersjöområdet som utarbetats för testom-
rådet i Östersjöområdet.

Artikel 7

Fastställande och verifiering av projekt

Utsläppsminskningar som åstadkoms ge-
nom projekten skall verifieras enligt Kyoto-
protokollet och för denna överenskommelse

Article 6

Criteria, Approval and Registration of
Projects

All Projects implemented under this Agree-
ment shall be carried out in the Baltic Sea
Region and shall be approved by the Investor
Party and Host Party in accordance with the
Kyoto Protocol and the relevant rules, de-
cisions and guidelines thereunder. A written
approval shall be issued either by the Testing
Ground Facility and the Host Party or by the
Investor Party/Parties and the Host Party.
Before a written approval is issued, project
owners shall demonstrate how the proposed
project will contribute to the objectives of the
Testing Ground.

The co-operation within the Testing
Ground shall focus on energy-related climate
change mitigation projects especially in the
fields of energy saving, energy efficiency,
fuel switching in combination with energy
efficiency or saving and renewable energy
sources.

The Testing Ground shall also be open to
the projects implemented by legal entities in
Parties without financing through the TGF,
under the precondition that they are compat-
ible with this Agreement and contribute to the
objectives of this Agreement by participating
in capacity building and exchange of infor-
mation. After the written approval has been
issued, Participating projects shall be regis-
tered with the Testing Ground Committee to
be established under Article 11 of this
Agreement.

It is recommended that all the projects to
be implemented under this Agreement to the
extent appropriate follow the guidance given
in the BASREC Regional Handbook on
Procedures for Joint Implementation in the
Baltic Sea Region developed for the Testing
Ground of the Baltic Sea Region.

Article 7

Project Validation and Verification

Emission reductions generated by the
projects shall be subject to verification in
accordance with the Kyoto Protocol and the
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relevanta regler, beslut och riktlinjer. Till
verifieringsprocessen ansluter sig fastställan-
det av mängden utsläppsminskningar som
åstadkommits under en bestämd tid. Verifie-
ringen utförs i enlighet med de verifierings-
förfaranden som bestämts med stöd av Kyo-
toprotokollet antingen av ett oberoende organ
som är underställt testområdeskommittén el-
ler av värdparten. Det oberoende organet skall
verifiera projekten för de utsläppsminsk-
ningar som åstadkommits under den första
åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet. En
verifiering som utförs av värdparten kan
genomföras under Kyotoprotokollets första
åtagandeperiod och efter den, om värdparten
iakttar Kyotoprotokollets kompetenskrav
samt relevanta regler, beslut och riktlinjer
som ansluter till protokollet.

Även om värdparten har rätt att verifiera
utsläppsminskningarna, kan investerarpar-
ten/-parterna kräva att ett oberoende organ
verifierar utsläppsminskningarna.

Avtalsparterna i denna överenskommelse
vidtar nödvändiga åtgärder för att ge ut
utsläppsminskningsenheter och tilldelade ut-
släppsmängdenheter motsvarande mängden
verifierade utsläppsminskningar.

Artikel 8

Överföring av tillgodohavanden

Avtalsparterna säkerställer att de utsläpps-
minskningsenheter och tilldelade utsläpps-
mängdsenheter som värdpartens projekt ge-
nererat överförs i god tid till investerarpar-
ten/-parterna i enlighet med Kyotoprotokollet
och relevanta regler, beslut och riktlinjer som
ansluter till det.

Överföringen av verifierade utsläpps-
minskningsenheter och utsläppsmängdenhe-
ter skall grunda sig på ett skriftligt godkän-
nande som beviljats av värdparten i enlighet
med artikel 6 i denna överenskommelse.

