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laitosten toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoon kohdistuvien muutosten ilmoitta-
misesta ja tietojen todentamisesta päästökauppakaudella 2013—2020

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2012

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

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan päästökauppa-
lain (311/2011) soveltamisalaan kuuluvien
laitosten tuotantotason muutoksista, toimin-
nan lopettamisesta ja merkittävistä kapasitee-
tin supistumisista ilmoittamiseen sekä mer-
kittäviä kapasiteetin supistumisia koskevien
tietojen todentamiseen päästökauppakaudella
2013–2020.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ilmaisjakopäätöksellä päästöoikeuksien

yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa ja-
koa koskevien unionin laajuisten siirty-
mäsäännösten vahvistamisesta Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin
2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti annettua
komission päätöstä 2011/278/EU;

2) merkittävällä kapasiteetin supistumi-

sella ilmaisjakopäätöksen 3 artiklan (j) koh-
dassa tarkoitettua laitoksen kapasiteetin vä-
hentämistä;

3) tuotantotason muutoksella ilmaisjako-
päätöksen 23 artiklassa tarkoitettuja muutok-
sia;

4) toiminnanharjoittajalla luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on tosi-
asiallinen määräysvalta päästökauppalain so-
veltamisalaan kuuluvan laitoksen toimin-
nasta;

5) muuttujalla laitoksen alustavan päästö-
oikeusmäärän laskennassa tarvittavaa laitosta
tai sen tuotantoa taikka tuotannon osaa kos-
kevaa ilmaisjakopäätöksen liitteessä IV tar-
koitettua tietoa.

3 §

Ilmoittaminen laitoksen toimintaan, kapasi-
teettiin tai tuotantotasoon kohdistuvista muu-

toksista

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava työ-
ja elinkeinoministeriölle kirjallisesti kaikista
päästökauppalain 16 ja 33 §:ssä tarkoitetuista
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muutoksista laitoksen toimintaan, kapasiteet-
tiin tai tuotantotasoihin. Toiminnanharjoitta-
jan on allekirjoitettava ilmoitus.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:
1) toiminnanharjoittajan nimi, yritys- ja

yhteisötunnus sekä yhteystiedot;
2) laitoksen nimi, sijaintipaikka ja yhteys-

tiedot.
Ilmoitukseen on liitettävä:
1) 4 §:ssä tarkoitettu sähköinen lomake

päästöoikeuksien laskemiseksi tarvittavien
laitoskohtaisten tietojen toimittamiseksi ja
muut 4 §:ssä tarkoitetut tiedot;

2) muut ministeriön pyytämät ilmoituksen
käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakir-
jat.

Jos ilmoitus koskee laitoksen kapasiteetin
merkittävää supistumista, siihen on lisäksi
liitettävä 8 §:ssä tarkoitettu todentamisra-
portti ja 10 §:ssä tarkoitettu todentajan lau-
sunto.

4 §

Ministeriölle toimitettavat tiedot

Edellä 3 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa
on oltava tiedot kaikista komission ilmaisja-
kopäätöksen liitteessä V mainituista muuttu-
jista sekä muut työ- ja elinkeinoministeriön
vaatimat alustavan päästöoikeusmäärän las-
kennassa tarvittavat tiedot. Tietoja toimitetta-
essa kukin laitos on jaettava ilmaisjakopää-
töksen 6 artiklan mukaisesti osiin ja vaaditta-
vat tiedot on toimitettava kunkin laitoksen
osan mukaisesti eriteltyinä. Tiedot on toimi-
tettava työ- ja elinkeinoministeriölle käyttä-
mällä Euroopan komission tätä tarkoitusta
varten laatimaa ja julkaisemaa sähköistä lo-
maketta.

Siltä osin kuin kysymys on laitoksen kapa-
siteetin merkittävästä supistumisesta, sähköi-
seen lomakkeeseen saa sisällyttää vain tie-
toja, jotka todentaja on todennut tyydyttä-
viksi tai joista on annettu todentajan arvio
puutteista.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava
puuttuvien tietojen osalta asianmukainen pe-
rustelu tietojen puuttumiselle. Siltä osin kuin
todentaja ei ole todennut tietoja tyydyttäviksi
ja kyseiset tiedot on merkitty sähköiseen lo-
makkeeseen, toiminnanharjoittajan on toimi-

tettava hakemuksen liitteenä todentajan arvio
puutteista, jotka ovat johtuneet poikkeukselli-
sista ja ennakoimattomista olosuhteista, jotka
eivät olleet kaikkea huolellisuutta noudatta-
malla vältettävissä ja joihin kyseisen laitok-
sen toiminnanharjoittaja ei ole voinut vaikut-
taa.

5 §

Tietojen todentaminen ja käytettävä
todentaja

Kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut työ- ja
elinkeinoministeriölle toimitettavat merkittä-
viä kapasiteetin supistumisia koskevat tiedot
on todennutettava hyväksytyllä todentajalla
ennen tietojen toimittamista.

Toiminnanharjoittajan on käytettävä toden-
tamistehtävän suorittamiseen päästökauppa-
lain mukaisesti hyväksyttyä todentajaa. To-
dentajan on tunnettava komission ilmaisjako-
päätöksen tietojen toimittamisen ja todenta-
misen kannalta tarpeelliset säännökset ja oh-
jeet sekä lukujen keräämistä, mittaamista,
laskentaa ja raportointia koskevien tietojen
syntytapa.

