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Valtioneuvoston asetus

590/2012

päästökaupan uusista osallistujista ja laitosten toiminnan muutoksista päästökauppakau-
della 2013—2020

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään päästökauppalain (311/2011) 16 §:n 3 mo-
mentin, 28 §:n 1 momentin, 29 §:n 1 momentin ja 33 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tarkoitus ja suhde ilmaisjakopäätökseen

Tässä asetuksessa säädetään päästöoikeuk-
sien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa
jakoa koskevien unionin laajuisten siirty-
mäsäännösten vahvistamisesta Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY
10 a artiklan mukaisesti annetun komission
päätöksen 2011/278/EU, jäljempänä ilmaisja-
kopäätös, kansallisesta täytäntöönpanosta
päästökauppakaudelle 2013—2020 siltä osin,
kuin ilmaisjakopäätös koskee päästökaupan
uusia osallistujia, laitosten toiminnan vähen-
tämistä ja kapasiteetin merkittävää supista-
mista.

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa sääde-
tään, päästöoikeuksien maksutta tapahtuvaan
jakamiseen uusille osallistujille sekä laitok-
sille, joiden toiminnassa on tapahtunut 1 mo-
mentissa tarkoitettuja muutoksia 30 päivän
kesäkuuta 2011 jälkeen, sovelletaan ilmaisja-
kopäätöstä.

2 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maksuttomien
päästöoikeuksien hakemiseen ja jakamiseen
päästökauppalain (311/2011) 5 luvussa tar-
koitetuille uusille osallistujille sekä laitok-
sille, joiden toiminnassa on tapahtunut il-
maisjakopäätöksessä tarkoitettuja maksutta
jaettavien päästöoikeuksien määrään vaikut-
tavia muutoksia 30 päivän kesäkuuta 2011
jälkeen.

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) päästökauppadirektiivillä kasvihuone-

kaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestel-
män toteuttamisesta ja neuvoston direktiivin
96/61/EY muuttamisesta annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2003/87/EY;

2) uudella laitoksella laitosta, jolle on
myönnetty kasvihuonekaasujen päästölupa
tai päästökauppalain 13 §:ssä mainittu tilapäi-
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nen kasvihuonekaasujen päästölupa 30 päi-
vän kesäkuuta 2011 jälkeen;

3) merkittävällä kapasiteetin laajentumi-
sella laitoksen osan asetetun alkukapasiteetin
merkittävää lisääntymistä siten, että seuraavat
vaatimukset täyttyvät;

a) laitoksen osassa tapahtuu yksi tai use-
ampi sen tekniseen laitteistoon ja toimintaan
liittyvä määritettävissä oleva fyysinen muu-
tos, joka on muu kuin pelkkä olemassa ole-
van tuotantolinjan korvaaminen, ja

b) laitoksen osa voi muutoksen jälkeen
toimia kapasiteetilla, joka on vähintään 10
prosenttia suurempi kuin sen asetettu alkuka-
pasiteetti ennen muutosta, tai

c) laitoksen osalla, johon fyysiset muutok-
set liittyvät, on merkittävästi korkeampi tuo-
tantotaso, minkä seurauksena laitoksen osalle
jaetaan lisää päästöoikeuksia vähintään
50 000 päästöoikeutta vuodessa ja tämä edus-
taa yli viittä prosenttia alustavasta vuosittai-
sesta päästöoikeuksien määrästä, joka tälle
laitoksen osalle on myönnetty maksutta en-
nen muutosta;

4) merkittävällä kapasiteetin supistumi-
sella yhtä tai useampaa määritettävissä ole-
vaa fyysistä muutosta, joka vähentää laitok-
sen osan asetettua alkukapasiteettia ja sen
toiminnan tasoa siten, että muutoksen laajuu-
den katsotaan vastaavan merkittävää kapasi-
teetin laajentumista;

5) uudella osallistujalla uutta laitosta ja
laitosta, jossa on tapahtunut merkittävä kapa-
siteetin laajentuminen;

