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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-25

Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet
Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Lars Dahllöf.

Flyget i utsläppshandeln

Enligt en lagrådsremiss den 19 februari 2009 (Miljödepartementet)
har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren
Karin Sparrman.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

1 kap. 2 §

I den föreslagna paragrafen definieras flygverksamhet som en eller
flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en
flygplats inom Europeiska unionens territorium och som ger upphov
till utsläpp som ”måste” omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt denna "lag”.

2

Vid föredragningen inför Lagrådet har uppgetts att bestämmelser om
en övervaknings- och rapporteringsplan avses kunna finnas i både
lag och förordning.

Lagrådet förordar mot denna bakgrund att avslutningen av definitionen på flygverksamhet ges följande lydelse: ”… utsläpp som ska
omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt denna lag
eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.”.

1 kap. 4 §

I paragrafen, som är ny, föreslås ett bemyndigande för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela sådana
föreskrifter om undantag från bestämmelserna i lagen om handel
med utsläppsrätter som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen. Enligt remissen motiveras bemyndigandebestämmelsen av
att det s.k. flygutsläppsdirektivet innehåller detaljerade undantag från
detta direktivs tillämpningsområde och att undantagen kan behöva
komma att ändras med korta tidsutrymmen för det nationella författningsarbetet. I författningskommentaren anges att direktivet innehåller detaljerade bestämmelser om olika typer av flygningar som
inte ska omfattas av systemet med handel med utsläppsrätter och att
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer med stöd av
paragrafen kan meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i lagen.

Lagrådet konstaterar att det föreslagna bemyndigandet har utformats
så att det ger möjlighet till undantag från såväl de hittillsvarande lagreglerna för verksamheter vid anläggningar som de enligt remissen
tillkommande reglerna för flygverksamheter. Som framgår av vad
som nyss nämnts tar remissens motivering dock inte sikte på annat
än flygverksamheter. Vid föredragningen inför Lagrådet har upplysts
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att lagtexten har formulerats med beaktande också av redan
pågående arbete på ytterligare ändringar i det grundläggande handelsdirektivet.

En utgångspunkt bör vara att bemyndigandebestämmelser inte görs
mer vidsträckta än nödvändigt. Med den motivering för bemyndigandet som har anförts i remissen framstår det som önskvärt att detta
preciseras så att möjligheten att meddela föreskrifter om undantag
avgränsas till att gälla t. ex. i fråga om vissa typer av flygverksamhet.
Lagrådet förordar på nu föreliggande underlag att en sådan precisering görs.

4 kap. 20 §

Lagrådet noterar att en hänvisning i 8 kap. 10 § avseende beslut om
rättelse enligt 4 kap. 20 § rätteligen borde avse beslut om rättelse
enligt 4 kap. 19 §.

6 kap. 1 och 4 §§

Enligt lagförslaget ska nuvarande 5 kap. 2 a § i stället betecknas
5 kap. 2 §. Med hänsyn till den ändrade beteckningen bör, utöver vad
som föreslagits i remissen, även 1 § andra stycket och 4 § följdändras.

