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Lag
om ändring av lagen om utsläppshandel

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om utsläppshandel (311/2011) 17 och 51 §, 54 § 3 mom. och 55 §, av

dem 17 § sådan den lyder i lag 11/2014,
ändras 6 § 20, 20 a- och 21 punkten, 7 § 1, 4 och 6 punkten, rubriken för 2 kap., 8–12

och 14 §, rubriken för 16 §, 16 § 3 mom. 2 punkten och 4 mom., 16 a och 18 §, 19 § 3 och
4 mom., 21 § 3 mom. 3 punkten, 25 § 3 mom., 26 §, rubriken för 5 kap., det inledande
stycket i 27 §, rubriken för 29 § och 29 § 1 mom., 30 §, det inledande stycket i 31 §
1 mom., 31 § 3 mom., 32 §, det inledande stycket i 34 §, 35 §, rubriken för 5 a kap., 35 a
och 35 b §, rubriken för 6 kap., 36 § 1 mom., 37 §, 39 § 2 mom. 2 och 3 punkten, 40 §
2 mom., 44 § 2 och 3 mom., 50, 51 a, 51 b och 52 §, 53 § 1 och 5 mom., 56 § 1 mom.,
59 §, 61 § 3 och 4 mom., 64 §, 73 § 1 mom. 1 och 8 punkten samt 75 § 1, 3 och 4 mom.,

av dem 6 § 20 a- och 21 punkten, rubriken för 16 §, 16 § 3 mom. 2 punkten och
4 mom., 16 a §, 40 § 2 mom., 44 § 2 och 3 mom., 51 a och 51 b §, 56 § 1 mom. och 59 §
sådana de lyder i lag 11/2014, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 443/2018, rubriken
för 5 a kap., 35 a och 35 b §, 61 § 3 och 4 mom. och 73 § 1 mom. 8 punkten sådana de ly-
der i lag 443/2018, 50 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 11/2014 samt 75 § 1, 3 och
4 mom. sådana de lyder i lag 1014/2015, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 11/2014, nya
22–27 punkter, till 19 § ett nytt 5 mom. samt till lagen nya 19 a, 35 c och 35 d § samt nya
5 b–5 e kap. som följer:

1 §

Lagens syfte

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410

om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar
och koldioxidsnåla investeringar, och beslut (EU) 2015/1814.

6 §

Definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

20) kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter kommissionens be-
slut 2011/278/EU om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmo-
RP 228/2018
EkUB 26/2018
RSv 217/2018
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niserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2003/87/EG,

20 a) kommissionens verifieringsförordning kommissionens förordning om verifiering
av rapporter om utsläpp av växthusgaser och ackreditering av kontrollörer som antagits
med stöd av artikel 15 i utsläppshandelsdirektivet,

21) utsläppshandelsmyndighet Energimyndigheten,
22) kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter kommissionens

förordning om harmoniserade regler för gratis tilldelning av utsläppsrätter som antagits
med stöd av artikel 10a.1 i utsläppshandelsdirektivet,

23) kommissionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter kom-
missionens rättsakt om ändring av antalet gratis tilldelade utsläppsrätter som antagits med
stöd av artikel 10a.21 i utsläppshandelsdirektivet,

24) sektorsövergripande korrigeringsfaktor den faktor som kommissionen anger för
varje år med stöd av artikel 10a.5 i utsläppshandelsdirektivet för eventuell minskning av
antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis,

25) ny deltagare i utsläppshandeln en anläggning som har fått tillstånd för utsläpp av
växthusgaser första gången under den period som avses i artikel 3 h i utsläppshandelsdi-
rektivet,

26) befintlig anläggning i utsläppshandeln en anläggning som har fått tillstånd för ut-
släpp av växthusgaser första gången senast den dag som avses i definitionen av befintlig
anläggning enligt kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

27) plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter en i kom-
missionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter avsedd plan för övervakning
av uppgifter om utsläppsrätter som tilldelas gratis.

7 §

Verksamhetsutövarens allmänna skyldigheter

Verksamhetsutövaren ska
1) för en anläggning ansöka om tillstånd för utsläpp av växthusgaser och godkännande

av en plan för övervakning av utsläpp,
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) till utsläppshandelsmyndigheten lämna de uppgifter som behövs för tilldelning och
beviljande av utsläppsrätter som tilldelas gratis, om verksamhetsutövaren ansöker om ut-
släppsrätter som tilldelas gratis,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
6) övervaka de uppgifter som krävs för beviljande av utsläppsrätter som tilldelas gratis

och till utsläppshandelsmyndigheten anmäla årliga uppgifter om anläggningens produk-
tionsnivå samt ändringar i anläggningens verksamhet, om verksamhetsutövaren har an-
sökt om utsläppsrätter som tilldelas gratis.

2 kap.

Tillstånd för utsläpp av växthusgaser och plan för övervakning av utsläpp

8 §

Behovet av tillstånd och en plan för övervakning av utsläpp

En anläggning ska ha tillstånd för utsläpp av växthusgaser och en godkänd plan för
övervakning av utsläpp. Tillståndet beviljas och planen för övervakning av utsläpp god-
känns av utsläppshandelsmyndigheten. Tillståndet beviljas och planen för övervakning av
utsläpp godkänns tills vidare eller av särskilda skäl för viss tid.
2



291/2019  
Tillstånd och godkännande av planen för övervakning av utsläpp ska sökas för de an-
läggningar som avses i 4 och 5 §. Tillståndet kan beviljas och planen för övervakning av
utsläpp godkännas i enlighet med 9–11 § på villkor att tillståndet och planen gäller förut-
satt att kommissionen godkänner att anläggningarna i fråga inbegrips i systemet för handel
med utsläppsrätter. Om kommissionens godkännande inte erhålls, förfaller behandlingen
av ansökan eller, om tillstånd redan har beviljats och planen för övervakning redan god-
känts, tillståndet och godkännandet av planen för övervakning av utsläpp.

9 §

Ansökan om tillstånd och om godkännande av planen för övervakning av utsläpp

Till ansökan ska fogas för tillståndsprövningen behövliga uppgifter om anläggningen,
dess verksamhet och utsläppskällor samt en plan för övervakning av utsläppen och plane-
rade åtgärder för rapportering av utsläppen. Innan tillstånd beviljas ska dessutom en utred-
ning om att anläggningens verksamhet får utövas med stöd av bestämmelserna om miljö-
skydd ges in till utsläppshandelsmyndigheten. Bestämmelser om det närmare innehållet i
tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

Ansökan ska lämnas in till utsläppshandelsmyndigheten minst sex månader innan verk-
samheten enligt planerna ska inledas.