6) normaalin toiminnan aloittamisella en-
simmäistä päivää sellaisella 90 päivän jak-
solla, jonka aikana laitoksen kapasiteetin
käyttöasteen keskiarvo on ollut vähintään 40
prosenttia sen suunnitellusta kapasiteetista

7) muutetun toiminnan aloittamisella en-
simmäistä päivää sellaisella 90 päivän jak-
solla, jonka aikana muutetun laitoksen osan
kapasiteetin käyttöasteen keskiarvo on ollut
vähintään 40 prosenttia sen suunnitellusta ka-
pasiteetista;

8) tuotteen vertailuarvon piiriin kuulu-
valla laitoksen osalla panoksia, tuotoksia ja
niihin liittyviä päästöjä, jotka liittyvät sellai-
sen tuotteen tuotantoon, jonka vertailuarvo
on ilmaisjakopäätöksen liitteessä I;

9) lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvalla
laitoksen osalla tuotteen vertailuarvon piiriin

kuuluvaan laitoksen osaan kuulumattomia
panoksia, tuotoksia ja niihin liittyviä pääs-
töjä, jotka liittyvät mitattavissa olevan läm-
mön tuotantoon tai sen tuontiin päästökaup-
palain soveltamisalaan kuuluvasta laitoksesta
tai sen osasta, kun lämpö käytetään laitoksen
rajojen sisällä tai viedään päästökauppalain
soveltamisalaan kuulumattomaan laitokseen
tai laitoksen osaan komission ilmaisjakopää-
töksen 3 artiklan c kohdassa tarkoitetulla ta-
valla;

10) polttoaineen vertailuarvon piiriin kuu-
luvalla laitoksen osalla tuotteen vertailuar-
von piiriin kuuluvaan laitoksen osaan kuulu-
mattomia panoksia, tuotoksia tai niihin liitty-
viä päästöjä, jotka liittyvät ei mitattavissa
olevan lämmön polttoainetta polttamalla ta-
pahtuvaan tuotantoon, kun lämpö käytetään
komission ilmaisjakopäätöksen 3 artiklan d
kohdassa tarkoitetulla tavalla;

11) prosessipäästöjen piiriin kuuluvalla
laitoksen osalla perfluorihiilipäästöjä ja typ-
pioksiduulipäästöjä, jotka syntyvät vertailuar-
von järjestelmän rajojen ulkopuolella tai hii-
lidioksidipäästöjä, jotka syntyvän komission
ilmaisjakopäätöksen liitteessä I mainitun
tuotteen vertailuarvon järjestelmän ulkopuo-
lella komission ilmaisjakopäätöksen 3 artik-
lan h kohdassa tarkoitetuista toimista;

12) hiilivuototoimialalla toimialaa tai toi-
mialan osaa, joka on mainittu luettelon laati-
misesta päästökauppadirektiivin nojalla niistä
toimialoista ja toimialan osista, joiden katso-
taan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon
riskille annetussa komission päätöksessä
2010/2/EU, jäljempänä hiilivuotopäätös, tai
muussa päästökauppadirektiivin 10 a artiklan
13 kohdan mukaisesti laaditussa luettelossa.

4 §

Laitoksen toiminnan muutoksista
ilmoittaminen

Kaikista tässä asetuksessa ja ilmaisjako-
päätöksessä tarkoitetuista laitoksen kapasi-
teettiin, tuotantotasoon tai toimintaan kohdis-
tuvista muutoksista on ilmoitettava työ- ja
elinkeinoministeriölle.
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5 §

Määräajat

Maksuttomia päästöoikeuksia uudelle osal-
listujalle on haettava yhdeksän kuukauden
kuluessa siitä, kun kyseinen laitos, laitoksen
osa tai kapasiteetin merkittävä laajennus on
aloittanut normaalin tai muutetun toimintansa.

Edellä 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetun merkit-
tävän kapasiteetin supistumisen jälkeen toi-
minnanharjoittajan on kahdeksan kuukauden
kuluessa muutetun toiminnan aloittamisesta
ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle lai-
toksen muutetun päästöoikeusmäärän lasken-
nassa tarvittavat ilmaisjakopäätöksen mukai-
set todennetut tiedot. Jos kapasiteetin supistu-
minen tapahtuu siten, ettei kaikkia vaaditta-
via tietoja ole mahdollista toimittaa sen vuo-
den loppuun mennessä, jolloin supistuminen
tapahtui, on toiminnanharjoittajan ilmoitet-
tava tästä ministeriölle välittömästi, kuitenkin
viimeistään supistumisvuoden loppuun men-
nessä.

