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291/2019

Laki
päästökauppalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan päästökauppalain (311/2011) 17 ja 51 §, 54 §:n 3 momentti ja 55 §, sellaise-

na kuin niistä on 17 § laissa 11/2014,
muutetaan 6 §:n 20, 20 a ja 21 kohta, 7 §:n 1, 4 ja 6 kohta, 2 luvun otsikko, 8–12 ja 14 §,

16 §:n otsikko, 3 momentin 2 kohta ja 4 momentti, 16 a ja 18 §, 19 §:n 3 ja 4 momentti,
21 §:n 3 momentin 3 kohta, 25 §:n 3 momentti, 26 §, 5 luvun otsikko, 27 §:n johdantokap-
pale, 29 §:n otsikko ja 1 momentti, 30 §, 31 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 mo-
mentti, 32 §, 34 §:n johdantokappale, 35 §, 5 a luvun otsikko, 35 a ja 35 b §, 6 luvun ot-
sikko, 36 §:n 1 momentti, 37 §, 39 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta, 40 §:n 2 momentti, 44 §:n
2 ja 3 momentti, 50, 51 a, 51 b ja 52 §, 53 §:n 1 ja 5 momentti, 56 §:n 1 momentti, 59 §,
61 §:n 3 ja 4 momentti, 64 §, 73 §:n 1 momentin 1 ja 8 kohta sekä 75 §:n 1, 3 ja 4 moment-
ti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 20 a ja 21 kohta, 16 §:n otsikko, 3 momentin 2 kohta ja
4 momentti, 16 a §, 40 §:n 2 momentti, 44 §:n 2 ja 3 momentti, 51 a ja 51 b §, 56 §:n 1 mo-
mentti ja 59 § laissa 11/2014, 12 § osaksi laissa 443/2018, 5 a luvun otsikko, 35 a ja
35 b §, 61 §:n 3 ja 4 momentti ja 73 §:n 1 momentin 8 kohta laissa 443/2018, 50 § osaksi
laissa 11/2014 sekä 75 §:n 1, 3 ja 4 momentti laissa 1014/2015, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 11/2014,
uusi 22–27 kohta, 19 §:ään uusi 5 momentti sekä lakiin uusi 19 a, 35 c ja 35 d § sekä uusi
5 b–5 e luku seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tällä lailla pannaan täytäntöön direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehok-

kaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi sekä
päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi (EU) 2018/410.
HE 228/2018
TaVM 26/2018
EV 217/2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/410 (32018L0410); EUVL L 76, 19.3.2018, s.3
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6 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

20) komission ilmaisjakosäädöksellä päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta
tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti annettua
komission päätöstä 2011/278/EU;

20 a) komission todentamisasetuksella päästökauppadirektiivin 15 artiklan nojalla an-
nettua kasvihuonekaasupäästöraporttien todentamisesta ja todentajien akkreditointia kos-
kevaa komission asetusta;

21) päästökauppaviranomaisella Energiavirastoa;
22) komission ilmaisjakoasetuksella komission päästökauppadirektiivin 10 a artiklan

1 kohdan nojalla antamaa asetusta maksutta jaettavien päästöoikeuksien yhdenmukaiste-
tuista jakoperusteista;

23) komission ilmaisjaon mukautussäädöksellä komission päästökauppadirektiivin
10 a artiklan 21 kohdan nojalla antamaa säädöstä maksutta jaettavien päästöoikeusmää-
rien muuttamisesta;

24) monialaisella korjauskertoimella komission päästökauppadirektiivin 10 a artiklan
5 kohdan nojalla kullekin vuodelle määräämää, maksutta jaettavien päästöoikeusmäärien
mahdolliseen alentamiseen tarkoitettua kerrointa;

25) päästökaupan uudella osallistujalla laitosta, joka on saanut kasvihuonekaasupääs-
töjen päästöluvan ensimmäisen kerran päästökauppadirektiivin 3 artiklan h kohdassa tar-
koitetulla kaudella;

26) päästökaupan vakiintuneella laitoksella laitosta, joka on saanut kasvihuonekaasu-
jen päästöluvan ensimmäisen kerran viimeistään komission ilmaisjakoasetuksen vakiintu-
neen laitoksen määritelmässä tarkoitettuna päivänä;

27) ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelmalla komission ilmaisjakoasetuksessa
tarkoitettavaa suunnitelmaa maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyvien tietojen tark-
kailusta.

7 §

Toiminnanharjoittajan yleiset velvollisuudet

Toiminnanharjoittajan on:
1) haettava laitokselle kasvihuonekaasujen päästölupa ja päästöjen tarkkailusuunnitel-

man hyväksyntä;
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) toimitettava maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakamista ja myöntämistä varten
tarpeelliset tiedot päästökauppaviranomaiselle, jos toiminnanharjoittaja hakee maksutta
jaettavia päästöoikeuksia;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
6) tarkkailtava maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämisen edellyttämiä tieto-

ja, ilmoitettava päästökauppaviranomaiselle vuosittaiset tiedot laitoksen tuotantotasosta
sekä ilmoitettava päästökauppaviranomaiselle laitoksen toiminnan muutoksista, jos toi-
minnanharjoittaja on hakenut maksutta jaettavia päästöoikeuksia.
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2 luku

Kasvihuonekaasujen päästölupa ja päästöjen tarkkailusuunnitelma

8 §

Luvan ja päästöjen tarkkailusuunnitelman tarve

Laitoksella on oltava kasvihuonekaasujen päästölupa ja hyväksytty päästöjen tarkkai-
lusuunnitelma. Luvan myöntää ja päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksyy päästökaup-
paviranomainen. Lupa myönnetään ja päästöjen tarkkailusuunnitelma hyväksytään tois-
taiseksi tai erityisistä syistä määräajaksi.

Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitetuille laitoksille on haettava lupaa ja päästöjen tarkkailusuun-
nitelman hyväksyntää. Lupa voidaan myöntää ja päästöjen tarkkailusuunnitelma hyväk-
syä 9–11 §:n mukaisesti ehdolla, että ne ovat voimassa, jos komissio hyväksyy kyseiset
laitokset päästöoikeuksien kaupan järjestelmään. Jos komission hyväksyntää ei saada, ha-
kemuksen käsittely tai, jos lupa on jo myönnetty ja tarkkailusuunnitelma hyväksytty, lupa
ja päästöjen tarkkailusuunnitelmaa koskeva hyväksyntä raukeavat.

9 §

Lupaa ja päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksyntää koskeva hakemus

Hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys laitoksesta, sen
toiminnasta ja päästöjen lähteistä sekä päästöjen tarkkailusuunnitelma ja päästöjen rapor-
toimiseksi suunnitellut toimenpiteet. Lisäksi päästökauppaviranomaiselle on ennen luvan
myöntämistä toimitettava selvitys siitä, että laitoksen toimintaa saa harjoittaa ympäristön-
suojelua koskevien säännösten nojalla. Lupahakemuksen tarkemmasta sisällöstä voidaan
säätää työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella.

Hakemus on toimitettava päästökauppaviranomaiselle vähintään kuusi kuukautta en-
nen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Päästökauppaviranomaisen on tehtävä lupaa ja päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväk-
symistä koskeva päätös viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun hakemus ja sen
mahdolliset täydennykset on toimitettu päästökauppaviranomaiselle.