Värdparten skall till investerarparten/-par-
terna överföra den verifierade mängden till-
godohavanden som projekten genererat i form
av utsläppsminskningsenheter i enlighet med
artikel 6 i Kyotoprotokollet och i form av
tilldelade utsläppsmängdenheter i enlighet

relevant rules, decisions and guidelines here-
under. The verification process entails the
validation of the amount of the emission
reductions generated by the project during a
specified time period. Verification shall be
carried out pursuant to the verification pro-
cedures established under the Kyoto Protocol
either by an independent entity under the
Testing Ground Committee or by the Host
Party. Emission reductions generated by the
projects prior to the first commitment period
under the Kyoto Protocol shall be verified by
an independent entity. Verification by a Host
Party may be conducted during the first
commitment period of the Kyoto Protocol and
thereafter provided that the host party meets
the eligibility requirements under the Kyoto
Protocol and the relevant rules, decisions and
guidelines thereunder.

Whenever the Host Party is entitled to
verify the emission reductions, the Investor
Party/Parties may still require that emission
reductions are verified by an independent
entity.

The Parties to this Agreement shall under-
take the necessary steps for issuance of ERUs
and AAUs corresponding to the verified
amount of emissions reductions.

Article 8

Transfer of Credits

The Parties shall ensure the timely transfer
of ERUs and AAUs accruing from the
projects from the Host Party to the Investor
Party/Parties in accordance with the Kyoto
Protocol and the relevant rules, decisions and
guidelines thereunder.

The transfer of the verified ERUs and
AAUs shall be based on the written approval
issued by the Host Party under Article 6 of
this Agreement.

The Host Party shall transfer the verified
amount of credits accruing from the projects
to the Investor Party/Parties as ERUs under
Article 6 of the Kyoto Protocol or AAUs
under Article 17 of the Kyoto Protocol.
Credits from emission reductions can also be
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med artikel 17 i Kyotoprotokollet. Tillgodo-
havanden som härrör från utsläppsminsk-
ningar kan också befordras genom termins-
handel med tilldelade utsläppsmängdenheter
och utsläppsminskningsenheter på det sätt
som deltagarna i projekten kommit över-
ens/angett.

Artikel 9

Kapacitetsuppbyggnad

Avtalsparterna kommer överens om att
tillsammans arbeta för kapacitetsuppbyggnad
med avseende på Kyotomekanismerna i den
privata och i den offentliga sektorn för att
underlätta samarbetet i detta område, till
exempel genom att ordna verkstäder, semi-
narier och konferenser. BASREC:s regionala
handbok om förfaranden för gemensamt
genomförande i Östersjöområdet har utveck-
lats för att bidra till kännedomen om begrepp
och projektgenomförande i anslutning till
gemensamt genomförande samt till kapaci-
tetsuppbyggnaden.

Artikel 10

Utbyte av erfarenheter

Avtalsparterna uppmuntras att dela med sig
av uppgifter om och erfarenheter av gemen-
samt genomförande. Dessa uppgifter skall
omfatta information om projektgenomföran-
de, utgivande och överföring av tillgodoha-
vanden. Utbyte av uppfattningar om och
erfarenheter av institutionella frågor, metoder,
administrativa och finansiella hinder och
affärskostnader för projekt för gemensamt
genomförande bör ske årligen.

Artikel 11

Testområdeskommitté

Utvecklandet av testområdesverksamheten
följs av en testområdeskommitté som skall
bestå av företrädare för avtalsparterna så att
varje avtalspart utser högst två företrädare.
Kommittén registrerar projekt och bidrar
under vägledning av samarbetsgruppen för
Östersjöområdets energitjänstemän på lämp-

facilitated through forward sales of AAUs or
ERUs as agreed/indicated by the project
participants.

Article 9

Capacity Building

The Parties agree to work together to build
capacity and competence regarding the Kyoto
Mechanisms in the public and private sectors
to facilitate co-operation in this field, i.e.
through arranging workshops, seminars and
conferences. The BASREC Regional Hand-
book on Procedures for Joint Implementation
in the Baltic Sea Region has been developed
as a contribution to common understanding of
JI concepts, the JI project cycle and to
capacity building.