Jäljempänä 20 §:ssä tarkoitetusta laitoksen
toiminnan osittaisesta keskeyttämisestä on il-
moitettava työ- ja elinkeinoministeriölle sen
vuoden loppuun mennessä, jolloin osittainen
keskeyttäminen tapahtui, ja sitä koskevat täy-
delliset tiedot on toimitettava ministeriölle
seuraavan vuoden tammikuun loppuun men-
nessä.

Jäljempänä 19 §:ssä tarkoitetusta laitoksen
toiminnan keskeyttämisestä on ilmoitettava
työ- ja elinkeinoministeriölle välittömästi,
kuitenkin viimeistään keskeyttämisvuoden
loppuun mennessä.

6 §

Laitosten jakaminen osiin

Maksuttomien päästöoikeuksien jakamista
varten kukin laitos tai sen tuotannon osa, joka
voi saada maksutta päästöoikeuksia päästö-
kauppadirektiivin 10 a artiklan nojalla, jae-
taan ilmaisjakopäätöksen 6 artiklan mukai-
sesti yhteen tai useampaan seuraavaan osaan:

1) tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva
laitoksen osa;

2) lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva
laitoksen osa;

3) polttoaineen vertailuarvon piiriin kuu-
luva laitoksen osa;

4) prosessipäästöjen piiriin kuuluva lai-
toksen osa.

Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvien
laitosten osien, polttoaineen vertailuarvoon
piiriin kuuluvien laitosten osien ja prosessi-
päästöjen piiriin kuuluvien laitosten osien
osalta määritetään, hyödyttääkö kyseinen
prosessi hiilivuototoimialaa.

Laitosten osien tulee vastata mahdollisim-
man pitkälti laitoksen fyysisiä osia. Laitosten
osien yhteenlasketut panokset, tuotokset ja
päästöt eivät saa ylittää koko laitoksen pa-
noksia, tuotoksia ja kokonaispäästöjä. Koko
laitokselle maksutta jaettava vuotuinen pääs-
töoikeuksien määrä saadaan laskemalla yh-
teen kyseisen laitoksen osille jaettavat pääs-
töoikeusmäärät.

2 luku

Uudet osallistujat

7 §

Asetettu alkukapasiteetti ja lisäkapasiteetti

Kunkin uuden laitoksen osalle määritetään
asetettu alkukapasiteetti siten, että:

1) uuden laitoksen osan asetettu alkukapa-
siteetti on ensisijaisesti kahden suurimman
kuukausittaisen tuotantomäärän keskiarvo
normaalin toiminnan aloittamista seuraavan
90 päivän jakson aikana; tai

2) jollei asetettua alkukapasiteettia voida
määrittää 1 kohdan mukaisesti, laitoksen
osan kapasiteetti todennetaan kokeellisesti
toimivaltaisen viranomaisen ja todentajan
valvonnassa sen varmistamiseksi, että käyte-
tyt muuttujat ovat kyseiselle toimialalle tyy-
pillisiä ja että kokeellisen todennuksen tulok-
set ovat edustavia.

Kapasiteetin merkittävän laajennuksen jäl-
keen määritetään kyseisen laitoksen osan li-
säkapasiteetti, jolla tarkoitetaan laitoksen
osan asetetun alkukapasiteetin sekä merkittä-
vän kapasiteetin laajentumisen jälkeisen ka-
pasiteetin välistä eroa. Merkittävän kapasitee-
tin laajentumisen jälkeinen kapasiteetti on
kahden korkeimman kuukausittaisen tuotan-
tomäärän keskiarvo kuutena ensimmäisenä
kuukautena muutetun toiminnan aloittamisen
jälkeen.
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8 §