10 §

Luvan myöntämisen ja päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksymisen edellytykset

Kasvihuonekaasujen päästölupa myönnetään toiminnanharjoittajalle laitosta koskien,
jos:

1) toiminnanharjoittajan päästöjen tarkkailusuunnitelma ja päästöjen raportoimiseksi
suunnitellut toimenpiteet ovat riittävät ja asianmukaiset; ja

2) toiminnanharjoittaja saa ympäristönsuojelua koskevien säännösten nojalla harjoit-
taa toimintaa.

Päästölupa voidaan myöntää, vaikka päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta luvasta
ei ole lainvoimainen.

Päästöjen tarkkailusuunnitelman laatimisesta ja hyväksymisestä säädetään komission
päästöjen tarkkailuasetuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä päästöjen tarkkailusuunnitelman sisällöstä sekä komission päästö-
jen tarkkailuasetuksen täytäntöönpanosta päästöjen tarkkailusuunnitelman osalta.
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11 §

Lupapäätös ja päätös päästöjen tarkkailusuunnitelmasta

Kasvihuonekaasujen päästölupa ja päästöjen tarkkailusuunnitelma voivat koskea sa-
man toiminnanharjoittajan samalla sijaintipaikalla olevaa yhtä tai useampaa laitosta.

Kasvihuonekaasujen päästölupa ja päästöjen tarkkailusuunnitelma voivat erityisestä
syystä koskea useamman toiminnanharjoittajan samalla sijaintipaikalla olevaa yhtä tai
useampaa laitosta.

Jos useampi toiminnanharjoittaja on hakenut yhdessä päästölupaa ja hyväksyntää pääs-
töjen tarkkailusuunnitelmalle, vastaavat ne luvan velvoitteiden ja päästöjen tarkkailua
koskevien vaatimusten täyttämisestä yhteisvastuullisesti. Toiminnanharjoittajien on lupaa
ja tarkkailusuunnitelman hyväksyntää hakiessaan nimettävä taho, joka vastaa yhteydenpi-
dosta viranomaisiin.

Luvan ja päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätöksen tulee sisältää tiedot
toiminnanharjoittajasta, päästöistä, laitoksen toiminnasta sekä laitoksen tuotantokapasi-
teetista tai nimellisestä kokonaislämpötehosta. Päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksy-
mispäätöksen tulee lisäksi sisältää:

1) tiedot päästöjen lähteistä ja päästöjen tarkkailua koskevat vaatimukset, joissa mää-
rätään tarkkailumenetelmät ja -taajuus; sekä

2) päästöjen raportoimista koskevat vaatimukset.

12 §

Luvan ja päästöjen tarkkailusuunnitelman muuttaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava ennakkoon päästökauppaviranomaiselle sellai-
sesta laitoksen toiminnan muutoksesta, laitoksen kapasiteetin muutoksesta taikka päästö-
jen tarkkailua koskevasta muutoksesta, joka voi edellyttää kasvihuonekaasujen päästölu-
van tai päästöjen tarkkailusuunnitelman muuttamista.

Jos toiminnanharjoittajan ilmoittama muutos on komission päästöjen tarkkailuasetuk-
sen mukaisesti merkittävä, päästökauppaviranomaisen on muutettava päästöluvan ehtoja
tai päästöjen tarkkailusuunnitelmaa koskevaa päätöstä. Muussa tapauksessa päästökaup-
paviranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä toiminnanharjoittajalle ja tarvittaessa
kehotettava toiminnanharjoittajaa viipymättä päivittämään päästöjen tarkkailusuunnitel-
mansa muutoksen johdosta.

Jos komission päästöjen tarkkailuasetuksessa edellytetään päästöjen tarkkailusuunni-
telman muuttamista, on päästökauppaviranomaisen kehotettava toiminnanharjoittajaa ha-
kemaan päästöjen tarkkailusuunnitelman muutosta. Toiminnanharjoittajan on toimitettava
päästöjen tarkkailusuunnitelman muutoshakemus päästökauppaviranomaisen asettamassa
määräajassa.

14 §

Toiminnanharjoittajan vaihtuminen

Jos luvan saaneen toiminnanharjoittajan tilalle tulee toinen toiminnanharjoittaja, uuden
toiminnanharjoittajan on ilmoitettava asiasta päästökauppaviranomaiselle. Päästökauppa-
viranomaisen on ilmoituksen johdosta tarkistettava kasvihuonekaasujen päästölupa ja
päästöjen tarkkailusuunnitelma 30 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus ja tarpeelliset selvi-
tykset on toimitettu viranomaiselle, tai toiminnanharjoittajien sopimasta myöhemmästä
ajankohdasta. Lupaan ja päästöjen tarkkailusuunnitelmaan on merkittävä tiedot uudesta
toiminnanharjoittajasta.

Jos samaan kasvihuonekaasujen päästölupaan sisältyvästä laitoksen tai laitosten toi-
minnasta ainoastaan osa siirtyy uudelle toiminnanharjoittajalle, on noudatettava luvan
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myöntämistä ja muuttamista sekä päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksymistä ja muut-
tamista koskevia säännöksiä lukuun ottamatta luvan hakemiselle 9 §:n 2 momentissa sää-
dettyä määräaikaa. Päästökauppaviranomaisen on ilmoituksen johdosta tehtävä päätös lu-
van myöntämisestä ja muuttamisesta sekä päätös päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväk-
symisestä ja muuttamisesta 30 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus ja tarpeelliset selvityk-
set ja suunnitelmat on toimitettu viranomaiselle, tai toiminnanharjoittajien sopimasta
myöhemmästä ajankohdasta.

Uusi toiminnanharjoittaja vastaa määräysvallassaan olevan laitoksen osalta 7 §:ssä sää-
detyistä velvollisuuksista sekä päästökauppaviranomaisen 11 §:n nojalla määräämien lu-
paehtojen ja päästöjen tarkkailua koskevien vaatimusten täyttämisestä siitä alkaen, kun
lupa ja päästöjen tarkkailusuunnitelma on tarkistettu taikka lupa on myönnetty ja päästö-
jen tarkkailusuunnitelma hyväksytty.

16 §

Luvan ja päästöjen tarkkailusuunnitelmapäätöksen peruuttaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päästökauppaviranomainen voi peruuttaa kasvihuonekaasujen päästöluvan, jos:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) luvanhaltija ei päästökauppaviranomaisen kehotuksesta huolimatta ole ilmoittanut

laitoksen laajennuksesta, toiminnan lopettamisesta tai vähentämisestä taikka muista toi-
minnan muutoksista tai päästöjen tarkkailua koskevista muutoksista, jotka voivat edellyt-
tää päästöluvan tai päästöjen tarkkailusuunnitelman muuttamista.

Päästöluvan peruuttamista koskevan asian voi panna vireille toiminnanharjoittaja tai
päästökauppaviranomainen. Kun laitoksen kasvihuonekaasujen päästölupa peruutetaan,
peruutetaan myös laitoksen päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksyntä.

16 a §

Laitoksen toiminnan lopettaminen

Ehdoista, joiden täyttyessä laitoksen katsotaan lopettaneen toimintansa, säädetään ko-
mission ilmaisjakoasetuksessa.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava päästökauppaviranomaiselle laitoksen toimin-
nan lopettamisesta välittömästi toiminnan lopettamisen jälkeen.