Article 10

Sharing Experience

The Parties are encouraged to share infor-
mation and experience of JI activities. Such
information should include information relat-
ing to the JI project cycle, credit issuance and
transfer of credits. Exchange of views and
experiences on institutional matters, method-
ology, administrative and financial barriers as
well as transaction costs for JI projects should
take place on an annual basis.

Article 11

A Testing Ground Committee

The development of testing ground activi-
ties will be surveyed by a Testing Ground
Committee to be comprised by representa-
tives of Parties with no more than two
representatives appointed by each Party. The
Committee will register participating projects
and under the guidance of the Group of Senior
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ligt sätt till kapacitetsuppbyggande, utbyte av
relevanta erfarenheter och informationssprid-
ning. Kommittén rapporterar om framskri-
dande, utveckling och relevanta erfarenheter
samt ger förslag till samarbetsgruppen för
Östersjöområdets energitjänstemän om vidare
utveckling av testområdessamarbetet.

Artikel 12

Tvistlösning

Tvister angående tolkning eller tillämpning
av denna överenskommelse skall lösas genom
förhandlingar mellan avtalsparterna. På be-
gäran av parterna i tvisten bistår testområ-
deskommittén vid lösningen av tvister.

Artikel 13

Samtycke till att vara bunden av överens-
kommelsen

1. Samtycke till att vara bunden av denna
överenskommelse skall uttryckas genom

a) undertecknande hos depositarien, eller
b) undertecknande följt av ratificering eller

godkännande samt deponering av ratifikation-
sinstrument eller instrument för godkännande
hos depositarien, eller

c) deponering av anslutningsinstrumentet
hos depositarien.

2. Denna överenskommelse skall stå öppen
för undertecknande av Konungariket Dan-
marks, Republiken Estlands, Republiken Fin-
lands, Förbundsrepubliken Tysklands, Re-
publiken Islands, Republiken Lettlands, Re-
publiken Litauens, Republiken Polens, Ryska
federationens och Konungariket Sveriges re-
geringar i enlighet med punkt 1 a eller punkt
1 b fram till den 31 december 2003.

3. Efter att ha trätt i kraft är denna
överenskommelse i enlighet med punkt 1 c
öppen för anslutning för sådana i punkt 2
nämnda regeringar som inte har undertecknat
överenskommelsen, samt för sådana avtals-
parter i Kyotoprotokollet som avtalsparterna

Energy Officials of the Baltic Sea Region
Energy Cooperation appropriately contribute
to capacity building, sharing of relevant
experience and dissemination of information.
The Committee reports on progress, devel-
opment and relevant experience and suggests
proposals concerning further development of
the testing ground cooperation to the Group
of Senior Energy Officials of the Baltic Sea
Region Energy Cooperation.

Article 12

Dispute Settlement

Any dispute regarding the interpretation or
application of this Agreement will be resolved
by consultations between the Parties. At the
request of the parties to the dispute, the
Testing Ground Committee shall provide
assistance in the settlement of disputes.

Article 13

Consent to be bound by this Agreement

1. Consent to be bound by this Agreement
shall be expressed by

(a) signature with the Depositary; or
(b) signature subject to ratification, accept-

ance or approval followed by the deposit of
an instrument of ratification, acceptance or
approval with the Depositary; or

(c) the deposit of an instrument of acces-
sion with the Depositary.

2. This Agreement shall be open for
signature under paragraphs 1 (a) or 1 (b) by
the Governments of the Kingdom of Den-
mark, the Republic of Estonia, the Republic
of Finland, the Federal Republic of Germany,
the Republic of Iceland, the Republic of
Latvia, the Republic of Lithuania, the King-
dom of Norway, the Republic of Poland, the
Russian Federation and the Kingdom of
Sweden until 31 December 2003.

