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1173/2020

Kommunikationsministeriets förordning
om ändring av kommunikationsministeriets förordning om utsläppsrätter för luft-

fart som tilldelas gratis

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut ändras i kommunikationsministeri-
ets förordning om utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis (433/2015) 2‒4 §, sådana
de lyder i förordning 1157/2018, som följer:

2 §

Innehållet i ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis

För den ansökan som avses i 7 § i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart ska
luftfartygsoperatören beräkna tonkilometrarna i enlighet med vad som föreskrivs i del B i
bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv
96/61/EG. Ansökan ska innehålla de uppgifter som nämns i avsnitt 3 i bilaga X till kom-
missionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering
av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012.

3 §

Ansökan om utsläppsrätter ur den särskilda reserven

I en ansökan enligt 9 § i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart ska
1) påvisas att åtminstone en av de förutsättningar för tilldelande av utsläppsrätter som

anges i 9 § i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart uppfylls, och
2) om antalet tonkilometer har ökat med i genomsnitt mer än 18 procent per år, anges
a) den procentuella ökning i tonkilometer som genererats av luftfartygsoperatören från

utgången av övervakningsåret till utgången av det andra kalenderåret under respektive pe-
riod,

b) ökningen i tonkilometer, i absoluta tal, som genererats av luftfartygsoperatören från
utgången av övervakningsåret till utgången av det andra kalenderåret under respektive pe-
riod, och

c) ökningen i tonkilometer, i absoluta tal, som genererats av luftfartygsoperatören från
utgången av övervakningsåret till utgången av det andra kalenderåret under respektive pe-
riod och som överskrider en årlig ökningstakt på 18 procent.

Transport- och kommunikationsverket ska före utgången av det tredje året under den
handelsperiod som ansökan gäller till Europeiska kommissionen ge in de ansökningar som
verket tagit emot.
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4 §

Tilldelning av utsläppsrätter ur den särskilda reserven

Transport- och kommunikationsverket delar utifrån riktmärket ut de utsläppsrätter som
tilldelas gratis ur den särskilda reserven till de luftfartygsoperatörer som lämnat in en an-
sökan.

Transport- och kommunikationsverket beräknar de utsläppsrätter som tilldelas de luft-
fartygsoperatörer som uppfyller förutsättningen enligt 9 § 1 mom. 1 punkten i lagen om
handel med utsläpps-rätter för luftfart genom att med riktmärket multiplicera de tonkilo-
meter operatörerna uppgett i sina ansökningar.

För luftfartygsoperatörer som uppfyller förutsättningen enligt 9 § 1 mom. 2 punkten i
lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart beräknar Transport- och kommunikations-
verket antalet utsläppsrätter som beviljas genom att med riktmärket multiplicera den ök-
ning i tonkilometer, i absoluta tal, som överskrider en årlig ökning i tonkilometer på
18 procent.

Transport- och kommunikationsverket meddelar luftfartygsoperatörerna de utsläppsrät-
ter som årligen tilldelas genom att dividera det antal utsläppsrätter som avses i 2 och
3 mom. med antalet fulla kalenderår som återstår av respektive handelsperiod.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 16 december 2020

Kommunikationsminister Timo Harakka

Regeringsråd Janne Mänttäri
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