3 luku

Päästöoikeuksien kokonaismäärä ja jakomenetelmät

18 §

Päästöoikeuksien kokonaismäärä

Komissio päättää ja julkaisee kaikkien päästöoikeuksien kaupan järjestelmään, jäljem-
pänä EU:n päästökauppajärjestelmä, kuuluvien laitosten vuosittaisen päästöoikeuksien
kokonaismäärän vuonna 2013 päästökauppadirektiivin 9 ja 9 a artiklan mukaisesti. Pääs-
töoikeuksien kokonaismäärä alenee vuoden 2013 jälkeen lineaarisesti 1,74 prosenttia vuo-
sittain vuoteen 2020 saakka ja vuodesta 2021 alkaen lineaarisesti 2,2 prosenttia vuosittain
päästökauppadirektiivin 9 artiklan mukaisesti.
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19 §

Päästöoikeuksien jakomenetelmät päästökauppakaudella 2013–2020

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä

sisämarkkinoilla ja direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivissä 2004/8/EY määritetylle tehokkaalla yhteistuotannolla tapah-
tuvalle lämmön tai jäähdytyksen tuotannolle, jäljempänä laitoksen tehokas yhteistuotanto,
sekä 27 §:ssä tarkoitetulle uudelle osallistujalle maksutta jaettavaa päästöoikeuksien mää-
rää alennetaan vuosittain lineaarisesti 1,74 prosenttia päästökauppadirektiivin 9 artiklan
mukaisesti. Muiden laitosten maksutta jaettavaa päästöoikeuksien määrää alennetaan tar-
vittaessa kertomalla päästöoikeuksien määrä komission päästökauppadirektiivin, sellaise-
na kuin se oli voimassa 19 päivänä maaliskuuta 2018, jäljempänä vanha päästökauppadi-
rektiivi, 10 a artiklan 5 kohdan nojalla kullekin vuodelle määräämällä korjauskertoimella.

Huutokauppaamalla jaetaan Suomen osuus niistä päästöoikeuksista, joita ei EU:n pääs-
tökauppajärjestelmän tasolla:

1) jaeta maksutta vanhan päästökauppadirektiivin 10 a artiklan ja sen nojalla annetun
komission ilmaisjakosäädöksen mukaisesti;

2) käytetä vanhan päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen de-
monstrointihankkeiden tukemiseen; tai

3) siirretä 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen markkinavakausvarannon perustamises-
ta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktii-
vin 2003/87/EY muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä
(EU) 2015/1814 perustettuun päästöoikeuksien varantoon, jäljempänä markkinavakaus-
varanto.

Komissio laskee Suomen huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän vanhan päästö-
kauppadirektiivin 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

19 a §

Päästöoikeuksien jakomenetelmät päästökauppakaudella 2021–2030

Päästöoikeudet jaetaan yhdenmukaisin jakomenetelmin kaikissa EU:n päästökauppa-
järjestelmään osallistuvissa maissa.

EU:n päästökauppajärjestelmässä huutokaupataan jaettaviksi siihen osallistuvien mai-
den kesken ne päästöoikeudet, joita ei:

1) jaeta maksutta;
2) käytetä energiasektorin modernisoimiseksi päästökauppadirektiivissä tarkoitetuissa

Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin kohdis-
tuvien innovaatioiden edistämiseksi päästökauppadirektiivin 10 ja 10 a artiklan mukaises-
ti;

3) siirretä markkinavakausvarantoon;
4) mitätöidä päästökauppadirektiivin 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti tapauksessa, jos-

sa sähköntuotantokapasiteettia suljetaan kansallisten lisätoimenpiteiden vuoksi; tai
5) mitätöidä päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennyssitoumusten täyttä-

miseksi kaudella 2021–2030 siten kuin sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen
vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin
sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/842, jäljempänä taa-
kanjakoasetus, 6 artiklassa säädetään.

Suomen osuus päästökauppadirektiivin 10 ja 10 a artiklan mukaisesta huutokaupatta-
vien päästöoikeuksien määrästä huutokaupataan 6 luvun mukaisesti. Huutokaupattavien
päästöoikeuksien määrää kuitenkin alennetaan, jos valtioneuvosto päättää:
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1) mitätöidä päästöoikeuksia päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennyssi-
toumuksen täyttämiseksi kaudella 2021–2030 taakanjakoasetuksen 6 artiklan mukaisesti;
tai

2) mitätöidä päästöoikeuksia päästökauppadirektiivin 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti
tapauksessa, jossa sähköntuotantokapasiteettia suljetaan Suomen alueella kansallisten li-
sätoimenpiteiden vuoksi.

21 §

Laitoskohtaisten päästöoikeuksien laskeminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Laitoksen ja sen osan yhtä vuotta vastaavat päästöoikeudet lasketaan siten, että:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) edellä 1 ja 2 kohdan mukaisesti saatu laitoksen päästöoikeuksien määrä kerrotaan

tarvittaessa komission vanhan päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 5 kohdan nojalla kul-
lekin vuodelle määräämällä korjauskertoimella; sähköntuottajaksi määritellyn laitoksen
tehokkaalla yhteistuotannolla tapahtuvalle lämmön tai jäähdytyksen tuotannolle maksutta
jaettavaa päästöoikeuksien määrää alennetaan vuosittain lineaarisesti 1,74 prosenttia
päästökauppadirektiivin 9 artiklan mukaisesti eikä siihen sovelleta komission määräämää
korjauskerrointa.

25 §

Päästöoikeuksien myöntämistä koskeva päätös

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päästökauppaviranomainen muuttaa päästöoikeuksien myöntämispäätöksen mukaista

päästöoikeuksien määrää päätöksen antamisen jälkeen, jos laitoksessa tai sen osassa tuo-
tettavat tuotteet lisätään komission päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 13 kohdan nojal-
la päättämiin hiilivuotoimialoihin tai hiilivuototoimialoihin kuuluva toimiala poistetaan
komission päätöksellä hiilivuototoimialoista. Lisäksi päästökauppaviranomainen muuttaa
päästöoikeuksien määrää, jos päästökauppadirektiiviin tai komission ilmaisjakosäädök-
seen tehtävät muutokset tätä edellyttävät. Maksutta myönnettävien päästöoikeuksien mää-
rää muutetaan niille vuosille, joita komission päättämät muutokset hiilivuototoimialoihin
tai komission ilmaisjakosäädökseen taikka direktiiviin tehdyt muutokset koskevat.