Utsläppshandelsmyndigheten ska fatta beslut om tillståndet och om godkännande av
planen för övervakning av utsläpp senast två månader efter det att ansökan och eventuella
kompletteringar av den har lämnats in till utsläppshandelsmyndigheten.

10 §

Villkor för beviljande av tillstånd och godkännande av planen för övervakning av utsläpp

Tillstånd för utsläpp av växthusgaser beviljas verksamhetsutövaren för en anläggning,
om

1) verksamhetsutövarens plan för övervakning av utsläpp och planerade åtgärder för
rapportering av utsläpp är tillräckliga och adekvata, och

2) verksamhetsutövaren får utöva verksamheten med stöd av bestämmelserna om mil-
jöskydd.

Utsläppstillstånd kan beviljas trots att ett beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen
inte har vunnit laga kraft.

Bestämmelser om upprättandet och godkännandet av planen för övervakning av utsläpp
finns i kommissionens övervakningsförordning. Närmare bestämmelser om innehållet i
planen för övervakning av utsläpp och om genomförandet av kommissionens övervak-
ningsförordning i fråga om planen för övervakning av utsläpp får utfärdas genom förord-
ning av arbets- och näringsministeriet.

11 §

Tillståndsbeslut och beslut om planen för övervakning av utsläpp

Ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser och en plan för övervakning av utsläpp kan gäl-
la en eller flera anläggningar som samma verksamhetsutövare har på samma förläggnings-
plats.

Ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser och en plan för övervakning av utsläpp kan av
särskilda skäl gälla en eller flera anläggningar som innehas av flera verksamhetsutövare
på samma förläggningsplats.

Om flera verksamhetsutövare gemensamt ansökt om ett utsläppstillstånd och godkän-
nande av en plan för övervakning av utsläpp, svarar de solidariskt för att skyldigheterna
enligt tillståndet och kraven på övervakningen av utsläpp fullgörs. Verksamhetsutövarna
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ska när de ansöker om tillstånd och godkännande av en plan för övervakning ange vem
som svarar för kontakten med myndigheterna.

Tillståndet och beslutet om godkännande av planen för övervakning av utsläpp ska
innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren, utsläppen, anläggningens verksamhet samt
anläggningens produktionskapacitet eller sammanlagda tillförda effekt. Beslutet om god-
kännande av planen för övervakning av utsläpp ska dessutom innehålla uppgifter om

1) utsläppskällorna och de krav som gäller övervakningen av utsläpp och som anger
övervakningsmetoder och övervakningsfrekvens, och

2) de krav som gäller rapportering av utsläpp.

12 §

Ändring av ett tillstånd och en plan för övervakning av utsläpp

Verksamhetsutövaren ska på förhand till utsläppshandelsmyndigheten anmäla sådana
ändringar i anläggningens verksamhet eller kapacitet eller i övervakningen av utsläpp, vil-
ka kan förutsätta att tillståndet för utsläpp av växthusgaser eller planen för övervakning av
utsläpp ändras.

Om den ändring som verksamhetsutövaren anmäler är betydande enligt kommissionens
övervakningsförordning ska utsläppshandelsmyndigheten ändra villkoren i utsläppstill-
ståndet eller beslutet om planen för övervakning av utsläpp. I annat fall ska utsläppshan-
delsmyndigheten utan dröjsmål meddela verksamhetsutövaren om detta och vid behov
uppmana verksamhetsutövaren att utan dröjsmål uppdatera sin plan för övervakning av ut-
släpp till följd av ändringen.

Om det i kommissionens övervakningsförordning förutsätts att planen för övervakning
av utsläpp ändras ska utsläppshandelsmyndigheten uppmana verksamhetsutövaren att an-
söka om ändring av planen för övervakning av utsläpp. Verksamhetsutövaren ska lämna
in ansökan om ändring av planen för övervakning av utsläpp inom den tidsfrist som ut-
släppshandelsmyndigheten sätter ut.

14 §

Byte av verksamhetsutövare

Om en ny verksamhetsutövare träder i stället för en verksamhetsutövare som beviljats
tillstånd, ska den nya verksamhetsutövaren anmäla saken till utsläppshandelsmyndighe-
ten. Utsläppshandelsmyndigheten ska med anledning av anmälan justera tillståndet för ut-
släpp av växthusgaser och planen för övervakning av utsläpp inom 30 dagar från den dag
då anmälan och behövliga utredningar har lämnats in till myndigheten eller från en senare
tidpunkt som verksamhetsutövarna har kommit överens om. Uppgifterna om den nya
verksamhetsutövaren ska antecknas i tillståndet och planen för övervakning av utsläpp.

Om endast en del av den verksamhet i anläggningen eller anläggningarna som ingår i
ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser övergår till den nya verksamhetsutövaren, ska be-
stämmelserna om beviljande och ändring av ett tillstånd och bestämmelserna om godkän-
nande och ändring av en plan för övervakning av utsläpp följas, med undantag för den tids-
frist för ansökan om tillstånd som anges i 9 § 2 mom. Utsläppshandelsmyndigheten ska
med anledning av anmälan fatta beslut om beviljande och ändring av ett tillstånd samt om
godkännande och ändring av en plan för övervakning av utsläpp inom 30 dagar från den
dag då anmälan och behövliga utredningar och planer lämnades in till myndigheten eller
från en senare tidpunkt som verksamhetsutövarna har kommit överens om.

Den nya verksamhetsutövaren svarar i fråga om en anläggning som denne har bestäm-
mande inflytande över för de skyldigheter som anges i 7 § samt för uppfyllandet av de till-
ståndsvillkor och krav på övervakning av utsläpp som utsläppshandelsmyndigheten fast-
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ställt med stöd av 11 § från den dag då tillståndet och planen för övervakning av utsläpp
justerades eller tillståndet beviljades och planen för övervakning av utsläpp godkändes.

16 §

Återkallande av tillstånd och beslut om en plan för övervakning av utsläpp

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Utsläppshandelsmyndigheten får återkalla ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser, om

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) tillståndshavaren trots uppmaning från utsläppshandelsmyndigheten inte har anmält

att anläggningen utvidgats eller att verksamheten upphört eller minskat eller andra sådana
ändringar av verksamheten eller av övervakningen av utsläpp som kan förutsätta att ut-
släppstillståndet eller planen för övervakning av utsläpp ändras.

Ett ärende som gäller återkallande av utsläppstillstånd kan inledas av verksamhetsutö-
varen eller utsläppshandelsmyndigheten. När en anläggnings tillstånd för utsläpp av växt-
husgaser återkallas, återkallas också godkännandet av anläggningens plan för övervakning
av utsläpp.

16 a §

Upphörande med verksamheten vid en anläggning

Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas för att en anläggning ska kunna anses
ha upphört med sin verksamhet finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av
utsläppsrätter.

