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Lag
om ändring av 75 och 76 § i lagen om utsläppshandel
Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utsläppshandel (311/2011) 75 och 76 § som följer:
75 §
Sökande av ändring
i utsläppshandelsmyndighetens beslut
Ett beslut som utsläppshandelsmyndigheten har fattat med stöd av denna lag får
överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende
som avses i 16, 64, 68 eller 70—72 § får
överklagas genom besvär på det sätt som
anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra
beslut av förvaltningsdomstolen får besvär
anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
Ett beslut om återkallande av ett tillstånd
som utsläppshandelsmyndigheten har fattat
med stöd av 16 § 2 och 3 mom. ska även om
det överklagas iakttas i fråga om förbudet
enligt 17 § att bokföra utsläppsrätter i registret, om inte den myndighet där ändring sökts
bestämmer något annat.
Ett förbud mot överlåtelse av utsläppsrätter
som utsläppshandelsmyndigheten har meddeRP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

lat med stöd av 71 § ska iakttas även om det
överklagas, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.
Ändring av en avgift som utsläppshandelsmyndigheten har fastställt för en offentligrättslig prestation får sökas på det sätt som
anges i lagen om grunderna för avgifter till
staten.
76 §
Sökande av ändring i ett beslut av
en kontrollör
Omprövning av ett verifieringsutlåtande
får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen.
Det beslut som meddelas med anledning
av begäran om omprövning får överklagas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av

denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
Republikens President
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