26 §

Päästöoikeuksien myöntämispäätöksen tiedoksianto ja siitä tiedottaminen

Päästöoikeuksien myöntämispäätös on annettava tiedoksi toiminnanharjoittajalle.
Päästökauppaviranomainen julkaisee sähköisesti luettelon laitoksista, joille on myön-

netty päästöoikeuksia maksutta, sekä kullekin laitokselle maksutta myönnetyistä päästö-
oikeuksista.
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5 luku

Uudet osallistujat sekä laitosten toiminnan lopettaminen tai vähentäminen 
päästökauppakaudella 2013–2020

27 §

Uudet osallistujat päästökauppakaudella 2013–2020

Vanhan päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 7 kohdassa tarkoitetusta koko Euroopan
unionin uusille osallistujille varatusta päästöoikeusmäärästä myönnetään päästökauppa-
kaudella 2013–2020 päästöoikeuksia maksutta komission ilmaisjakosäädöksen mukaises-
ti:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

29 §

Päästöoikeuksien hakeminen uudelle osallistujalle ja päästökauppaviranomaiselle 
toimitettavat tiedot

Toiminnanharjoittajan on haettava uudelle osallistujalle maksutta jaettavia päästöoi-
keuksia päästökauppaviranomaiselle osoitetulla hakemuksella. Toiminnanharjoittajien,
joilla on yhteinen päästölupa tai jotka ovat 11 §:n 2 momentin mukaisesti hakeneet yhdes-
sä päästölupaa, on haettava päästöoikeuksia yhdessä. Hakemuksen toimittamisen ajan-
kohdasta ja muista päästöoikeuksien hakemiseen liittyvistä menettelyistä säädetään val-
tioneuvoston asetuksella.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

30 §

Uuden osallistujan alustava päästöoikeusmäärä

Päästökauppaviranomainen valmistelee uudelle osallistujalle maksutta jaettavan pääs-
töoikeuksien alustavan määrän päästökauppakaudelle 2013–2020 28 §:ssä mainittujen ja-
koperusteiden mukaisesti toiminnanharjoittajan ilmoittamien tietojen perusteella.

Päästökauppaviranomainen tekee päätöksen alustavasta päästöoikeusmäärästä. Laitos-
kohtainen laskelma tehdään tarvittaessa komission edellyttämässä muodossa. Laitoskoh-
taisesta alustavasta päästöoikeusmäärästä on ilmettävä, mihin jakoperusteisiin ja lasken-
nassa käytettyihin tietoihin päästöoikeusmäärää koskevat laskelmat perustuvat.

Päästökauppaviranomainen ilmoittaa asianomaiselle toiminnanharjoittajalle päätöksen
laitoksen alustavasta päästöoikeusmäärästä sekä toimittaa päätöksen komissiolle.

31 §

Päätös päästöoikeuksien myöntämisestä uudelle osallistujalle

Päästökauppaviranomainen tekee päätöksen uudelle osallistujalle maksutta myönnettä-
västä päästöoikeuksien määrästä päästökauppakaudelle 2013–2020 sen jälkeen, kun ko-
missio on todennut, että päästöoikeudet voidaan myöntää kyseiselle uudelle osallistujalle.
Päästöoikeuksien myöntämispäätöksestä on käytävä ilmi:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päästökauppaviranomainen muuttaa päästöoikeuksien myöntämispäätöksen mukaista

päästöoikeuksien määrää päätöksen antamisen jälkeen, jos laitoksessa tai sen osassa tuo-
tettavat tuotteet lisätään komission päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 13 kohdan nojal-
la päättämiin hiilivuotoimialoihin tai hiilivuototoimialoihin kuuluva toimiala poistetaan
komission päätöksellä hiilivuototoimialoista. Lisäksi päästökauppaviranomainen muuttaa
8
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päästöoikeuksien määrää, jos päästökauppadirektiiviin tai komission ilmaisjakosäädök-
seen tehtävät muutokset tätä edellyttävät. Maksutta myönnettävien päästöoikeuksien mää-
rää muutetaan niille vuosille, joita komission päättämät muutokset hiilivuototoimialoihin
tai komission ilmaisjakosäädökseen taikka direktiiviin tehdyt muutokset koskevat.

32 §

Päästöoikeuksien myöntämispäätöksen tiedoksianto ja siitä tiedottaminen

Päätös päästöoikeuksien myöntämisestä on annettava tiedoksi toiminnanharjoittajalle.
Päästökauppaviranomainen julkaisee sähköisesti tiedot laitoksesta tai laitoksen laajen-

nuksesta sekä kyseiselle laitokselle uusille osallistujille varatusta päästöoikeusmäärästä
maksutta myönnetyistä päästöoikeuksista.

34 §

Päätös päästöoikeusmäärän alentamisesta

Päästökauppaviranomainen tekee päätöksen laitoksen maksutta myönnetyn päästöoi-
keusmäärän alentamisesta 33 §:ssä tarkoitetun laitoksen toiminnan osittaisen lopettami-
sen tai laitoksen kapasiteetin vähentämisen seurauksena. Päätöksestä on käytävä ilmi:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

35 §

Päästöoikeusmäärän alentamista koskevan päätöksen tiedoksianto ja siitä tiedottaminen

Päätös päästöoikeusmäärän alentamisesta on annettava tiedoksi toiminnanharjoittajalle
sekä toimitettava komissiolle.

Päästökauppaviranomainen julkaisee sähköisesti tiedot laitoksen päästöoikeusmäärän
alentamisesta ja laitokselle kullekin vuodelle maksutta myönnettävästä päästöoikeusmää-
rästä muutoksen jälkeen.

5 a luku

Maksutta jaettavat päästöoikeudet vuoden 2020 jälkeen alkavilla 
päästökauppakausilla

35 a §

Yleiset jakoperusteet päästökauppakaudella 2021–2030

Lain soveltamisalaan kuuluville laitoksille jaetaan päästökauppakaudelle 2021–2030
päästöoikeuksia maksutta seuraavasti:

1) sähköntuotannolle sekä hiilidioksidin talteenottolaitoksille, kuljetusputkistoille ja
varastointilaitoksille vain prosessikaasuista tuotettuun sähköön;

2) toimialoille tai toimialan osille, jotka kuuluvat komission päästökauppadirektiivin
10 b artiklan 5 kohdan nojalla antaman säädöksen mukaan hiilivuotoriskille alttiisiin toi-
mialoihin tai toimialan osiin, päästökauppadirektiivin 10 a artiklan mukaan laskettu määrä
kokonaan;

3) komission ilmaisjakoasetuksessa määriteltävän kaukolämmön tuotannolle 30 pro-
senttia päästökauppadirektiivin 10 a artiklan mukaan lasketusta määrästä;

4) muille toimialoille tai toimialan osille vuosille 2021–2026 päästökauppadirektiivin
10 a artiklan mukaan lasketusta määrästä 30 prosenttia ja sen jälkeen vähentäen vuosittain
saman suuruisella määrällä siten, että vuonna 2030 päästöoikeuksia ei jaeta maksutta.
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Maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrä lasketaan komission määrittämien vertai-
luarvojen perusteella. Komissio hyväksyy päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 2 kohdan
nojalla päivitetyt vertailuarvot toimialalle tai toimialan osalle kaudelle 2021–2025 sekä
kaudelle 2026–2030. Päästöoikeuksien myöntämisestä säädetään komission ilmaisjako-
asetuksessa.

Päästöoikeuksien määrää alennetaan seuraavasti:
1) päästökaupan vakiintuneessa laitoksessa päästökauppadirektiivin 10 a artiklan

4 kohdassa tarkoitetulla yhteistuotannolla tapahtuvalle lämmön tai jäähdytyksen tuotan-
nolle myönnettävää päästöoikeusmäärää lineaarisesti 2,2 prosenttia vuodessa paitsi vuo-
sina, joina päästöoikeuksien määrää alennetaan monialaisella korjauskertoimella;

2) muulle päästökaupan vakiintuneelle laitokselle kuin 1 kohdassa tarkoitetulle pääs-
tökaupan vakiintuneelle laitokselle myönnettävää päästöoikeusmäärää monialaisella kor-
jauskertoimella tarvittaessa;

3) päästökaupan uudelle osallistujalle myönnettävää päästöoikeusmäärää lineaarisesti
2,2 prosenttia vuodessa.