Todentaja voi todentamistehtävässä käyt-
tää apunaan ulkopuolisia henkilöitä. Toden-
taja vastaa apunaan käyttämiensä henkilöiden
toiminnasta.

6 §

Strateginen analyysi, riskianalyysi ja
todentamissuunnitelma

Todentamistehtävän asianmukaiseksi suo-
rittamiseksi todentajan on:

1) muodostettava itselleen yleiskuva kai-
kesta laitoksen toiminnasta ja sen merkityk-
sestä päästöoikeusmäärän laskennan kannalta
sekä aloitettava todentamisprosessi kaiken
laitoksessa harjoitetun päästökauppalain so-
veltamisalaan kuuluvan toiminnan strategi-
sella analyysilla;

2) analysoitava laitoksen toiminnan ja
päästöoikeusmäärän laskennassa käytettävien
muuttujien laajuuteen ja monimutkaisuuteen
sisältyvät riskit ja niihin liittyvät valvontaris-
kit, jotka voivat johtaa olennaisiin väärintul-
kintoihin, sekä laadittava tämän riskianalyy-
sin pohjalta todentamissuunnitelma.
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7 §

Todentamistehtävän sisältö

Todentajan on tutkittava toiminnanharjoit-
tajan toimittamien tietojen luotettavuutta, us-
kottavuutta ja tarkkuutta. Todentaminen on
suunniteltava ja suoritettava komission il-
maisjakopäätöksen 8 artiklan mukaisesti. To-
dentaja suunnittelee ja suorittaa todennuksen
noudattaen ammattimaista skeptisyyttä ja
tunnustaen olevan mahdollista, että joidenkin
seikkojen vuoksi laitoksen toiminnanharjoit-
tajan tiedot on ilmoitettu oleellisesti väärin.
Todentajan on suoritettava tehtävänsä am-
mattimaisen johdonmukaisesti ja objektiivi-
sesti.

Arvioidessaan laitoksen asetettua alkuka-
pasiteettia todentajan on otettava huomioon
tiedot, jotka sisältyvät kasvihuonekaasujen
päästölupaan, ympäristönsuojelulain
(86/2000) mukaiseen ympäristölupaan tai
muuhun viranomaisen myöntämään lupaan.

Todentajan on pyydettävä toiminnanhar-
joittajaa antamaan mahdolliset puuttuvat tie-
dot tai täydentämään tarkastusketjun puuttu-
vat osat, selittämään päästötietojen ja muuttu-
jien vaihtelun syyt sekä tarkistamaan laskel-
mia tai mukauttamaan tietoja.

Todentajan on käytävä tarvittaessa paikan
päällä tarkastamassa laitoksen mittareiden ja
seurantajärjestelmien toimintaa, tekemässä
haastatteluja ja keräämässä riittävästi tietoa ja
näyttöä. Jos todentaja katsoo, ettei tarkastus
paikan päällä ole tarpeen, todentajan on pe-
rusteltava tämä 8 §:n mukaisessa todentamis-
raportissa.

8 §

Todentamisraportti

Todentajan on laadittava sisäinen todenta-
misraportti, jossa annetaan riittävästi tietoa
todentajan lausunnon tueksi. Raporttiin on
kirjattava todisteet, jotka osoittavat, että stra-
teginen analyysi, riskianalyysi ja todentamis-
suunnitelma on toteutettu täysimääräisesti.

Todentaja arvioi sisäisen todentamisrapor-
tin havaintojen perusteella, onko toiminnan-
harjoittajan ilmoittamissa muuttujissa olen-
naisia väärintulkintoja ja onko muita seik-

koja, jotka voivat vaikuttaa todentajan lau-
suntoon.

Todentaja toimittaa toiminnanharjoittajalle
todentamisraportin, jossa esitetään todenta-
mismenetelmä, todentajan havainnot ja to-
dentajan lausunto.

9 §

Ilmoitettujen tietojen tyydyttäviksi toteaminen

Todentaja toteaa toiminnanharjoittajan ke-
räämät ja ilmoittamat tiedot tyydyttäviksi, jos
ne on määritetty suurella varmuudella. Suuri
varmuus edellyttää toiminnanharjoittajan
osoittavan, että:

1) ilmoitetuissa muuttujissa ei ole ristirii-
taisuuksia;

2) muuttujat on kerätty sovellettavissa ole-
vien tieteellisten vaatimusten tai ohjeiden
mukaisesti;

3) toiminnanharjoittajan keräämät tiedot
ovat täydellisiä ja johdonmukaisia.

10 §

Todentajan lausunto

Todentajan lausunto annetaan komission
ohjeen mukaisesti laaditulla ja työ- ja elinkei-
noministeriön vahvistamalla lomakkeella.
Todentajan lausunnossa on todettava, onko
toiminnanharjoittajan toimittamat tiedot mää-
ritetty tyydyttävästi. Jos kaikkia tietoja ei ole
määritetty tyydyttävästi, todentajan on annet-
tava arvio tiedoissa olevista puutteista.

Todentamisraportin, todentajan lausunnon
ja arvion allekirjoittaa todennuksesta vastan-
nut todentaja. Työ- ja elinkeinoministeriö voi
pyytää tarvittaessa toiminnanharjoittajalta,
että todentamisraporttia, todentajan lausuntoa
tai arviota tulee täydentää.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2013.

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun todentamistehtä-
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vän suorittamiseen saa vuonna 2013 käyttää
myös päästökauppalailla kumotun päästö-

kauppalain (683/2004) mukaisesti hyväksyt-
tyä todentajaa.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2012

Työministeri Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos Päivi Janka
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