Verksamhetsutövaren ska omedelbart efter det att verksamheten har upphört meddela
utsläppshandelsmyndigheten om att verksamheten vid en anläggning har upphört.

3 kap.

Den totala kvantiteten utsläppsrätter och tilldelningsmetoder

18 §

Den totala kvantiteten utsläppsrätter

Kommissionen bestämmer och offentliggör den totala årliga kvantiteten utsläppsrätter
för 2013 för samtliga anläggningar som omfattas av systemet för handel med utsläppsrät-
ter, nedan EU:s utsläppshandelssystem, i enlighet med artiklarna 9 och 9a i utsläppshan-
delsdirektivet. Efter 2013 minskar den totala kvantiteten utsläppsrätter årligen linjärt med
1,74 procent fram till 2020 och från 2021 årligen linjärt med 2,2 procent i enlighet med
artikel 9 i utsläppshandelsdirektivet.

19 §

Metoderna för tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2013–2020

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis för produktion av värme och kyla genom hö-

geffektiv kraftvärme enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/8/EG om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme
på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG, nedan
högeffektiv kraftvärme, och till de nya deltagare som avses i 27 § minskas årligen linjärt
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med 1,74 procent i enlighet med artikel 9 i utsläppshandelsdirektivet. Antalet utsläppsrät-
ter som tilldelas gratis till andra anläggningar minskas vid behov genom att antalet ut-
släppsrätter multipliceras med den korrigeringsfaktor som kommissionen bestämmer för
varje år med stöd av artikel 10a.5 i utsläppshandelsdirektivet, sådant det gällde den
19 mars 2018, nedan det gamla utsläppshandelsdirektivet.

Genom auktion fördelas Finlands andel av de utsläppsrätter som inte inom EU:s ut-
släppshandelssystem

1) tilldelas gratis i enlighet med artikel 10a i det gamla utsläppshandelsdirektivet och
kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter, som antagits med stöd av
direktivet,

2) används till att stödja de demonstrationsprojekt som avses i artikel 10a.8 i det gamla
utsläppshandelsdirektivet, eller

3) från och med den 1 januari 2019 överförs till den reserv för utsläppsrätter, nedan
reserven för marknadsstabilitet, som upprättats genom Europaparlamentets och rådets be-
slut (EU) 2015/1814 om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet
för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG.

Kommissionen beräknar kvantiteten av Finlands utsläppsrätter som auktioneras ut i en-
lighet med artikel 10.2 i det gamla utsläppshandelsdirektivet.

19 a §

Metoderna för tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2021–2030

Utsläppsrätterna tilldelas enligt enhetliga tilldelningsmetoder i alla länder som ingår i
EU:s utsläppshandelssystem.

Inom EU:s utsläppshandelssystem ska för fördelning mellan de länder som ingår i sys-
temet auktioneras ut de utsläppsrätter som inte

1) tilldelas gratis,
2) används för att modernisera energisektorn i de EU-medlemsstater som avses i ut-

släppshandelsdirektivet eller för att främja innovationer i tekniker och processer med låga
koldioxidutsläpp i enlighet med artikel 10 och 10a i utsläppshandelsdirektivet,

3) överförs till reserven för marknadsstabilitet,
4) annulleras i enlighet med artikel 12.4 i utsläppshandelsdirektivet, om elproduktions-

kapacitet stängs på grund av ytterligare nationella åtgärder, eller
5) annulleras för att fullgöra utsläppsminskningsåtagandet för en sektor utanför ut-

släppshandeln under perioden 2021–2030 på det sätt som föreskrivs i artikel 6 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga
minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgär-
der för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning
(EU) nr 525/2013, nedan förordningen om ansvarsfördelning.

Finlands andel av kvantiteten utsläppsrätter som auktioneras ut i enlighet med artiklarna
10 och 10a i utsläppshandelsdirektivet auktioneras ut i enlighet med 6 kap. Antalet ut-
släppsrätter som auktioneras ut minskas dock, om statsrådet beslutar att

1) annullera utsläppsrätter för att fullgöra utsläppsminskningsåtagandet för en sektor
utanför utsläppshandeln under perioden 2021–2030 i enlighet med artikel 6 i förordningen
om ansvarsfördelning, eller

2) annullera utsläppsrätter i enlighet med artikel 12.4 i utsläppshandelsdirektivet, om
elproduktionskapacitet på Finlands territorium stängs på grund av ytterligare nationella åt-
gärder.
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21 §

Beräkning av utsläppsrätter per anläggning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
De utsläppsrätter som ska beviljas anläggningen och en del av anläggningen och som

motsvarar ett år beräknas så att
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) det antal utsläppsrätter för en anläggning som erhållits i enlighet med 1 och
2 punkten multipliceras vid behov med den korrigeringsfaktor som kommissionen med
stöd av artikel 10a.5 i det gamla utsläppshandelsdirektivet bestämt för varje år; antalet ut-
släppsrätter som tilldelas gratis till en anläggning som klassificerats som elproducent för
den produktion av värme eller kyla som sker genom högeffektiv kraftvärme minskas årli-
gen linjärt med 1,74 procent i enlighet med artikel 9 i utsläppshandelsdirektivet och på en
sådan anläggning tillämpas inte den korrigeringsfaktor som kommissionen bestämt.

25 §

Beslut om beviljande av utsläppsrätter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Utsläppshandelsmyndigheten ändrar det antal utsläppsrätter som anges i beslutet om

beviljande av utsläppsrätter efter det att beslutet meddelats, om de produkter som produ-
ceras i anläggningen eller en del av anläggningen inbegrips i förteckningen över de koldi-
oxidläckagesektorer som beslutats av kommissionen med stöd av artikel 10a.13 i utsläpps-
handelsdirektivet eller om en sektor som hör till koldioxidläckagesektorerna genom kom-
missionens beslut stryks från förteckningen. Dessutom ändrar utsläppshandelsmyndighe-
ten antalet utsläppsrätter, om ändringar i utsläppshandelsdirektivet eller i kommissionens
rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter kräver det. Antalet utsläppsrätter som tillde-
las gratis ändras för de år som berörs av kommissionens beslut om ändring av koldioxid-
läckagesektorerna eller av ändringar i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av ut-
släppsrätter eller i direktivet.

26 §

Delgivning av och information om beslutet om beviljande av utsläppsrätter

Beslutet om beviljande av utsläppsrätter ska delges verksamhetsutövaren.
Utsläppshandelsmyndigheten offentliggör elektroniskt en förteckning över de anlägg-

ningar som beviljats gratis utsläppsrätter och över de utsläppsrätter per anläggning som
beviljats gratis.

5 kap.