35 b §

Päästökaupan uusille osallistujille varattu päästöoikeusmäärä päästökauppakaudella 
2021–2030

EU:n päästökauppajärjestelmän yhteisestä päästökaupan uusille osallistujille varatusta
päästöoikeusmäärästä myönnetään päästökauppakaudelle 2021–2030 päästöoikeuksia
maksutta:

1) päästökaupan uudelle osallistujalle;
2) laitokselle, jonka tuotantotaso on noussut kahden vuoden liukuvan keskiarvon pe-

rusteella arvioituna yli 15 prosenttia.
Päästökaupan uusille osallistujille varattuun päästöoikeusmäärään lisätään päästöoi-

keudet, jotka jäävät jakamatta sen vuoksi, että maksutta jaettavaa päästöoikeusmäärää
alennetaan laitoksen tuotantotason laskettua kahden vuoden liukuvan keskiarvon perus-
teella arvioituna yli 15 prosenttia. Kyseiseen päästöoikeusmäärään lisätään myös päästö-
oikeudet, jotka jäävät jakamatta laitoksen lopetettua toimintansa.

35 c §

Laitosten tuotantotason muutokset päästökauppakaudella 2021–2030

Maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää korotetaan tai alennetaan vuosittain laitok-
selle, jonka tuotantotaso on noussut tai laskenut kahden vuoden liukuvan keskiarvon perus-
teella arvioituna yli 15 prosentilla verrattuna alkuperäiseen tasoon, jota on käytetty maksut-
ta jaettavien päästöoikeuksien määrittämiseksi kyseessä olevalle kaudelle 2021–2025 tai
2026–2030. Korotuksista ja alennuksista säädetään komission ilmaisjaon mukautussää-
döksessä.

35 d §

Viranomaistehtävät vuoden 2020 jälkeen alkavilla päästökauppakausilla

Päästökauppaviranomainen hoitaa komission ilmaisjakoasetuksessa ja komission il-
maisjaon mukautussäädöksessä toimivaltaiselle viranomaiselle ja Suomelle osoitettavat
tehtävät vuoden 2020 jälkeen alkavilla päästökauppakausilla. Työ- ja elinkeinoministeriö
hoitaa kuitenkin kauden 2021–2025 osalta päästökauppadirektiivin 11 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettavaa listaa varten tarvittavien tietojen käsittelyn ja listan toimittamisen komissi-
olle.
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5 b luku

Päästöoikeuksien myöntäminen päästökaupan vakiintuneille laitoksille 
päästökauppakaudelle 2021–2030

35 e §

Päästöoikeuksien hakeminen päästökaupan vakiintuneille laitoksille

Maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntäminen päästökaupan vakiintuneelle lai-
tokselle edellyttää, että toiminnanharjoittaja toimittaa hakemuksen päästökauppaviran-
omaiselle määräajassa. Kautta 2021–2025 koskeva hakemus on toimitettava viimeistään
30 päivänä huhtikuuta 2019 ja kautta 2026–2030 koskeva hakemus viimeistään 30 päivä-
nä huhtikuuta 2024.

Niiden laitosten osalta, jotka aloittavat toimintansa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta
sinä vuonna, jona hakemus on toimitettava, hakemus on toimitettava viimeistään 28 päi-
vänä kesäkuuta kyseisenä vuonna.

Toiminnanharjoittajien, joilla on yhteinen päästölupa tai jotka ovat hakeneet yhdessä
päästölupaa, on haettava päästöoikeuksia yhdessä.

Edellä 1 momentissa säädettyä määräaikaa hakemuksen jättämiselle ja tietojen toimit-
tamiselle voidaan pidentää työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella enintään kaksi kuu-
kautta, jos komission ilmaisjakoasetus ei ole tullut voimaan kahta viikkoa ennen kyseistä
määräaikaa tai komission ilmaisjakoasetuksen toimeenpanemiseksi valmisteltavia komis-
sion ohjeita ja sähköisiä taulukoita ei ole annettu kahta kuukautta ennen kyseistä määräai-
kaa.

35 f §

Hakemuksen liitteet

Lain 35 e §:n mukaiseen hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja tiedoista sekä tieto-
jen todentamisesta säädetään komission ilmaisjakoasetuksessa. Hakemukseen liitettävät
asiakirjat on toimitettava kyseisen asiakirjan käsittelystä vastaavan viranomaisen vahvis-
tamalla lomakkeella.

Toiminnanharjoittajan on täydennettävä asiakirjoja ja tietoja niiden käsittelystä vastaa-
van viranomaisen määräämässä ajassa saadakseen päästöoikeuksia päästökauppadirektii-
vin mukaisesti maksutta kyseessä olevalle viiden vuoden kaudelle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asiakirjojen ja tietojen
toimittamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä asiakirjojen ja tietojen sisällöstä ja todentamisesta.

35 g §

Alustavat päästöoikeusmäärät päästökauppakaudelle 2021–2030

Päästökauppaviranomainen tekee päätökset kullekin laitokselle maksutta myönnettä-
vien päästöoikeuksien alustavasta määrästä kyseessä olevalle viiden vuoden kaudelle sen
jälkeen, kun komissio on määrännyt päästöoikeusmäärien laskennassa käytettävät päivi-
tetyt vertailuarvot. Päätöksen edellytyksenä on, että komissio ei ole hylännyt laitoksen
merkitsemistä niiden laitosten listalle, joille myönnetään päästöoikeuksia maksutta.
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35 h §

Päästöoikeuksien myöntämistä koskeva päätös päästökauppakaudella 2021–2030

Päästökauppaviranomainen tekee päätökset kullekin laitokselle maksutta myönnettä-
vien päästöoikeuksien määrästä kyseessä olevalle viiden vuoden kaudelle sen jälkeen, kun
komissio on määrittänyt kunakin vuonna sovellettavan monialaisen korjauskertoimen ar-
von.

Päästökauppaviranomainen muuttaa päästöoikeuksien määrää, jos päästökauppadirek-
tiiviin tai sen nojalla annettaviin komission säädöksiin tehtävät muutokset tätä edellyttä-
vät.

5 c luku

Päästöoikeuksien myöntäminen päästökaupan uusille osallistujille 
päästökauppakaudelle 2021–2030

35 i §

Päästöoikeuksien hakeminen päästökaupan uusille osallistujille

Maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntäminen päästökaupan uudelle osallistujalle
kaudelle 2021–2025 tai kaudelle 2026–2030 edellyttää, että toiminnanharjoittaja toimittaa
kyseessä olevaa kautta koskevan hakemuksen päästökauppaviranomaiselle määräajassa.
Hakemuksen toimittamisen määräajasta ja hakumenettelyistä säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

Toiminnanharjoittajien, joilla on yhteinen päästölupa tai jotka ovat hakeneet yhdessä
päästölupaa, on haettava päästöoikeuksia yhdessä.

Hakemuksen liitteistä ja niiden todentamisesta säädetään komission ilmaisjakoasetuk-
sessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hakemuk-
sen liitteiden sisällöstä ja todentamisesta.