Tuotantotasot

Uuden osallistujan päästöoikeusmäärän
laskemista varten määritetään uuden laitok-
sen tai merkittävän kapasiteetin laajennuksen
tuotantotasot siten, että:

1) tuotteeseen liittyvä tuotantotaso saa-
daan kertomalla tuotteen vertailuarvon piiriin
kuuluvan laitoksen osan 7 §:n mukaan määri-
tetty asetettu alkukapasiteetti tai lisäkapasi-
teetti vakiokapasiteetin käyttöasteella;

2) lämpöön liittyvä tuotantotaso saadaan
kertomalla lämmön vertailuarvon piiriin kuu-
luvan laitoksen osan 7 §:n mukaan määritetty
asetettu alkukapasiteetti tai lisäkapasiteetti
asianmukaisella kapasiteetin käyttöasteella;

3) polttoaineeseen liittyvä tuotantotaso
saadaan kertomalla polttoaineen vertailuar-
von piiriin kuuluvan laitoksen osan 7 §:n mu-
kaan määritetty asetettu alkukapasiteetti tai
lisäkapasiteetti asianmukaisella kapasiteetin
käyttöasteella;

4) prosessipäästöihin liittyvä tuotantotaso
saadaan kertomalla prosessipäästöjen piiriin
kuuluvan laitoksen osan 7 §:n mukaan määri-
tetty asetettu alkukapasiteetti tai lisäkapasi-
teetti asianmukaisella kapasiteetin käyttöas-
teella.

Merkittävän kapasiteetin laajentumisen jäl-
keen tuotantotaso määritetään vain lisäkapa-
siteetin osalta.

Euroopan komissio määrittää 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetun vakiokapasiteetin
käyttöasteen. Työ- ja elinkeinoministeriö
määrittää 1 momentin 2—4 kohdassa tarkoi-
tetun asianmukaisen kapasiteetin käyttöas-
teen.

9 §

Maksuttomien päästöoikeuksien jakosäännöt
uusille osallistujille

Kullekin uudelle osallistujalle maksutta
jaettavien päästöoikeuksien alustava määrä
lasketaan 7 ja 8 §:n mukaisten tietojen perus-
teella.

Kunkin tuotteen vertailuarvon piiriin kuu-
luvan laitoksen osan tai lisäkapasiteetin
osalta maksutta jaettavien päästöoikeuksien

alustava vuotuinen määrä saadaan kertomalla
tuotteeseen liittyvä tuotantotaso ilmaisjako-
päätöksen liitteen I mukaisella kyseisen tuot-
teen vertailuarvolla.

Kunkin lämmön vertailuarvon piiriin kuu-
luvan laitoksen osan tai lisäkapasiteetin
osalta maksutta jaettavien päästöoikeuksien
alustava vuotuinen määrä saadaan kertomalla
lämpöön liittyvä tuotantotaso mitattavissa
olevan lämmön ilmaisjakopäätöksen liitteen I
mukaisella vertailuarvolla.

Kunkin polttoaineen vertailuarvon piiriin
kuuluvan laitoksen osan tai lisäkapasiteetin
osalta maksutta jaettavien päästöoikeuksien
alustava vuotuinen määrä saadaan kertomalla
polttoaineeseen liittyvä tuotantotaso ilmaisja-
kopäätöksen liitteen I mukaisella polttoai-
neen vertailuarvolla.

Kunkin prosessipäästöjen piiriin kuuluvan
laitoksen osan tai lisäkapasiteetin osalta mak-
sutta jaettavien päästöoikeuksien alustava
vuotuinen määrä saadaan kertomalla proses-
siin liittyvä tuotantotaso luvulla 0,9700.

10 §

Jakosääntöjen etusijajärjestys

Laitoksen osalle tai lisäkapasiteetille, joka
kuuluu ilmaisjakopäätöksen liitteessä I mai-
nitun tuotteen vertailuarvon piiriin, maksutto-
mat päästöoikeudet lasketaan kyseisen tuot-
teen vertailuarvon perusteella.

Laitoksen osalle tai lisäkapasiteetille, joka
ei kuulu 1 momentissa tarkoitetun tuotteen
vertailuarvon piiriin, maksuttomat päästöoi-
keudet lasketaan ensisijaisesti ilmaisjakopää-
töksen liitteen I mukaisen lämmön vertailuar-
von perusteella.