Nya deltagare samt upphörande eller minskning av verksamheten vid anläggningar 
under handelsperioden 2013–2020

27 §

Nya deltagare under handelsperioden 2013–2020

Av det antal utsläppsrätter som enligt artikel 10a.7 i det gamla utsläppshandelsdirekti-
vet reserverats för nya deltagare i hela Europeiska unionen beviljas gratis utsläppsrätter
för handelsperioden 2013–2020 i enlighet med kommissionens rättsakt om gratis tilldel-
ning av utsläppsrätter enligt följande:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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29 §

Ansökan om utsläppsrätter för nya deltagare samt de uppgifter som ska lämnas till 
utsläppshandelsmyndigheten

Verksamhetsutövaren ska ansöka om de utsläppsrätter för nya deltagare som tilldelas
gratis genom en ansökan som riktas till utsläppshandelsmyndigheten. Verksamhetsutöva-
re som har gemensamt utsläppstillstånd eller som i enlighet med 11 § 2 mom. gemensamt
har ansökt om utsläppstillstånd ska ansöka gemensamt om utsläppsrätter. Bestämmelser
om tidpunkten för insändande av ansökan och om andra förfaranden i samband med ansö-
kan om utsläppsrätter utfärdas genom förordning av statsrådet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

30 §

Preliminärt antal utsläppsrätter som tilldelas nya deltagare

Utsläppshandelsmyndigheten bereder det preliminära antal utsläppsrätter som tilldelas
nya deltagare gratis för handelsperioden 2013–2020 i enlighet med de tilldelningsregler
som anges i 28 § utifrån de uppgifter som verksamhetsutövarna lämnat.

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om det preliminära antalet utsläppsrätter.
Kalkylerna per anläggning görs vid behov i den form som kommissionen kräver. Av det
preliminära antalet utsläppsrätter per anläggning ska framgå de tilldelningsregler och i
kalkylen använda uppgifter som beräkningarna av antalet utsläppsrätter baserar sig på.

Utsläppshandelsmyndigheten informerar verksamhetsutövaren om beslutet om det pre-
liminära antal utsläppsrätter som beviljas anläggningen och lämnar in beslutet till kom-
missionen.

31 §

Beslut om beviljande av utsläppsrätter till en ny deltagare

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om det antal utsläppsrätter som en ny delta-
gare beviljas gratis för handelsperioden 2013–2020 efter det att kommissionen har slagit
fast att den nya deltagaren kan beviljas utsläppsrätter. Av beslutet om beviljande av ut-
släppsrätter ska framgå

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Utsläppshandelsmyndigheten ändrar det antal utsläppsrätter som anges i beslutet om

beviljande av utsläppsrätter efter det att beslutet meddelats, om de produkter som produ-
ceras i anläggningen eller en del av anläggningen inbegrips i förteckningen över de koldi-
oxidläckagesektorer som beslutats av kommissionen med stöd av artikel 10a.13 i utsläpps-
handelsdirektivet eller om en sektor som hör till koldioxidläckagesektorerna genom kom-
missionens beslut stryks från förteckningen. Dessutom ändrar utsläppshandelsmyndighe-
ten antalet utsläppsrätter, om ändringar i utsläppshandelsdirektivet eller i kommissionens
rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter kräver det. Antalet utsläppsrätter som tillde-
las gratis ändras för de år som berörs av kommissionens beslut om ändring av koldioxid-
läckagesektorerna eller av ändringar i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av ut-
släppsrätter eller i direktivet.

32 §

Delgivning av och information om beslutet om beviljande av utsläppsrätter

Beslutet om beviljande av utsläppsrätter ska delges verksamhetsutövaren.
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Utsläppshandelsmyndigheten offentliggör elektroniskt uppgifterna om anläggningar
och utvidgning av anläggningar samt det antal gratis utsläppsrätter som beviljats anlägg-
ningarna av det antal utsläppsrätter som reserverats för nya deltagare.

34 §

Beslut om minskning av antalet utsläppsrätter

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om minskning av antalet utsläppsrätter som
beviljats gratis för en anläggning till följd av en sådan partiell nedläggning av verksam-
heten eller minskning av en anläggnings kapacitet som avses i 33 §. Av beslutet ska fram-
gå

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

35 §

Delgivning av och information om beslutet om minskning av antalet utsläppsrätter

Beslutet om minskning av antalet utsläppsrätter ska delges verksamhetsutövaren och
lämnas in till kommissionen.

Utsläppshandelsmyndigheten offentliggör elektroniskt uppgifterna om minskning av
antalet utsläppsrätter för en anläggning och det antal gratis utsläppsrätter som anläggning-
en beviljas för vart och ett av åren efter ändringen.

5 a kap.

Utsläppsrätter som tilldelas gratis under handelsperioder som inleds efter 2020

35 a §

Allmänna tilldelningsregler under handelsperioden 2021–2030

De anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen tilldelas utsläppsrätter
gratis för handelsperioden 2021–2030 enligt följande:

1) för elproduktion och till avskiljningsanläggningar, rörsystem och lagringsanlägg-
ningar för koldioxid endast för el som produceras med rökgaser,

2) till sektorer eller delsektorer som enligt kommissionens rättsakt som antagits med
stöd av artikel 10b.5 i utsläppshandelsdirektivet hör till de sektorer eller delsektorer som
löper risk för koldioxidläckage den totala kvantitet som beräknas enligt artikel 10a i ut-
släppshandelsdirektivet,

3) för fjärrvärmeproduktion enligt kommissionens förordning om gratis tilldelning av
utsläppsrätter 30 procent av den kvantitet som beräknas enligt artikel 10a i utsläppshan-
delsdirektivet,

4) 2021–2026 till övriga sektorer eller delsektorer 30 procent av den kvantitet som be-
räknas enligt artikel 10a i utsläppshandelsdirektivet och därefter med en lika stor minsk-
ning årligen så att inga utsläppsrätter tilldelas gratis 2030.

Antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis beräknas på basis av kommissionens riktmär-
ken. Kommissionen godkänner med stöd av artikel 10a.2 i utsläppshandelsdirektivet upp-
daterade riktmärken för en sektor eller delsektor för perioden 2021–2025 och perioden
2026–2030. Bestämmelser om beviljande av utsläppsrätter finns i kommissionens förord-
ning om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Antalet utsläppsrätter minskas enligt följande:
1) antalet utsläppsrätter som beviljas för den produktion av värme eller kyla som i en

befintlig anläggning i utsläppshandeln sker genom kraftvärme som avses i artikel 10a.4 i
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utsläppshandelsdirektivet minskas linjärt med 2,2 procent årligen, med undantag för de år
då antalet utsläppsrätter minskas med den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn,

2) antalet utsläppsrätter som beviljas andra befintliga anläggningar i utsläppshandeln
än de befintliga anläggningar i utsläppshandeln som avses i 1 punkten minskas vid behov
med den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn,

3) utsläppsrätter som beviljas nya deltagare i utsläppshandeln minskas linjärt med
2,2 procent årligen.