35 j §

Päätös päästöoikeuksien myöntämisestä päästökaupan uudelle osallistujalle 
päästökauppakaudelle 2021–2030

Päästökauppaviranomainen tekee päätöksen päästökaupan uudelle osallistujalle mak-
sutta myönnettävästä päästöoikeuksien määrästä kyseessä olevalle viiden vuoden kaudel-
le.

Päästöoikeuksien myöntämisen edellytyksenä on, että laitokselle on myönnetty kasvi-
huonekaasujen päästölupa.

Päästökauppaviranomainen muuttaa päästöoikeuksien määrää, jos päästökauppadirek-
tiiviin tai sen nojalla annettaviin komission säädöksiin tehtävät muutokset tätä edellyttä-
vät.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä päätöksen tekemisen
määräajasta ja menettelyistä.
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5 d luku

Maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyvät velvoitteet ja päästöoikeusmäärän 
muuttaminen päästökauppakaudella 2021–2030

35 k §

Ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksyminen

Ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksyy päästökauppaviranomainen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitel-

maa koskevan päätöksen tekemisen määräajasta.

35 l §

Ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman muuttaminen

Ehdoista, joiden täyttyessä toiminnanharjoittajan on muutettava ilmaisjaon tarkkailu-
menetelmäsuunnitelmaa, säädetään komission ilmaisjakoasetuksessa.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava muutoksesta ennakkoon päästökauppaviran-
omaiselle.

Jos toiminnanharjoittajan ilmoittama muutos on komission ilmaisjakoasetuksen mukai-
sesti merkittävä, päästökauppaviranomaisen on muutettava ilmaisjaon tarkkailumenetel-
mäsuunnitelmaa koskevaa päätöstä. Muussa tapauksessa päästökauppaviranomaisen on
ilmoitettava asiasta viipymättä toiminnanharjoittajalle ja tarvittaessa kehotettava toimin-
nanharjoittajaa viipymättä päivittämään ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelmansa
muutoksen johdosta.

35 m §

Tarkkailu- ja ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan velvollisuudesta tarkkailla maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin
liittyviä tietoja säädetään komission ilmaisjakoasetuksessa.

Toiminnanharjoittajan velvollisuudesta ilmoittaa laitoksen toiminnan muutoksista, joil-
la on vaikutusta maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrään, säädetään komission il-
maisjakoasetuksessa. Ilmoitus on tehtävä päästökauppaviranomaiselle.

Toiminnanharjoittajan, johon sovelletaan komission ilmaisjaon mukautussäädöstä, on
vuosittain ilmoitettava päästökauppaviranomaiselle laitoksen toimintaa koskevat tiedot
kyseisen säädöksen vaatimusten mukaisesti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen ilmoitus-
ten tekemisen määräajasta ja ilmoittamisen menettelyistä. Työ- ja elinkeinoministeriön
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoitettavien tietojen sisällöstä ja toden-
tamisesta sekä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tarkkailemisesta.

35 n §

Päätös päästöoikeusmäärän muuttamisesta

Laitokselle myönnettyä päästöoikeusmäärää muutetaan, jos laitoksen tuotantotaso on
muuttunut 35 c §:ssä tarkoitetulla tavalla arvioituna yli 15 prosenttia tai jos laitoksen toi-
minnassa on tapahtunut muu päästöoikeusmäärään vaikuttava muutos.

Päästökauppaviranomainen tekee päätöksen päästöoikeusmäärän muuttamisesta ko-
mission ilmaisjakoasetuksen ja komission ilmaisjaon mukautussäädöksen mukaisesti.
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä komission ilmaisjaon
mukautussäädöksen täytäntöönpanosta, pois lukien päästökauppaviranomaiselle 35 m §:n
nojalla ilmoitettavien tietojen sisältö ja todentaminen.

35 o §

Yhdistyminen ja jakautuminen

Laitosten yhdistymiseen ja laitoksen jakautumiseen liittyvästä velvollisuudesta toimit-
taa tietoja säädetään komission ilmaisjakoasetuksessa. Tiedot on toimitettava päästökaup-
paviranomaiselle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tietojen toimittamisen määräajasta.
Päästökauppaviranomainen tekee päätöksen yhdistymisen jälkeiselle laitokselle tai ja-

kautumisen jälkeisille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrästä. Päästö-
kauppaviranomainen tekee päätöksen päästöoikeuksien määrästä myös tilanteessa, jossa
yhteen kasvihuonekaasujen päästölupaan sisältyy vähintään kaksi laitosta ja osa laitoksis-
ta siirtyy kokonaisuudessaan uudelle tai uusille toiminnanharjoittajille.

5 e luku

Päästöoikeuksista luopuminen päästökauppakaudella 2021–2030

35 p §

Hakemus päästöoikeuksista luopumiseksi

Toiminnanharjoittajan mahdollisuudesta luopua kokonaan tai osittain oikeudestaan
maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin säädetään komission ilmaisjakoasetuksessa. Luo-
puakseen päästöoikeuksista toiminnanharjoittajan on toimitettava hakemus päästökaup-
paviranomaiselle.

35 q §

Päätös päästöoikeuksista luopumisesta

Päästökauppaviranomainen tekee päätöksen päästöoikeusmäärän muuttamisesta
35 p §:ssä tarkoitetun hakemuksen perusteella.

6 luku

Päästöoikeuksien huutokauppa

36 §

Huutokaupalla myytävät päästöoikeudet ja huutokauppamenettely

Suomen huutokaupattavat päästöoikeudet huutokaupataan komission ja Euroopan uni-
onin jäsenvaltioiden yhteisesti valitseman huutokauppapaikan kautta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

37 §

Huutokaupanpitäjä

Suomen huutokaupanpitäjänä toimii päästökauppaviranomainen. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö ilmoittaa huutokaupanpitäjän nimen ja yhteystiedot komissiolle.
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Huutokaupanpitäjä huutokauppaa huutokauppa-asetuksen mukaisesti Suomen puolesta
Suomen huutokaupattavat päästöoikeudet. Huutokauppapaikka vastaa huutokauppojen
järjestämisestä.

Huutokaupanpitäjä vastaanottaa Suomelle kuuluvat huutokauppatulot ja tulouttaa näin
saadut tulot valtiolle.

Huutokaupanpitäjä huutokauppaa päästöoikeudet, jotka Suomen on huutokauppa-ase-
tuksen mukaisesti huutokaupattava päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 8 kohdassa tar-
koitettujen vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin kohdistuvien innovaatioiden edis-
tämiseksi. Huutokaupanpitäjä vastaanottaa näin saadut tulot ja tulouttaa ne, vähennettynä
huutokauppa-asetuksessa sallittavilla kustannuksilla, komission osoittamalle tilille.

