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B7-0000/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan hiilimarkkinoiden tilanteesta vuonna 
2012
(2013/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon kysymyksen komissiolle Euroopan hiilimarkkinoiden tilanteesta vuonna 
2012 (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– ottaa huomioon komission kertomuksen aiheesta Euroopan hiilimarkkinoiden tila vuonna 
20121,

– ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13. lokakuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi" 
(COM(2010)0265),

– ottaa huomioon ilmastonmuutossopimuksen osapuolten 15. konferenssin (COP15) ja 
osapuolten Kööpenhaminassa Tanskassa 7.–18. joulukuuta 2009 pidetyn viidennen 
konferenssin, joka toimi Kioton pöytäkirjan osapuolten (COP/MOP5) kokouksena, sekä 
Kööpenhaminan sitoumuksen,

– ottaa huomioon EY kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta Kioton 
pöytäkirjan hankemekanismien osalta 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2004/101/3,

– ottaa huomioon direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja 
laajentamiseksi 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/29/EY4,

– ottaa huomioon direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi 
yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään 19. marraskuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/101/EY5,

                                               
1 COM(2012)0652
2 EYVL L 275, 25.10.2003, s. 32.
3 EUVL L 338, 13.11.2004, s. 18.
4 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.
5 EUVL L 8, 13.1.2009, s. 3.
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen poikkeamisesta tilapäisesti 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä 
annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2003/87/EY1,

– ottaa huomioon joulukuussa 2008 hyväksytyn EU:n ilmasto- ja energiapaketin,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman etenemissuunnitelmasta
siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 20502,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman energia-alan 
etenemissuunnitelmasta 2050 – energian tulevaisuus3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY on 
perustettu Euroopan unionin kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmä, jonka tarkoitus 
on edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti;

B. ottaa huomioon, että direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 5 kohdan ja 29 artiklan mukaisesti 
komissio seuraa Euroopan hiilimarkkinoiden toimintaa ja toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle hiilimarkkinoiden toiminnasta vuosittain kertomuksen, 
huutokauppojen toteuttaminen, likviditeetti ja kaupatut määrät mukaan lukien;

C. katsoo, että oikeusvarmuuden ja vakauden parantamiseksi pitkäaikaisten investointien 
suunnittelussa jäsenvaltioilla, energia-alalla, teollisuudella ja kansalaisilla on oltava selkeä 
kuva EU:n ilmasto- ja energiapolitiikasta, muun muassa välitavoitteista ja tavoitteista 
vuodelle 2030;

D. katsoo, että tarvitaan rakenteellisia toimenpiteitä nykyisen markkinoiden epätasapainon 
korjaamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmässä;

1. panee merkille komission kertomuksen aiheesta Euroopan hiilimarkkinoiden tila vuonna 
2012, jossa esitetään vaihtoehtoja rakenteellisiksi toimenpiteiksi EU:n 
päästökauppajärjestelmän vahvistamiseksi ja tehostamiseksi;

2. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman nopeasti lainsäädäntöehdotuksia 
päästökauppajärjestelmän vahvistamiseksi;

3. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian lainsäädäntöehdotuksia unionin 
vuoteen 2030 ulottuvasta ilmasto- ja energiapoliittisesta kehyksestä; katsoo, että 
lainsäädäntöehdotusten olisi oltava yhdenmukaisia vuodeksi 2050 asetettuja unionin 
hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita koskevan kustannustehokkaan 
kehityssuunnitelman kanssa;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0086.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2013)0088.
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Hiilimarkkinoiden tilanne

4. panee merkille, että päästökauppajärjestelmän vaihe 3 on toiminut 1. tammikuuta 2013 
alkaen uuden mallin mukaisesti, johon kuuluvat muun muassa EU:n laajuisen 
päästöoikeuskaton soveltaminen, huutokauppa päästöoikeuksien jaon pääasiallisena 
menetelmänä, yhdenmukaiset ilmaisjakosäännöt, tiukemmat säännöt siitä, minkä tyyppisiä 
kansainvälisiä hyvityksiä voidaan käyttää sekä yksi unionin sähköinen rekisteri;

5. panee merkille, että EU:n päästökauppajärjestelmä muodostaa likvidit ja rakenteeltaan 
toimivat markkinat ja teknisesti se toimii suunniteltuun tapaan; panee merkille, että tavoite 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä saavutetaan;

6. huomauttaa, että joidenkin maiden joillekin aloille myöntämät ylisuuret päästöoikeudet, 
talouskriisistä johtuva teollisuustuotannon lasku yhdessä päästökauppajärjestelmän 
vaiheeseen 3 siirtymiseksi toteutettujen väliaikaisten toimenpiteiden kanssa sekä 
kansainväliset hyvitykset ovat johtaneet päästöoikeuksien ylijäämään markkinoilla; panee 
merkille, että vaihe 2 ja vaihe 3 ovat sidoksissa toisiinsa, joten päästöoikeuksien ylijäämä 
tulee vaikuttamaan päästökauppajärjestelmään vielä vuosia;

7. muistuttaa, että vuoden 2012 loppuun mennessä päästökauppajärjestelmään on kertynyt 
lähes kahden miljardin päästöoikeuden ylijäämä ja että se kasvaa yhä, jos rakenteellisiin 
toimenpiteisiin ei ryhdytä;