35 b §

Antalet utsläppsrätter som reserverats för nya deltagare i utsläppshandeln under 
handelsperioden 2021–2030

Av det gemensamma antal utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem som reserverats
för nya deltagare i utsläppshandeln beviljas gratis utsläppsrätter för handelsperioden
2021–2030

1) till nya deltagare i utsläppshandeln,
2) till anläggningar vars produktionsnivå har stigit med mer än 15 procent beräknat på

basis av det glidande medelvärdet för två år.
Det antal utsläppsrätter som reserverats för nya deltagare i utsläppshandeln utökas med

de utsläppsrätter som blir otilldelade för att antalet gratis tilldelade utsläppsrätter minskas
på grund av att anläggningens produktionsnivå har sjunkit med mer än 15 procent beräk-
nat på basis av det glidande medelvärdet för två år. Antalet utsläppsrätter utökas även med
de utsläppsrätter som blir otilldelade för att anläggningen har upphört med sin verksamhet.

35 c §

Ändringar i anläggningarnas produktionsnivå under handelsperioden 2021–2030

Antalet gratis tilldelade utsläppsrätter ökas eller minskas årligen för anläggningar vars
produktionsnivå har stigit eller sjunkit med mer än 15 procent beräknat på basis av det gli-
dande medelvärdet för två år jämfört med den ursprungliga nivån som använts när antalet
gratis tilldelade utsläppsrätter bestämts för perioden i fråga, 2021–2025 eller 2026–2030.
Bestämmelser om ökning och sänkning finns i kommissionens rättsakt om justering av
gratis tilldelning av utsläppsrätter.

35 d §

Myndighetsuppgifter under handelsperioder som inleds efter 2020

Utsläppshandelsmyndigheten sköter de uppgifter som i kommissionens förordning om
gratis tilldelning av utsläppsrätter och kommissionens rättsakt om justering av gratis till-
delning av utsläppsrätter har anvisats den behöriga myndigheten och Finland under de
handelsperioder som inleds efter 2020. Arbets- och näringsministeriet ansvarar dock i frå-
ga om perioden 2021–2025 för behandlingen av de uppgifter som behövs för den förteck-
ning som avses i artikel 11.1 i utsläppshandelsdirektivet och för att förteckningen lämnas
in till kommissionen.
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5 b kap.

Beviljande av utsläppsrätter till befintliga anläggningar i utsläppshandeln för 
handelsperioden 2021–2030

35 e §

Ansökan om utsläppsrätter för befintliga anläggningar i utsläppshandeln

Beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter till befintliga anläggningar i utsläppshan-
deln förutsätter att verksamhetsutövaren lämnar in en ansökan till utsläppshandelsmyn-
digheten inom föreskriven tid. Ansökan för perioden 2021–2025 ska lämnas in senast den
30 april 2019 och ansökan för perioden 2026–2030 senast den 30 april 2024.

När det gäller sådana anläggningar som inleder sin verksamhet senast den 30 juni det
år då ansökan ska lämnas in, ska ansökan lämnas in senast den 28 juni det året.

Verksamhetsutövare som har gemensamt utsläppstillstånd eller som gemensamt har an-
sökt om utsläppstillstånd ska ansöka gemensamt om utsläppsrätter.

Den tidsfrist för inlämnande av ansökan och lämnande av uppgifter som anges i 1 mom.
kan genom förordning av arbets- och näringsministeriet förlängas med högst två månader,
om kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter inte har trätt i kraft
två veckor före tidsfristen i fråga eller om kommissionens riktlinjer och elektroniska ta-
beller som bereds för genomförandet av kommissionens förordning om gratis tilldelning
av utsläppsrätter inte har meddelats två månader före tidsfristen i fråga.

35 f §

Bilagor till ansökan

Bestämmelser om de handlingar och uppgifter som ska fogas till en i 35 e § avsedd an-
sökan och om verifiering av uppgifterna finns i kommissionens förordning om gratis till-
delning av utsläppsrätter. De handlingar som fogas till ansökan ska lämnas in på en blan-
kett som fastställts av den myndighet som svarar för behandlingen av handlingen i fråga.

Verksamhetsutövaren ska för att få gratis utsläppsrätter i enlighet med utsläppshandels-
direktivet för den aktuella femårsperioden komplettera handlingarna och uppgifterna
inom den tid som bestäms av den myndighet som svarar för behandlingen av dem.

Närmare bestämmelser om lämnande av handlingar och uppgifter får utfärdas genom
förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om innehållet i och verifieringen av
handlingar och uppgifter får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

35 g §

Preliminärt antal utsläppsrätter för handelsperioden 2021–2030

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om det preliminära antal utsläppsrätter som
tilldelas varje anläggning gratis för den aktuella femårsperioden efter det att kommis-
sionen har fastställt de uppdaterade riktmärkena för beräkningen av antalet utsläppsrätter.
En förutsättning för beslut är att kommissionen inte har avvisat förslaget om att anlägg-
ningen ska antecknas på listan över anläggningar som beviljas utsläppsrätter gratis.

35 h §

Beslut om beviljande av utsläppsrätter under handelsperioden 2021–2030

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om antalet utsläppsrätter som tilldelas varje
anläggning gratis för den aktuella femårsperioden efter det att kommissionen har fastställt
värdet på den sektorsövergripande korrigeringsfaktor som tillämpas respektive år.
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Utsläppshandelsmyndigheten ändrar antalet utsläppsrätter, om ändringar av utsläpps-
handelsdirektivet eller av kommissionens rättsakter som antas med stöd av det direktivet
kräver det.

5 c kap.

Beviljande av utsläppsrätter till nya deltagare i utsläppshandeln för 
handelsperioden 2021–2030

35 i §

Ansökan om utsläppsrätter för nya deltagare i utsläppshandeln

Beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter till nya deltagare i utsläppshandeln för pe-
rioden 2021–2025 eller perioden 2026–2030 förutsätter att verksamhetsutövaren lämnar
in en ansökan för den aktuella perioden till utsläppshandelsmyndigheten inom föreskriven
tid. Bestämmelser om tidsfristen för inlämnande av ansökan och om ansökningsförfaran-
dena utfärdas genom förordning av statsrådet.

Verksamhetsutövare som har gemensamt utsläppstillstånd eller som gemensamt har an-
sökt om utsläppstillstånd ska ansöka gemensamt om utsläppsrätter.

