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Tasavallan presidentin asetus

199/2013

kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan
maakunnassa

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään päästökaup-
paa koskevien valtakunnan säädösten sovel-
tamisesta Ahvenanmaan maakunnassa anne-
tussa maakuntalaissa (Ålands författnings-
samling 2009:31, muutettu ÅFS 2012:66) tar-
koitettujen päästökauppaan liittyvien hallin-
totehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakun-
nassa.

2 §

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tehtä-
vät

Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää
maakunnassa sijaitsevista laitoksista ja niille
myönnettäviksi ehdotetuista päästöoikeuk-
sista laadittavasta luettelosta sekä luettelon
perusteluista. Ahvenanmaan maakunnan hal-
litus päättää lisäksi päästöoikeuksien jaosta ja
myöntämisestä toiminnanharjoittajille sekä
päästöoikeuksien muuttamisesta, tarkistami-
sesta ja mitätöinnistä.

3 §

Energiamarkkinaviraston tehtävät

Päästökauppalain (311/2011) 8 luvussa tar-

koitettua rekisteriä ja 9 luvussa tarkoitettua
rekisterin ylläpitoa sekä 10 luvussa tarkoitet-
tua päästöjen tarkkailua, ilmoittamista ja to-
dentamista koskevia hallintotehtäviä Ahve-
nanmaan maakunnassa hoitaa Energiamark-
kinavirasto.

4 §

Korvaukset

Energiamarkkinavirastolle korvataan
3 §:ssä tarkoitettujen Ahvenanmaan maakun-
nan rekisteriä koskevien hallintotehtävien
hoidosta aiheutuvat kustannukset siten kuin
maakunnan hallitus ja Energiamarkkinavi-
rasto yhdessä sopivat.

Päästöoikeuksien huutokaupasta valtiolle
tuloutetut tulot, jotka johtuvat maakunnan
puolesta huutokaupattujen päästöoikeuksien
myynnistä, siirretään valtion varoista maa-
kunnalle siten kuin maakunnan hallitus ja
Energiamarkkinavirasto yhdessä sopivat.
Maakunnan päästöoikeuksien osuus huuto-
kaupattavien päästöoikeuksien kokonaismää-
rästä määräytyy samalla tavoin kuin Suomen
osuus määräytyy kaikkien jäsenvaltioiden
huutokauppaamista päästöoikeuksista, direk-
tiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuo-
nekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koske-
van yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja



laajentamiseksi annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivin 2009/29/EY 10
artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden kasvi-
huonekaasujen päästökauppaa koskevien hal-
lintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maa-
kunnassa annettu tasavallan presidentin ase-
tus (87/2006).

Asetuksen 4 §:n 2 momenttia sovelletaan
kolmannen päästökauppakauden päästöoi-
keuksien huutokaupasta vuonna 2012 lähtien
valtiolle tuloutettuihin tuloihin.
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Tasavallan Presidentti
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