Laitoksen osalle tai lisäkapasiteetille, joka
ei kuulu 1 momentissa tarkoitetun tuotteen
vertailuarvon tai 2 momentissa tarkoitetun
lämmön vertailuarvon piiriin, maksuttomat
päästöoikeudet lasketaan ensisijaisesti ilmais-
jakopäätöksen liitteen I mukaisen polttoai-
neen vertailuarvon perusteella.

Prosessipäästöjen piiriin kuuluvan laitok-
sen jakosääntöä sovelletaan vain laitoksen
osaan tai lisäkapasiteettiin, joka ei kuulu min-
kään 1—3 momentissa tarkoitetun vertailuar-
von piiriin.

Laskettaessa laitokselle maksutta jaettavaa
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päästöoikeusmäärää, päästöjä ei saa laskea
kahteen kertaan eikä päästöoikeusmäärä saa
olla negatiivinen.

11 §

Vertailuarvot

Tuotteiden vertailuarvot ovat ilmaisjako-
päätöksen liitteessä I ja erityiset tuotteiden
vertailuarvot liitteessä II.

Lämmön vertailuarvo on 62,3 päästöoike-
utta terajoulea kohden ja polttoaineen vertai-
luarvo 56,1 päästöoikeutta terajoulea kohden.

12 §

Laitosten väliset lämpövirrat

Kun kahden tai useamman päästökauppa-
lain soveltamisalaan kuuluvan laitoksen vä-
lillä vaihdetaan mitattavissa olevaa lämpöä,
vaihdettua lämpöä koskevat maksuttomat
päästöoikeudet jaetaan lämmön käyttäjälle il-
maisjakopäätöksen 13 artiklan mukaisesti.
Lämmön tuottajalle jaetaan maksutta päästö-
oikeuksia vain, jos lämpö toimitetaan päästö-
kauppalain soveltamisalaan kuulumattomaan
toimintaan.

Jos tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva
laitoksen osa käyttää päästökauppalain sovel-
tamisalaan kuulumattomasta laitoksesta tuo-
tua mitattavissa olevaa lämpöä, kyseiselle lai-
toksen osalle 9 §:n mukaisesti määritettyä
maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää
mukautetaan vähentämällä siitä historiallinen
tuodun lämmön määrä kerrottuna ilmaisjako-
päätöksen liitteen I mukaisella lämmön ver-
tailuarvolla.

13 §

Polttoaineen ja sähkön vaihdettavuus

Laitoksen osalle, jonka osalta otetaan huo-
mioon polttoaineen ja sähkön vaihdettavuus,
maksuttomien päästöoikeuksien alustavaa
9 §:n mukaan laskettua määrää mukautetaan
kertomalla se ilmaisjakopäätöksen 14 artiklan
mukaisesti laskettavalla suhteella.

14 §

Muut alustavan laitoskohtaisen päästö-
oikeusmäärän laskemista koskevat säännöt

Määritettäessä maksutta jaettavien päästö-
oikeuksien alustavaa määrää höyrykrakkauk-
sen osalta sovelletaan 9—13 §:ssä säädetyn
lisäksi ilmaisjakopäätöksen 11 artiklaa.

Määritettäessä maksutta jaettavien päästö-
oikeuksien alustavaa määrää vinyylikloridi-
monomeerien osalta sovelletaan 9—13 §:ssä
säädetyn lisäksi ilmaisjakopäätöksen 12 ar-
tiklaa.

Määritettäessä maksutta jaettavien päästö-
oikeuksien alustavaa määrää laitosten osille,
jotka saavat mitattavissa olevaa lämpöä il-
maisjakopäätöksen liitteen I mukaisen typpi-
hapon vertailuarvon piiriin kuuluvia tuotteita
valmistavista laitosten osista, sovelletaan
9—13 §:ssä säädetyn lisäksi ilmaisjakopää-
töksen 10 artiklan 6 kohtaa.