Bestämmelser om bilagor till ansökan och verifiering av dem finns i kommissionens
förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Närmare bestämmelser om innehållet i och verifieringen av bilagorna till ansökan får
utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

35 j §

Beslut om beviljande av utsläppsrätter till nya deltagare i utsläppshandeln för 
handelsperioden 2021–2030

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om antalet utsläppsrätter som tilldelas nya
deltagare i utsläppshandeln gratis för den aktuella femårsperioden.

En förutsättning för beviljande av utsläppsrätter är att anläggningen har beviljats till-
stånd för utsläpp av växthusgaser.

Utsläppshandelsmyndigheten ändrar antalet utsläppsrätter, om ändringar av utsläpps-
handelsdirektivet eller av kommissionens rättsakter som antas med stöd av det direktivet
kräver det.

Närmare bestämmelser om tidsfristen för och förfarandena i samband med beslutsfat-
tandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 d kap.

Skyldigheterna i anslutning till utsläppsrätter som tilldelas gratis och ändringar i 
antalet utsläppsrätter under handelsperioden 2021–2030

35 k §

Godkännande av en plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av 
utsläppsrätter

En plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter godkänns
av utsläppshandelsmyndigheten.

Bestämmelser om tidsfristen för fattande av beslut om en plan över metoder för över-
vakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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35 l §

Ändring av en plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter

Bestämmelser om när en verksamhetsutövare ska ändra sin plan över metoder för över-
vakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter finns i kommissionens förordning om gratis
tilldelning av utsläppsrätter.

Verksamhetsutövaren ska på förhand anmäla ändringar till utsläppshandelsmyndighe-
ten.

Om den ändring som verksamhetsutövaren anmäler är betydande enligt kommissionens
förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter ska utsläppshandelsmyndigheten ändra
beslutet om planen över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter. I
annat fall ska utsläppshandelsmyndigheten utan dröjsmål meddela verksamhetsutövaren
om detta och vid behov uppmana verksamhetsutövaren att utan dröjsmål uppdatera sin
plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter till följd av änd-
ringen.

35 m §

Övervaknings- och anmälningsskyldighet

Bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldighet att övervaka uppgifterna om ut-
släppsrätter som tilldelas gratis finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av
utsläppsrätter.

Bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldighet att anmäla sådana ändringar i an-
läggningens verksamhet som påverkar antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis finns i
kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Anmälan ska göras till
utsläppshandelsmyndigheten.

En verksamhetsutövare på vilken kommissionens rättsakt om justering av gratis tilldel-
ning av utsläppsrätter tillämpas ska årligen till utsläppshandelsmyndigheten anmäla upp-
gifter om anläggningens verksamhet i enlighet med kraven i rättsakten i fråga.

Bestämmelser om tidsfristen för och förfarandena i samband med de anmälningar som
avses i 2 och 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser
om innehållet i och verifieringen av de uppgifter som ska anmälas och om övervakningen
av de uppgifter som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av arbets- och närings-
ministeriet.

35 n §

Beslut om ändring av antalet utsläppsrätter

Antalet utsläppsrätter som beviljats en anläggning ändras om anläggningens produk-
tionsnivå har förändrats med mer än 15 procent beräknat på det sätt som avses i 35 c § el-
ler om det har skett en annan förändring i anläggningens verksamhet som påverkar antalet
utsläppsrätter.

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om ändring av antalet utsläppsrätter i enlig-
het med kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter och kommissi-
onens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Närmare bestämmelser om genomförandet av kommissionens rättsakt om justering av
gratis tilldelning av utsläppsrätter, med undantag för innehållet i och verifieringen av de
uppgifter som med stöd av 35 m § ska anmälas till utsläppshandelsmyndigheten, får utfär-
das genom förordning av statsrådet.
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35 o §

Fusion och delning

Bestämmelser om skyldigheten att lämna uppgifter om fusion av anläggningar och om
delning av en anläggning finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av ut-
släppsrätter. Uppgifterna ska lämnas till utsläppshandelsmyndigheten.

Bestämmelser om tidsfristen för lämnande av uppgifter får utfärdas genom förordning
av statsrådet.

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas
den anläggning som är resultatet av en fusion eller de anläggningar som är resultatet av en
delning. Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om antalet utsläppsrätter också i en si-
tuation där ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser inbegriper minst två anläggningar och
en del av anläggningarna i sin helhet övergår till en eller flera nya verksamhetsutövare.

5 e kap.

Avstående från utsläppsrätter under handelsperioden 2021–2030

35 p §

Ansökan om avstående från utsläppsrätter

Bestämmelser om verksamhetsutövarens möjlighet att helt eller delvis avstå från sin rätt
till utsläppsrätter som tilldelas gratis finns i kommissionens förordning om gratis tilldel-
ning av utsläppsrätter. För att avstå från utsläppsrätter ska verksamhetsutövaren lämna in
en ansökan till utsläppshandelsmyndigheten.

35 q §

Beslut om avstående från utsläppsrätter

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om ändring av antalet utsläppsrätter utifrån
den ansökan som avses i 35 p §.

6 kap.

Auktionering av utsläppsrätter

36 §

Utsläppsrätter som ska auktioneras ut och auktioneringsförfarande

Finlands andel av de utsläppsrätter som auktioneras ut ska auktioneras ut via en auk-
tionsplattform som väljs gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska
unionen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

37 §

Auktionsförrättare

Auktionsförrättare i Finland är utsläppshandelsmyndigheten. Arbets- och näringsminis-
teriet meddelar kommissionen auktionsförrättarens namn och kontaktuppgifter.

Auktionsförrättaren auktionerar i enlighet med auktionsförordningen ut de utsläppsrät-
ter som för Finlands del ska auktioneras ut. Auktionsplattformen ansvarar för genomför-
andet av auktionerna.
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Auktionsförrättaren tar emot Finlands auktionsintäkter och redovisar intäkterna till sta-
ten.

Auktionsförrättaren auktionerar ut de utsläppsrätter som Finland i enlighet med auk-
tionsförordningen ska auktionera ut för att främja de innovationer i tekniker och processer
med låga koldioxidutsläpp som avses i artikel 10a.8 i utsläppshandelsdirektivet. Auktions-
förrättaren tar emot intäkterna och redovisar dem, minskade med de enligt auktionsförord-
ningen tillåtna kostnaderna, till det konto som kommissionen uppger.

