
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av lagen om utsläppshandel Utgiven i Helsingfors den 25 november 2021

1020/2021

Lag
om ändring av lagen om utsläppshandel

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utsläppshandel (311/2011) 51 b och 56 a § samt 75 § 3 mom.,
sådana de lyder 51 b § och 75 § 3 mom. i lag 291/2019 samt 56 a § i lag 396/2013, och
fogas till lagen nya 51 c och 56 b § som följer:

51 b §

Återlämnande och 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
utan dröjsmål återlämna ett mot den överskjutande delen svarande antal utsläppsrätter en-
ligt det avtal om återlämnande som verksamhetsutövaren slutit med Energimyndigheten.
Det överskjutande antalet utsläppsrätter som har tilldelats kan även kvittas mot det antal
utsläppsrätter som gratis tilldelas verksamhetsutövaren, om detta är tillåtet enligt kommis-
sionens registerförordning och om verksamhetsutövaren har slutit ett avtal om kvittning
med Energimyndigheten. Energimyndigheten ska fatta beslut om återkrav av ett överskju-
tande antal utsläppsrätter, om verksamhetsutövaren inte har slutit ett avtal om återlämnan-
de eller kvittning av utsläppsrätter.

51c §

Tidsfrist för återkrav samt preskriptionstid

Energimyndigheten ska fatta beslut om återkrav av utsläppsrätter utan dröjsmål efter
det att Energimyndigheten har fått kännedom om att verksamhetsutövaren blivit tilldelad
fler utsläppsrätter än vad denna är berättigad till och denna inte har slutit ett avtal om åter-
lämnande eller kvittning av utsläppsrätter.

Åtgärder för återkrav av utsläppsrätter får inte längre vidtas när tio år har förflutit från
det att utsläppsrätterna registrerades.

Närmare bestämmelser om förfarandet för återkrav av utsläppsrätter och om tidsfrister-
na får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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56 a §

Hållbarhet hos flytande biobränslen

Om verksamhetsutövaren i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för fly-
tande biobränslen som använts vid förbränning i anläggningen, ska de flytande biobräns-
lena uppfylla hållbarhetskriterierna i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och
biomassabränslen (393/2013) och verksamhetsutövaren ska visa detta på det sätt som ang-
es i den lagen. Med flytande biobränslen avses flytande biobränslen enligt den lagen.

56 b §

Hållbarhet hos biomassabränslen

Om verksamhetsutövaren i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för
biomassabränslen som använts vid förbränning i anläggningen, ska biomassabränslena
uppfylla hållbarhetskriterierna i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomas-
sabränslen och verksamhetsutövaren ska visa detta på det sätt som anges i den lagen. Med
biomassabränslen avses biomassabränslen enligt den lagen.

75 §

Sökande av ändring i utsläppshandelsmyndighetens beslut

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ett beslut som utsläppshandelsmyndigheten meddelat med stöd av 8 a, 11, 12, 14, 50,

61, 62 och 71 § och artikel 69 i kommissionens övervakningsförordning ska iakttas trots
överklagande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Ett beslut som ut-
släppshandelsmyndigheten meddelat med stöd av 60 § eller artikel 70 i kommissionens
övervakningsförordning ska, om utsläppsmängden korrigeras nedåt i beslutet, iakttas trots
överklagande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

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

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 19 november 2021
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