3. After its entry into force, this Agreement
shall be open for accession under paragraph
1 (c) by such Governments mentioned in
paragraph 2 which have not signed the
Agreement, and by such parties to the Kyoto
Protocol which are accepted by the Parties to

14 Nr 4



i denna överenskommelse godkänner vid
tidpunkten för anslutningen. Deltagandet i
testområdet påverkar varken deltagarnas rätt
att ingå andra avtal gällande Kyotomekanis-
merna eller deltagarnas skyldigheter enligt
Kyotoprotokollet.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna överenskommelse träder i kraft den
andra månadens första dag räknat från den
dag då sex (6) i artikel 13.2 nämnda
regeringar har gett sitt samtycke till att vara
bundna av denna överenskommelse. I fråga
om varje annan regering träder denna över-
enskommelse i kraft den andra månadens
första dag räknat från den dag då denna
regering uttrycker sitt samtycke till att vara
bunden av denna överenskommelse.

Artikel 15

Ändringar

Ändringar i denna överenskommelse eller
i tilläggsprotokoll till överenskommelsen
skall godkännas av avtalsparterna genom ett
enhälligt beslut. Ändringar eller tilläggs-
protokoll träder i kraft den nittionde (90)
dagen efter den dag då samtliga avtalsparter
har underrättat depositarien att de har uppfyllt
de formella kraven i den nationella lagstift-
ningen.

Artikel 16

Utvärdering, frånträde och avslutning

Avtalsparterna skall utvärdera denna över-
enskommelse före den 31 december 2005.
Har inte Kyotoprotokollet trätt i kraft före
detta datum, skall överenskommelsen upphö-
ra att gälla utan särskild anmälan. Om
Kyotoprotokollet har trätt i kraft upphör
överenskommelsen att gälla den 31 december
2012.

En avtalspart kan frånträda denna överens-
kommelse genom skriftlig underrättelse till
depositarien. Frånträdet skall träda i kraft
hundratjugo (120) dagar efter den dag då

this Agreement at the time of accession.
Participation in the Testing Ground does not
affect rights of participants to enter into other
agreements on the Kyoto Mechanisms, nor
does it affect the obligations of Participants
under the Kyoto Protocol.

Article 14

Entry into force

This Agreement shall enter into force on
the first day of the second month following
the date on which six (6) Governments
mentioned in paragraph 2 of Article 13 have
expressed their consent to be bound by the
Agreement. For any other Government, this
Agreement shall enter into force on the first
day of the second month following the date
on which that Government expresses its
consent to be bound by the Agreement.

Article 15

Amendments

Any amendments or modifications to this
Agreement, and any additional protocol to it,
shall be agreed by the consensus of the
Parties. The amendments, modifications or
additional protocols will enter into force on
the 90th day after the date on which all the
Parties have notified the Depositary that they
have fulfilled the formalities required by
national legislation.

Article 16

Evaluation, withdrawal and determination

This Agreement shall be evaluated by the
Parties by 31 December 2005. If the Kyoto
Protocol has not entered into force by that
date, the Agreement shall terminate without
any further notice. In case the Kyoto Protocol
has entered into force, the Agreement shall
terminate as of 31 December 2012.

A Party may withdraw from this Agree-
ment by giving written notice of the with-
drawal to the Depositary. The withdrawal
shall be effective one hundred twenty (120)
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depositarien erhållit underrättelsen om frånt-
räde.

Artikel 17

Depositarie

Finlands regering utses härmed till depo-
sitarie. Depositarien skall fullgöra sina skyl-
digheter i enlighet med artikel 77 i Wien-
konventionen om traktaträtten som godkän-
des den 23 maj 1969.

Upprättad i Göteborg den 29 september
2003 i ett exemplar på engelska.

days after receipt of the notice of withdrawal
by the Depositary.

Article 17

Depositary

The Government of Finland is hereby
designated as the Depositary. The Depositary
shall fulfill its duties in accordance with
Article 77 of the Vienna Convention on the
Law of Treaties adopted on 23 May 1969.

Done in Gothenburg on 29 September
2003, in one original version in English.
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