39 §

Rätt att delta i en auktion

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Följande fysiska eller juridiska personer har rätt att ansöka om tillstånd att lägga direkta

bud i auktioner:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2) värdepappersföretag som har auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv
2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, och som lägger bud för sin egen eller för sina
kunders räkning,

3) kreditinstitut som har auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kredit-
institut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande
av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, och som lägger bud för sin egen eller för sina
kunders räkning,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

40 §

Maximal användning av projektenheter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Verksamhetsutövaren för en anläggning som under handelsperioden 2008–2012 omfat-

tades av lagen om utsläppshandel (683/2004) får använda ett större antal projektenheter
än det maximiantal som anges i 1 mom. och verksamhetsutövare för övriga anläggningar
som omfattas av denna lag får under handelsperioden 2013–2020 använda projektenheter
så som föreskrivs i den förordning av kommissionen som antas med stöd av artikel 11a i
det gamla utsläppshandelsdirektivet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

44 §

Utbyte av projektenheter mot utsläppsrätter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mot utsläppsrätter som gäller från och med 2013 får verksamhetsutövaren, när det gäller

projektverksamhet som inte är i 41 § avsedd verksamhet, för projekt som registrerats före
2013 byta ut projektenheter som motsvarar utsläppsminskningar som genomförts 2013 el-
ler därefter. Verksamhetsutövaren kan utföra ett sådant utbyte till den del maximiantalet
projektenheter enligt 40 § är outnyttjat. Ett sådant utbyte ska utföras av utsläppshandels-
myndigheten fram till den tidpunkt som anges i kommissionens registerförordning.

Mot utsläppsrätter som gäller från och med 2013 får verksamhetsutövaren, när det gäl-
ler projektverksamhet som har inletts 2013 eller därefter i ett utvecklingsland och som inte
är i 41 § avsedd verksamhet, byta ut certifierade utsläppsminskningar som motsvarar ut-
släppsminskningar som genomförts 2013 eller därefter. Verksamhetsutövaren kan utföra
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ett sådant utbyte till den del maximiantalet projektenheter enligt 40 § är outnyttjat. Ett så-
dant utbyte ska utföras av utsläppshandelsmyndigheten fram till den tidpunkt som anges i
kommissionens registerförordning.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

50 §

Årlig registrering av utsläppsrätter

Utsläppshandelsmyndigheten registrerar årligen senast den 28 februari det antal ut-
släppsrätter som stämmer överens med beslutet om beviljande av utsläppsrätter för en an-
läggning på utsläppstillståndshavarens registerkonto för anläggningen i fråga.

Ett villkor för att utsläppsrätter ska få registreras är att anläggningen har ett giltigt till-
stånd för utsläpp av växthusgaser.

Bestämmelser om förbud mot att efter det att verksamheten vid en anläggning har upp-
hört registrera utsläppsrätter på anläggningens konto i registret finns i kommissionens för-
ordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut
om att utsläppsrätter inte längre ska registreras.

Om en anläggning avbryter sin verksamhet tills vidare kan utsläppshandelsmyndighe-
ten från det år som följer på avbrytandet, i enlighet med kommissionens förordning om
gratis tilldelning av utsläppsrätter, avbryta registreringen på anläggningens konto i regist-
ret av det antal utsläppsrätter som enligt beslutet om beviljande av utsläppsrätter årligen
ska registreras där. Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om att registreringen av ut-
släppsrätter ska avbrytas.

51 a §

Registrering av ändrat antal utsläppsrätter

Om antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas en anläggning minskar till följd av en för-
ändring som avses i 33 eller 35 n § och det inte är möjligt att före den 28 februari fatta ett
beslut enligt 34 eller 35 n § om minskning av antalet utsläppsrätter, ska utsläppshandels-
myndigheten oberoende av 50 §, så snart som möjligt efter det att beslutet om minskning
av antalet utsläppsrätter har fattats, registrera de utsläppsrätter på verksamhetsutövarens
konto som gratis tilldelas anläggningen.

Om antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas en anläggning ökar till följd av en föränd-
ring som avses i 35 n § och det inte är möjligt att före den 28 februari fatta ett beslut enligt
35 n § om ökning av antalet utsläppsrätter, kan utsläppshandelsmyndigheten, om kommis-
sionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter tillåter det, på verksam-
hetsutövarens konto registrera antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis enligt det gällande
delningsbeslutet före den 28 februari och skillnaden mellan det antal utsläppsrätter som
registrerats på kontot och det ökade antalet utsläppsrätter så snart som möjligt efter det att
beslutet om ökning av antalet utsläppsrätter har fattats.

51 b §

Återkrav av utsläppsrätter

En verksamhetsutövare på vars konto i registret det har registrerats fler utsläppsrätter
än vad verksamhetsutövaren enligt kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av ut-
släppsrätter, kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter eller kom-
missionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter är berättigad till, ska
överlämna ett mot den överskjutande delen svarande antal utsläppsrätter. Det överskjutan-
de antalet utsläppsrätter som har tilldelats kan även kvittas med det antal utsläppsrätter
som gratis tilldelas verksamhetsutövaren, om detta är tillåtet enligt kommissionens regis-
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terförordning. Närmare bestämmelser om förfarandet för återkrav av utsläppsrätter och
om tidsfristerna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

52 §

Registrering av utsläppsrätter när verksamhetsutövaren byts

När verksamhetsutövaren för en anläggning byts, registreras de utsläppsrätter som årli-
gen ska registreras och som beviljats anläggningen på den nya verksamhetsutövarens kon-
to i registret för anläggningen från den tidpunkt då den nya verksamhetsutövaren har an-
tecknats i tillståndet för utsläpp av växthusgaser i enlighet med 14 § 1 mom.

53 §

Skyldighet att överlämna utsläppsrätter och utsläppsrätternas giltighet

Verksamhetsutövaren ska årligen senast den 30 april till det register som avses i 46 §
överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de utsläpp som varje anläggning har gett
upphov till under det föregående kalenderåret och som har verifierats i enlighet med
10 kap. De utsläppsrätter som överlämnas får i fråga om utsläpp som orsakas under han-
delsperioden 2013–2020 inte vara sådana utsläppsrätter som tilldelats inom systemet för
handel med utsläppsrätter för luftfart. De utsläppsrätter som överlämnas får inte heller
vara sådana utsläppsrätter vilkas överlämnande förhindrats med stöd av kommissionens
registerförordning för att de skyldigheter som gäller verksamhetsutövarna eller luftfar-
tygsoperatörerna i den medlemsstat som beviljat de aktuella utsläppsrätterna i enlighet
med artikel 12.3a i utsläppshandelsdirektivet håller på att förfalla. Bestämmelserna i 5 § i
lagen om beräknande av laga tid (150/1930) tillämpas inte på tidsfristen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Utsläppsrätter som beviljats den 1 januari 2013 eller därefter är giltiga tills vidare. Från

och med den 1 januari 2021 ska till utsläppsrätterna fogas en anteckning om under vilken
tioårsperiod från och med den 1 januari 2021 de beviljats. Utsläppsrätterna är giltiga för
de utsläpp som uppkommer från och med den aktuella tioårsperiodens första år.