39 §

Huutokauppaan osallistumisoikeus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Seuraavat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat hakea lupaa tehdä suoria tarjo-

uksia huutokaupassa:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2) sijoituspalveluyritykset, joilla on rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin
2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukainen toimilupa ja jotka tekevät tarjouksia omaan
lukuunsa tai asiakkaittensa puolesta;

3) luottolaitokset, joilla on oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten
ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttami-
sesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukainen toimilupa ja jotka tekevät tarjo-
uksia omaan lukuunsa tai asiakkaittensa puolesta;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

40 §

Hankeyksiköiden käytön enimmäismäärä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päästökauppalain (683/2004) soveltamisalaan päästökauppakaudella 2008–2012 kuu-

luneen laitoksen toiminnanharjoittaja voi käyttää hankeyksiköitä yli 1 momentissa maini-
tun enimmäismäärän ja muun tämän lain soveltamisalaan kuuluvan laitoksen toiminnan-
harjoittaja voi käyttää hankeyksiköitä päästökauppakaudella 2013–2020 siten kuin van-
han päästökauppadirektiivin 11 a artiklan nojalla annettavassa komission asetuksessa sää-
detään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

44 §

Hankeyksiköiden vaihto päästöoikeuksiin

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Toiminnanharjoittaja voi vaihtaa vuodesta 2013 alkaen voimassa oleviin päästöoikeuk-

siin vuodesta 2013 alkaen toteutuneita päästövähennyksiä vastaavia hankeyksiköitä ennen
vuotta 2013 rekisteröidyistä hankkeista sellaisista hanketoiminnoista, jotka eivät ole
41 §:ssä tarkoitettuja toimintoja. Toiminnanharjoittaja voi tehdä edellä mainitun vaihdon
siltä osin kuin se ei ole käyttänyt 40 §:n mukaista hankeyksiköiden käytön enimmäismää-
rää. Päästökauppaviranomaisen on tehtävä vaihto komission rekisteriasetuksen mukai-
seen määräpäivään asti.
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Toiminnanharjoittaja voi vaihtaa vuodesta 2013 alkaen voimassa oleviin päästöoikeuk-
siin vuodesta 2013 alkaen toteutuneita päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja päästövä-
hennyksiä vuodesta 2013 alkaen vähiten kehittyneissä maissa aloitetuista hanketoimin-
noista, jotka eivät ole 41 §:ssä tarkoitettuja toimintoja. Toiminnanharjoittaja voi tehdä
edellä mainitun vaihdon siltä osin kuin se ei ole käyttänyt 40 §:n mukaista hankeyksiköi-
den käytön enimmäismäärää. Päästökauppaviranomaisen on tehtävä vaihto komission re-
kisteriasetuksen mukaiseen määräpäivään asti.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

50 §

Päästöoikeuksien vuosittainen kirjaaminen

Päästökauppaviranomainen kirjaa vuosittain laitokselle päästöoikeuksien myöntämis-
päätöksen mukaisen määrän päästöoikeuksia helmikuun 28 päivään mennessä päästölu-
van haltijan rekisterissä olevalle kyseisen laitoksen tilille.

Päästöoikeuksien kirjaamisen edellytyksenä on, että laitoksella on voimassa oleva kas-
vihuonekaasujen päästölupa.

Kiellosta kirjata päästöoikeuksia toimintansa lopettaneen laitoksen rekisterissä olevalle
tilille säädetään komission ilmaisjakoasetuksessa. Päästökauppaviranomainen tekee pää-
töksen päästöoikeuksien kirjaamisen lopettamisesta.

Jos laitos keskeyttää toimintansa toistaiseksi, päästökauppaviranomainen voi keskeyt-
tää päästöoikeuksien myöntämispäätöksen mukaisen vuosittain kirjattavan päästöoikeus-
määrän kirjaamisen laitoksen rekisterissä olevalle tilille toiminnan keskeyttämistä seuraa-
vasta vuodesta lähtien komission ilmaisjakoasetuksen mukaisesti. Päästökauppaviran-
omainen tekee päätöksen päästöoikeuksien kirjaamisen keskeyttämisestä.

51 a §

Muutetun päästöoikeusmäärän kirjaaminen

Jos laitokselle maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrä alenee jonkin 33 tai
35 n §:ssä tarkoitetun muutoksen seurauksena eikä 34 tai 35 n §:n mukaista päätöstä alen-
netusta päästöoikeusmäärästä ole mahdollista tehdä 28 päivään helmikuuta mennessä,
päästökauppaviranomainen kirjaa 50 §:n estämättä laitokselle kyseisenä vuonna maksutta
jaettavat päästöoikeudet toiminnanharjoittajan tilille mahdollisimman pian sen jälkeen,
kun päätös alentuneesta päästöoikeusmäärästä on tehty.

Jos laitokselle maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrä lisääntyy jonkin 35 n §:ssä
tarkoitetun muutoksen seurauksena eikä 35 n §:n mukaista päätöstä lisääntyneestä päästö-
oikeusmäärästä ole mahdollista tehdä 28 päivään helmikuuta mennessä, päästökauppavi-
ranomainen voi kirjata komission ilmaisjaon mukautussäädöksen salliessa toiminnanhar-
joittajan tilille voimassa olevan jakopäätöksen mukaisen määrän maksutta jaettavia pääs-
töoikeuksia 28 päivään helmikuuta mennessä ja tilille kirjatun ja lisääntyneen päästöoi-
keusmäärän erotuksen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös lisääntyneestä pääs-
töoikeusmäärästä on tehty.

51 b §

Päästöoikeuksien takaisinperintä

Toiminnanharjoittajan, jonka rekisterissä olevalle tilille on kirjattu päästöoikeuksia
enemmän kuin sille komission ilmaisjakosäädöksen, komission ilmaisjakoasetuksen tai
komission ilmaisjaon mukautussäädöksen mukaan kuuluu, on palautettava liikaa jaettua
päästöoikeusmäärää vastaava määrä päästöoikeuksia. Liikaa jaettu päästöoikeusmäärä
voidaan myös kuitata toiminnanharjoittajalle maksutta jaettavasta päästöoikeusmäärästä
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edellyttäen, että kuittaus on komission rekisteriasetuksen mukaan sallittua. Päästöoikeuk-
sien takaisinperinnässä noudatettavasta menettelystä ja määräajoista voidaan säätää tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

52 §

Päästöoikeuksien kirjaaminen toiminnanharjoittajan vaihtuessa

Laitoksen toiminnanharjoittajan vaihtuessa laitokselle myönnetyt vuosittain kirjattavat
päästöoikeudet kirjataan uuden toiminnanharjoittajan rekisterissä olevalle laitoksen tilille
siitä alkaen, kun kasvihuonekaasujen päästölupaan on merkitty uusi toiminnanharjoittaja
14 §:n 1 momentin mukaisesti.

53 §

Velvoite palauttaa päästöoikeuksia ja päästöoikeuksien voimassaolo

Toiminnanharjoittajan on palautettava 46 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin vuosittain
30 päivään huhtikuuta mennessä kustakin laitoksesta edellisenä kalenterivuonna aiheutu-
neita ja 10 luvun mukaisesti todennettuja päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Palau-
tettavat päästöoikeudet eivät saa päästökauppakaudella 2013–2020 aiheutuvien päästöjen
osalta olla lentoliikenteen päästökauppaa varten jaettuja päästöoikeuksia. Palautettavat
päästöoikeudet eivät myöskään saa olla sellaisia, joiden palauttaminen on komission re-
kisteriasetuksen nojalla estetty sen vuoksi, että kyseiset päästöoikeudet myöntäneen jäsen-
valtion toiminnanharjoittajia tai ilma-aluksen käyttäjiä koskevat velvoitteet ovat päästö-
kauppadirektiivin 12 artiklan 3 -a kohdan mukaisesti päättymässä. Määräaikaan ei sovel-
leta säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain (150/1930) 5 §:n säännöksiä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päästöoikeudet, jotka on myönnetty 1 päivästä tammikuuta 2013, ovat voimassa tois-

taiseksi. Päästöoikeuksiin lisätään 1 päivästä tammikuuta 2021 merkintä siitä, minä kym-
menvuotiskautena 1 päivästä tammikuuta 2021 lukien ne on myönnetty. Päästöoikeudet
ovat voimassa kyseisen kymmenvuotiskauden ensimmäisestä vuodesta alkaen syntyvien
päästöjen osalta.

