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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

541/2012

kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen sisällöstä

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaan säädetään päästökauppalain (311/2011)
9 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Päästöluvan hakeminen

Päästökauppalain (311/2011) 2 luvussa tar-
koitettua kasvihuonekaasujen päästölupaa on
haettava kirjallisesti käyttäen päästökauppa-
viranomaisen vahvistamaa lomaketta.

2 §

Lupahakemuksessa ilmoitettavat tiedot ja
selvitykset

Päästökauppalain 8 §:ssä tarkoitetussa lu-
pahakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, kotipaikka, yritys- ja yh-
teisötunnus sekä yhteystiedot;

2) laitoksen nimi, sijaintipaikka ja yhteys-
tiedot;

3) mihin päästökauppalain 2 §:n 1 mo-
mentin alakohtaan toiminta kuuluu ja mikä
on mainitussa lainkohdassa tarkoitettu laitok-
sen tuotantokapasiteetti tai nimellinen koko-
naislämpöteho; sekä

4) laitokselle ympäristönsuojelulainsää-
dännön nojalla annetut voimassaolevat luvat
ja niiden voimassaoloaika tai selvitys ympä-
ristönsuojelulain (86/2000) 65 §:n mukaisesta
rekisteröinnistä.

Jos samalla hakemuksella haetaan lupaa
useamman toiminnanharjoittajan samalla si-
jaintipaikalla olevalle yhdelle tai useammalle
laitokselle, hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, kotipaikka, yritys- ja yh-
teisötunnus sekä yhteystiedot;

2) taho, joka vastaa yhteydenpidosta lupa-
viranomaiseen;

3) laitokset, joita hakemus koskee ja nii-
den toiminnasta vastaavat tahot;

4) mihin päästökauppalain 2 §:n 1 mo-
mentin alakohtaan laitosten toiminta kuuluu
ja mikä on mainitussa lainkohdassa tarkoi-
tettu laitosten kapasiteetti tai nimellinen ko-
konaislämpöteho;

5) laitoksille ympäristönsuojelulainsää-
dännön nojalla annetut voimassaolevat luvat
ja niiden voimassaoloaika tai selvitys ympä-
ristönsuojelulain 65 §:n mukaisesta rekiste-
röinnistä; sekä

6) perustelu yhteiselle hakemukselle.
Lupahakemukseen on liitettävä 3 §:ssä tar-

koitettu päästöjen tarkkailusuunnitelma.
Päästökauppaviranomaisen pyynnöstä toi-
minnanharjoittajan on lisäksi annettava hake-
muksen käsittelemiseksi tarpeelliset muut tie-
dot ja asiakirjat.

3 §

Tarkkailusuunnitelma

Toiminnanharjoittajan on liitettävä lupaha-
kemukseen Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta
kasvihuonekaasujen päästöjen tarkkailusta ja
raportoinnista annetun komission asetuksen



(jäljempänä tarkkailuasetus) 12 artiklan mu-
kainen tarkkailusuunnitelma, joka sisältää vä-
hintään sen liitteen I mukaiset tiedot.

Tarkkailuasetuksen 47 artiklan mukaisten
vähän päästöjä aiheuttavien laitosten ei tar-
vitse toimittaa tarkkailusuunnitelmaa tukevia
asiakirjoja.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lo-
kakuuta 2012

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2012

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies

Ylitarkastaja Perttu Wasenius
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