Määritettäessä maksutta jaettavien päästö-
oikeuksien alustavaa määrää laitoksen osille,
jotka tuottavat sellua, sovelletaan 9—13 §:ssä
säädetyn lisäksi ilmaisjakopäätöksen 10 ar-
tiklan 7 kohtaa.

15 §

Ennen normaalin toiminnan aloittamista
aiheutuneet päästöt

Uudelle laitokselle jaetaan 9—14 §:n mu-
kaan laskettujen päästöoikeuksien lisäksi
maksutta päästöoikeuksia riippumattomasti
todennettujen historiallisten päästöjen perus-
teella siltä osin, kuin päästöt ovat aiheutuneet
ennen normaalin toiminnan aloittamista, ei-
vätkä ne ole aiheutuneet sähköntuotannosta.

16 §

Hiilivuotokerroin

Hiilivuototoimialat on määritetty hiilivuo-
topäätöksessä. Komissio voi tarvittaessa tar-
kistaa kyseisen päätöksen mukaista luetteloa
hiilivuototoimialoista päästökauppadirektii-
vin 10 a artiklan 13 kohdan mukaisesti. Lo-
pullisten laitoskohtaisten maksutta jaettavien
päästöoikeuksien määrän laskemista varten
on määritettävä, hyödyttääkö laitoksen osan
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prosessi hiilivuototoimialaa ottaen huomioon,
mitä ilmaisjakopäätöksen 6 artiklan 1 kohdan
neljännessä alakohdassa sekä 10 artiklan 4 ja
5 kohdassa säädetään.

Jos laitoksen osan prosessit eivät hyödytä
1 momentissa tarkoitetulla tavalla hiilivuoto-
toimialaa, 9—15 §:n mukaisesti laskettua
maksuttomien päästöoikeuksien määrää kor-
jataan vuosittain ilmaisjakopäätöksen 10 ar-
tiklan mukaisesti mainitun päätöksen liitteen
VI mukaisilla kertoimilla.

17 §

Uuden osallistujan lopullinen
päästöoikeusmäärä

Euroopan komissio käsittelee uusien osal-
listujien päästöoikeushakemukset niiden saa-
pumisjärjestyksessä. Sen jälkeen kun puolet
päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 7 koh-
dan mukaisesta uusille osallistujille varatusta
reservistä on jaettu tai sen jakamisesta on
päätetty, komissio voi määrittää erityisen jo-
notusjärjestelmän, jota noudatetaan päästöoi-
keuksien jakamiseen uusille osallistujille.
Komissio voi ilmaisjakopäätöksen 19 artiklan
4 kohdan mukaisesti hylätä tämän asetuksen
ja ilmaisjakopäätöksen mukaan laskettujen
päästöoikeuksien jakamisen uudelle osallistu-
jalle tai alentaa maksutta jaettavien päästöoi-
keuksien määrää.

Jos komissio ei hylkää toiminnanharjoitta-
jan päästöoikeushakemusta, laitoksen lopulli-
nen vuotuinen päästöoikeusmäärä saadaan
soveltamalla 9—16 §:n mukaisesti laskettuun
alustavaan päästöoikeusmäärään päästökaup-
padirektiivin 10 a artiklan 7 kohdassa tarkoi-
tettua lineaarista vähennyskerrointa 1,74.

3 luku

Kapasiteetin supistuminen ja toiminnan
keskeyttäminen

18 §

Maksuttomien päästöoikeuksien määrä
merkittävän kapasiteetin supistumisen

jälkeen

Jos laitoksen kapasiteettia on supistettu
merkittävästi 30 päivän kesäkuuta 2011 jäl-

keen, laitokselle maksutta jaettavien päästö-
oikeuksien määrää alennetaan ilmaisjakopää-
töksen 21 artiklan mukaisesti supistamis-
vuotta seuraavasta vuodesta alkaen tai vuo-
desta 2013, jos supistuminen tapahtui ennen
1 päivää tammikuuta 2013.

