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Rådet för bedömning av lagstiftningen  Utlåtande Dnr: VN/26291/2020-02 
     

den 15 mars 2021  
 

Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen till arbets- och näringsmi-
nisteriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av la-
gen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och vissa 
andra lagar  
 
Av utkastet till proposition får man en uppfattning om bakgrunden till och konsekven-
serna av en ökad användning av biodrivmedel i trafiken. I propositionen har man be-
handlat konsekvenserna för olika parter och dessutom fäst uppmärksamhet vid de lång-
siktiga och indirekta konsekvenserna. Rådet anser det förtjänstfullt att man bedömt 
olika nationella alternativ för att genomföra direktivet. Det är också positivt att det av 
utkastet till proposition framgår att Finland på grund av sina nationella mål överskrider 
direktivets minimimål.  
 
De väsentligaste bristerna och utvecklingsbehoven är följande: 

i) Utkastet till proposition är ställvis svårbegripligt och läsaren måste anstränga 
sig för att förstå de punkter som gäller EU-rättsakter. Vissa centrala frågor har 
beskrivits bristfälligt. Enligt rådet bör också en icke-sakkunnig utan svårighet 
kunna förstå propositionens centrala innehåll, även om det är fråga om en 
teknisk och delvis komplicerad helhet. 

ii) I propositionen bör göras en riktgivande bedömning av hur priset på bränsle 
för slutanvändarna ändras på längre sikt. Dessutom bör konsekvenserna för 
olika slutanvändare bedömas. 

Rådet anser att propositionsutkastet i viss utsträckning följer anvisningarna om konse-
kvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition kor-
rigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas 
till riksdagen.    
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