56 §

Päästöjen tarkkailu, selvitys ja todentaminen

Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava laitoksensa päästöjä kattavasti, johdonmukaises-
ti, luotettavasti ja tarkasti sekä laadittava niistä selvitys kultakin kalenterivuodelta tämän
lain ja sen nojalla annettujen säännösten, komission päästöjen tarkkailuasetuksen, hyväk-
sytyn päästöjen tarkkailusuunnitelman sekä kasvihuonekaasujen päästöluvassa asetettu-
jen ehtojen mukaisesti.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

59 §

Todentajan lausunto

Todentaja laatii päästöselvityksestä todentamisraportin, joka sisältää todentajan lausun-
non. Todentajan lausunnossa todetaan, onko päästöselvitys tyydyttävä. Todentamisrapor-
tista ja lausunnosta tulee käydä ilmi todentamisen kannalta oleelliset seikat komission to-
dentamisasetuksen vaatimusten mukaisesti. Päästöselvitys voidaan katsoa tyydyttäväksi,
jos se on laadittu 56 §:n 1 momentin mukaisesti ja todentaja voi todeta, että päästöt on
tarkkailtu hyväksytyn päästöjen tarkkailusuunnitelman mukaisesti, kaikki päästölähteet
kattavasti eikä päästöselvityksessä ole olennaisia väärintulkintoja.
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61 §

Todentajan hyväksyminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Todentaja voi hakea hyväksyntää myös maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakoa

varten tarvittavien 29 §:n 2 momentissa ja 33 §:ssä tarkoitettujen tietojen sekä komission
päästökauppadirektiivin nojalla antamissa täytäntöönpanosäädöksissä todennettaviksi
säädettyjen tietojen todentamiseen. Komission todentamisasetuksessa säädetään tarkem-
min todentajalle asetetuista vaatimuksista.

Edellä 2 momentin 1–5 kohdassa säädetyistä hyväksymisen edellytyksistä säädetään
tarkemmin komission todentamisasetuksessa. Todentajaksi hyväksymistä hakevan on
osoitettava tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa
koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, jäljempänä akkre-
ditointiasetus, mukaisesti nimetyn ulkopuolisen akkreditointielimen arvioinnilla täyttä-
vänsä 2 momentissa säädetyt edellytykset. Päästöoikeuksien maksutta jakamista varten to-
dennettavien 3 momentissa tarkoitettujen tietojen todentajien akkreditointia sekä akkredi-
tointielimiä koskevista vaatimuksista säädetään tarkemmin komission todentamisasetuk-
sessa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

64 §

Todentajan hyväksymisen peruuttaminen

Jos todentaja ei täytä 61 tai 62 §:ssä säädettyjä vaatimuksia taikka toimii olennaisesti
tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten, komission todentamisasetuksen tai hyväk-
symispäätöksen ehtojen vastaisesti, päästökauppaviranomainen voi antaa todentajalle
huomautuksen tai varoituksen. Päästökauppaviranomainen voi peruuttaa hyväksymisen,
jos todentajan toiminnassa on ilmennyt olennaisia ja vakavia puutteita tai laiminlyöntejä
eikä todentajalle annettu huomautus tai varoitus ole johtanut toiminnassa esiintyneiden
puutteiden tai laiminlyöntien korjaamiseen päästökauppaviranomaisen asettamassa mää-
räajassa.

73 §

Päästökaupparikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) laiminlyö hakea 8 §:ssä tarkoitettua kasvihuonekaasujen päästölupaa ja päästökaup-

pakaudesta 2021–2030 lukien päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksyntää,
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8) laiminlyö toimittaa 35 o §:ssä tarkoitettuja tietoja laitosten yhdistymisestä tai laitok-
sen jakautumisesta taikka toimittaa vääriä tietoja,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, päästö-
kaupparikkomuksesta sakkoon.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

75 §

Muutoksenhaku päästökauppaviranomaisen päätökseen

Päästökauppaviranomaisen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutos-
ta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Päätökseen, jolla päästökauppaviranomainen on tämän lain nojalla myöntänyt maksutta
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jaettavia päästöoikeuksia tai muuttanut niiden määrää, saa kuitenkin hakea muutosta va-
littamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Korkeimman hallinto-oikeuden on käsiteltävä päästöoikeuksien myöntämistä ja päästöoi-
keuksien määrän muuttamista koskeva valitus kiireellisenä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päästökauppaviranomaisen 50, 61, 62 ja 71 §:n nojalla antamaa päätöstä on noudatet-

tava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.
Päätöstä, jolla päästökauppaviranomainen on myöntänyt maksutta jaettavia päästöoi-

keuksia tai muuttanut niiden määrää, on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Vali-
tusviranomainen ei voi kieltää tai keskeyttää täytäntöönpanoa eikä antaa muuta täytän-
töönpanoa koskevaa määräystä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2019.
Tämän lain 7 §:n 1, 4 ja 6 kohta, 2 luvun otsikko, 8–12 ja 14 §, 16 §:n otsikko, 3 mo-

mentin 2 kohta ja 4 momentti, 25 §:n 3 momentti, 26 §, 29 §:n otsikko ja 1 momentti, 30 §,
31 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti, 32 §, 34 §:n johdantokappale, 35 §,
56 §:n 1 momentti sekä 59 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tämän lain 8–12 §:n säännöksiä sovelletaan päästökauppakautta 2021–2030 koskevien
päästölupien ja päästöjen tarkkailusuunnitelmien hyväksynnän valmisteluun ja myöntä-
miseen lain voimaantulosta alkaen.

Tämän lain 16 a, 50 ja 52 § sekä 17 ja 51 §:n kumoaminen tulevat voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2021. Päästökauppakaudelle 2013–2020 myönnettyjen päästöoikeuksien kir-
jaamiseen sovelletaan kuitenkin kyseisen päivän jälkeen 16 a, 17, 50, 51 ja 52 §:ää sellai-
sina kuin ne ovat voimassa tämän lain tullessa voimaan.

Sellainen 25 §:n 3 momentin, 31 §:n 3 momentin tai 34 §:n mukainen maksutta jaetta-
van päästöoikeusmäärän muutos taikka 29 §:n mukainen maksutta jaettavia päästöoikeuk-
sia koskeva hakemus, joka on 1 päivänä tammikuuta 2021 vireillä työ- ja elinkeinominis-
teriössä, siirretään kyseisenä päivänä päästökauppaviranomaisen käsiteltäväksi.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä
päästökauppaviranomaiselle tietoja päästökauppakaudelle 2013–2020 sekä kaudelle
2021–2025 maksutta jaettavia päästöoikeuksia koskevien tehtävien hoitamista varten.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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