Kapasiteetin merkittävän supistumisen jäl-
keen määritetään kyseisen laitoksen osan ka-
pasiteettivähennys, jolla tarkoitetaan laitok-
sen osan asetetun alkukapasiteetin sekä mer-
kittävän kapasiteetin supistumisen jälkeisen
kapasiteetin välistä eroa. Merkittävän kapasi-
teetin supistumisen jälkeinen kapasiteetti on
kahden korkeimman kuukausittaisen tuotan-
tomäärän keskiarvo kuutena ensimmäisenä
kuukautena muutetun toiminnan aloittamisen
jälkeen.

Kapasiteettivähennystä koskeva tuotanto-
taso lasketaan 8 §:n mukaisesti, minkä jäl-
keen kapasiteettivähennystä koskeva alustava
päästöoikeusmäärä lasketaan 9—16 §:ssä esi-
tettyjen jakosääntöjen mukaisesti. Laitokselle
maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrä
merkittävän kapasiteetin supistumisen jäl-
keen saadaan vähentämällä kapasiteettivä-
hennystä koskeva päästöoikeusmäärä laitok-
selle ennen kapasiteetin supistumista määrite-
tystä päästöoikeusmäärästä sekä soveltamalla
saatavaan erotukseen 17 §:n mukaista lineaa-
rista kerrointa.

19 §

Laitoksen toiminnan keskeyttäminen

Laitokselle, joka on keskeyttänyt toimin-
tansa päästökauppalaissa tarkoitetulla tavalla,
ei jaeta maksutta päästöoikeuksia toiminnan
keskeyttämistä seuraavasta vuodesta lähtien.

20 §

Laitoksen toiminnan osittainen
keskeyttäminen

Laitoksen katsotaan keskeyttäneen toimin-
tansa osittain, jos sen osa, jonka osuus laitok-
selle maksutta jaettavien päästöoikeuksien lo-
pullisesta vuotuisesta kokonaismäärästä on
vähintään 30 prosenttia tai 50 000 päästöoi-
keutta, vähentää toimintaansa vähintään 50
prosenttia siitä tuotantotasosta, jonka perus-
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teella laitokselle on laskettu sen alkuperäinen
vuotuinen maksuttomien päästöoikeuksien
määrä.

Toimintansa osittain keskeyttäneelle lai-
tokselle jaetaan päästöoikeuksia osittaista
keskeyttämistä seuraavasta vuodesta lähtien
tai vuodesta 2013 lähtien, jos osittainen kes-
keyttäminen tapahtui ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2013, siten, että:

1) 1 momentissa tarkoitetun laitoksen
osalle jaetaan puolet sen alkuperäisistä pääs-
töoikeuksista, jos kyseisen laitoksen osan
tuotantotaso laskee 50—75 prosenttia sen al-
kuperäisestä tuotantotasosta;

2) 1 momentissa tarkoitetun laitoksen
osalle jaetaan 25 prosenttia sen alkuperäisistä
päästöoikeuksista, jos kyseisen laitoksen
osan tuotantotaso laskee 75—90 prosenttia
sen alkuperäisestä tuotantotasosta.

Jos 1 momentissa tarkoitetun laitoksen
osan tuotantotaso laskee vähintään 90 pro-
senttia sen alkuperäisestä tuotantotasosta,
sille ei jaeta maksutta päästöoikeuksia.

Jos 2 tai 3 momentissa tarkoitetun laitok-

sen osan tuotantotaso osittaisen keskeyttämi-
sen jälkeen nousee yli 50 prosenttiin sen al-
kuperäisestä tuotantotasosta, kyseiselle lai-
toksen osalle jaetaan tuotantotason nousua
seuraavasta vuodesta alkaen sama määrä
päästöoikeuksia kuin ennen osittaista kes-
keyttämistä.

Jos 2 tai 3 momentissa tarkoitetun laitok-
sen osan tuotantotaso osittaisen keskeyttämi-
sen jälkeen nousee 25—50 prosenttiin sen
alkuperäisestä tuotantotasosta, kyseiselle lai-
toksen osalle jaetaan tuotantotason nousua
seuraavasta vuodesta alkaen puolet sen alku-
peräisestä päästöoikeusmäärästä.

4 luku

Voimaantulo

21 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2013.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2012

Työministeri Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos Päivi Janka
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