8. katsoo, että tällainen päästöoikeuksien merkittävä ylijäämä johtaa alun perin tarkoitettua 
alhaisempaan hiilen hintaan, mikä vähentää kannustimia investoinneille vähähiiliseen 
tekniikkaan ja lisää riskiä, että unionissa ei päästä eroon hiili-intensiivisistä 
infrastruktuureista; toteaa, että siirtyminen vähähiiliseen talouteen on suuri haaste 
varsinkin energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla, mutta hiilen alhaisen hinnan takia 
innovointia ei tapahdu;

Rakenteelliset toimenpiteet

9. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on nykyisin ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää investointeja 
turvallisiin ja kestäviin vähähiilisiin tekniikoihin;

10. toteaa, että päästökauppajärjestelmän rakenteellinen parantaminen on tarpeen, jotta 
järjestelmällä voitaisiin vastata talouden suhdanteisiin, palauttaa investointivarmuus ja 
lujittaa markkinaperusteisia kannustimia vähähiiliseen teknologiaan investoimiseksi ja sen 
käyttämiseksi; muistuttaa, että pitkällä aikavälillä tarvitaan ennustettavissa olevaa ja 
luotettavaa järjestelmää;

11. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on kohdannut ennakoimattomia ongelmia ja että 
päästöoikeuksien kasvava ylijäämä laimentaa intoa edistää vähähiilisiä investointeja vielä 
monen vuoden ajan; huomauttaa, että tämä vaarantaa päästökauppajärjestelmän 
tehokkuuden EU:n pääasiallisena mekanismina vähentää päästöjä tavalla, jolla luodaan 
yhtäläiset toimintaedellytykset kilpaileville teknologioille, annetaan yrityksille 
mahdollisuus kehittää joustavasti omia strategioita ja mahdollistetaan erityistoimet 
hiilivuodon torjumiseksi;



PE510.557v01-00 6/7 RE\934448FI.doc

FI

12. kehottaa komissiota hyväksymään toimenpiteitä, joiden avulla voidaan korjata 
päästökauppajärjestelmän puutteita ja mahdollistaa sen alkuperäisten suunnitelmien 
mukainen toiminta; ehdottaa, että tällaisia toimenpiteitä olisivat muun muassa seuraavat:

(a) Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian esitettävä kertomus, jossa 
tarkastellaan muun muassa vaikutuksia kannustimiin investoida vähähiilisiin 
teknologioihin sekä hiilivuodon riskejä;

(b) sellaisen lainsäädäntöehdotuksen esittäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
jolla voidaan muuttaa 1,74 prosentin vuotuista lineaarista vähennysvaatimusta siten, 
että se täyttää vuodeksi 2050 asetettuja hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita 
koskevat vaatimukset;

(c) hyvitysjärjestelmien käytön parantaminen entisestään esimerkiksi siten, että rajoitetaan 
sellaisten hyvitysjärjestelmien käyttöä, joilla tuetaan EU:n teollisia kilpailijoita, 
esimerkiksi fluorihiilivetyjen alalla;

(d) päästöoikeuksien huutokaupan reservin hinnan asettamisen merkitystä koskevan 
arvioinnin toteuttaminen ja julkistaminen;

(e) sellaisten toimien toteuttaminen, joilla lisätään merkityksellisten tietojen syöttämistä ja 
päästökauppajärjestelmän rekisterin avoimuutta seurannan ja arvioinnin 
tehostamiseksi;

Kansainvälinen ulottuvuus

13. huomauttaa, että rakenneuudistukset hyvin toimivan päästökauppajärjestelmän aikaan 
saamiseksi ovat välttämättömiä EU:n johtoaseman säilyttämiseksi 
ilmastonmuutospolitiikassa ja että useat maat kuten Kiina ja Australia soveltavat tai 
kehittävät lainsäädäntöä omien päästökauppajärjestelmiensä käyttöön ottamiseksi EU:n 
päästökauppajärjestelmän esimerkin mukaisesti; muistuttaa tässä yhteydessä, että ilman 
vakaata ja ennustettavissa olevaa päästökauppajärjestelmää EU:n ilmastopolitiikka on 
vaarassa;

14. kehottaa EU:ta ja sen kumppaneita tutkimaan pikaisesti, miten EU:n 
päästökauppajärjestelmä voitaisiin tulevaisuudessa parhaiten kytkeä muihin 
kauppajärjestelmiin maailmanlaajuisten hiilimarkkinoiden luomiseksi, koska näin voidaan 
saada useampia erilaisia päästövähennysvaihtoehtoja, lisätä markkinoiden kokoa, 
likviditeettiä ja avoimuutta ja viime kädessä jakaa resursseja tehokkaammin;

Hiilivuoto

15. panee merkille, että parhaan suojan hiilivuotoa vastaan tarjoaisi vaikuttava globaali 
toiminta ja että on pysyttävä valppaana vahvan teollisen perustan säilyttämiseksi EU:ssa;

16. huomauttaa, että päästökauppajärjestelmän rakenteelliset muutokset vaativat 
perinpohjaista arviointia niiden vaikutuksista ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan ja 
niiden vaikutuksista vähähiilisiin investointeihin, sähkön hintaan ja energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen kilpailukykyyn, erityisesti hiilivuodon riskin suhteen;
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17. korostaa, että mahdollisen hiilivuodon riskin lieventämiseksi edelleen voitaisiin 
päästöoikeuksien huutokauppajärjestelmästä saatuja tuottoja varata pääomavaltaisiin 
investointeihin, jotka kohdistettaisiin läpimurtoteknologioihin energiaintensiivisillä 
aloilla, tai kannustamaan työllistämistä muilla keinoin;

°

°         °

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