56 §

Övervakning av, rapport om och verifiering av utsläpp

Verksamhetsutövaren ska på ett heltäckande, samstämmigt, tillförlitligt och exakt sätt
övervaka utsläppen från sin anläggning och göra upp en rapport över dem för varje kalen-
derår i enlighet med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kom-
missionens övervakningsförordning, den godkända planen för övervakning av utsläpp och
villkoren i tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

59 §

Verifieringsutlåtande

Kontrollören gör upp en verifieringsrapport om utsläppsrapporten, som innehåller ett
verifieringsutlåtande. I verifieringsutlåtandet konstateras det om utsläppsrapporten är till-
fredställande eller inte. Av verifieringsrapporten och utlåtandet ska framgå de faktorer
som är väsentliga med tanke på verifieringen enligt kraven i kommissionens verifierings-
förordning. Utsläppsrapporten betraktas som tillfredsställande, om den har gjorts upp i en-
lighet med 56 § 1 mom. och kontrollören kan konstatera att övervakningen av utsläpp har
skett i enlighet med den godkända planen för övervakning av utsläpp så att samtliga ut-
släppskällor omfattas och att det inte finns väsentliga feltolkningar i utsläppsrapporten.
17



291/2019  
61 §

Godkännande av kontrollör

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kontrollören kan även ansöka om godkännande för verifiering av i 29 § 2 mom. och

33 § avsedda uppgifter som behövs för tilldelningen av de utsläppsrätter som tilldelas gra-
tis samt för verifiering av de uppgifter som ska verifieras enligt kommissionens genom-
förandeakter som antagits med stöd av utsläppshandelsdirektivet. I kommissionens veri-
fieringsförordning föreskrivs det närmare om de krav som ställs på kontrollören.

Närmare bestämmelser om de förutsättningar för godkännande som anges i 2 mom.
1–5 punkten finns i kommissionens verifieringsförordning. Den som ansöker om godkän-
nande som kontrollör ska genom en bedömning av ett utomstående ackrediteringsorgan
som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008
om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan ackrediteringsförordningen, visa
att den uppfyller de förutsättningar som anges i 2 mom. Närmare bestämmelser om ackre-
ditering av kontrollörer av de uppgifter enligt 3 mom. som ska verifieras för gratis tilldel-
ning av utsläppsrätter och om krav på ackrediteringsorgan finns i kommissionens verifie-
ringsförordning.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

64 §

Återkallande av godkännandet av en kontrollör

Om en kontrollör inte uppfyller kraven enligt 61 eller 62 § eller handlar väsentligt i strid
med denna lag, bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kommissionens verifierings-
förordning eller villkoren i beslutet om godkännande, kan utsläppshandelsmyndigheten ge
kontrollören en anmärkning eller en varning. Utsläppshandelsmyndigheten kan återkalla
ett godkännande, om det i kontrollörens verksamhet framkommit väsentliga och allvarliga
brister eller försummelser och den anmärkning eller varning som getts kontrollören inte
har lett till att bristerna eller försummelserna i verksamheten korrigerats inom den av ut-
släppshandelsmyndigheten utsatta tidsfristen.

73 §

Utsläppshandelsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) försummar att ansöka om ett i 8 § avsett tillstånd för utsläpp av växthusgaser och

från och med handelsperioden 2021–2030 godkännande av planen för övervakning av ut-
släpp,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
8) försummar att lämna uppgifter enligt 35 o § om fusion av anläggningar eller delning

av en anläggning eller lämnar felaktiga uppgifter,
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för

utsläppshandelsförseelse dömas till böter.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

75 §

Sökande av ändring i utsläppshandelsmyndighetens beslut

Ett beslut som utsläppshandelsmyndigheten har fattat med stöd av denna lag får över-
klagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningspro-
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cesslagen (586/1996). Ett beslut genom vilket utsläppshandelsmyndigheten med stöd av
denna lag har beviljat utsläppsrätter som tilldelas gratis eller ändrat deras antal får dock
överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen. Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla besvär som gäller be-
viljande av utsläppsrätter och ändring av antalet utsläppsrätter skyndsamt.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ett beslut som utsläppshandelsmyndigheten meddelat med stöd av 50, 61, 62 och 71 §

ska iakttas trots överklagande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.
Ett beslut genom vilket utsläppshandelsmyndigheten har beviljat utsläppsrätter som

tilldelas gratis eller ändrat antalet utsläppsrätter ska iakttas trots överklagande. Be-
svärsmyndigheten kan inte förbjuda eller avbryta verkställigheten eller meddela andra fö-
reskrifter om verkställigheten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 19 mars 2019.
Bestämmelserna i 7 § 1, 4 och 6 punkten, rubriken för 2 kap., bestämmelserna i 8–12

och 14 §, rubriken för 16 §, bestämmelserna i 16 § 3 mom. 2 punkten och 4 mom., 25 §
3 mom. och 26 §, rubriken för 29 §, bestämmelserna i 29 § 1 mom. och 30 §, det inledande
stycket i 31 § 1 mom., bestämmelserna i 31 § 3 mom. och 32 §, det inledande stycket i
34 § och bestämmelserna i 35 §, 56 § 1 mom. och 59 § träder dock i kraft först den 1 ja-
nuari 2021.

Bestämmelserna i 8–12 § tillämpas på beredningen och beviljandet av godkännande av
utsläppstillstånd och planer för övervakning av utsläpp för handelsperioden 2021–2030
från det att lagen träder i kraft.

Bestämmelserna i 16 a, 50 och 52 § samt upphävandet av 17 och 51 § träder i kraft den
1 januari 2021. Efter den dagen tillämpas dock 16 a, 17, 50, 51 och 52 § på registrering av
utsläppsrätter som beviljats för handelsperioden 2013–2020, sådana paragraferna lyder
när denna lag träder i kraft.

En sådan ändring i antalet gratis tilldelade utsläppsrätter enligt 25 § 3 mom., 31 §
3 mom. eller 34 § eller en sådan ansökan om gratis tilldelade utsläppsrätter enligt 29 § som
den 1 januari 2021 har inletts vid arbets- och näringsministeriet överförs den dagen till ut-
släppshandelsmyndigheten för behandling.

Arbets- och näringsministeriet har rätt att trots sekretessbestämmelserna lämna ut upp-
gifter till utsläppshandelsmyndigheten för skötsel av uppgifter som gäller gratis tilldelade
utsläppsrätter för handelsperioden 2013–2020 och perioden 2021–2025.

Helsingfors den 15 mars 2019
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