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Ärende 

UTLÅTANDE ÖVER REGERINGENS 

PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG 

TILL LAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM 

UTSLÄPPSHANDEL 

I rikets proposition föreslås att lagen om utsläppshandel ändras. Genom 

detta genomförs ändringen av EU:s utsläppshandelsdirektiv med 

förberedelser inför handelsperioden 2021–2030. 
  
I landskapet har direktivet genomförts genom en blankettlag (ÅFS 

2009:31, ändrad genom ÅFS 2012:66 och ÅFS 2015:105). Med stöd av 

denna lag tillämpas bestämmelserna i rikslagen om utsläppshandel med 

vissa undantag som sådana inom landskapet. Närmare bestämmelser om 

behörighetsfördelningen mellan riket och landskapet när det gäller 

fördelningen av utsläppsrätter och annan förvaltning anges i 

överenskommelseförordning (ÅFS 20/2013 eller FFS 199/2013). 
 

När det gäller valet av auktionsplattform och auktionsförrättare ska i 

fråga om behörighetsfördelningen mellan landskapet Åland och riket 

bestämmelserna om genomförande av beslut som har fattats inom 

Europeiska unionen bestämmelserna i 59 b § i självstyrelselagen för 

Åland beaktas. Enligt detta ska landskapsmyndigheterna och 

riksmyndigheterna samråda om de åtgärder de kommer att vidta är 

beroende av varandra.  
 

Avsikten är att nuvarande upplägg gällande auktionsförrättare och 

auktionsplattform fortsätter även under handelsperioden efter 2020. 

Landskapsregeringen har inte synpunkter på nu gällande upplägg som 

även fungerar bra. Samtidigt konstateras att propositionen inte förändrar 

situationen för de åländska aktörerna i förhållande till de i riket gällande 

hanteringen av utsläppsrätter. 
 

 

 

Vicelantråd Camilla Gunell 
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