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LYHYET PERUSTELUT

A. Päästökauppajärjestelmä 

Euroopan unionin toimielimet ovat määrätietoisesti ja vakaasti sitoutuneet edistämään 
nimenomaan ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää politiikkaa niin 
EU:ssa kuin kansainvälisesti. Tästä ovat osoituksena lukuisat EU:ssa hyväksytyt 
oikeusvälineet ja taloudelliset välineet sekä korkeamman lainsäädäntötason säännökset: 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohta ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen yksi kokonainen osasto.

EU:ssa hyväksyttiin vuonna 2009 ilmasto- ja energiapaketti, jonka tavoitteena oli panna 
täytäntöön EU:n päämiesten vuonna 2007 hyväksymät tavoitteet, jotka koskivat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta, uusiutuvan 
energian osuuden kasvattamista 20 prosenttiin EU:ssa sekä energiatehokkuuden parantamista 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Tästä näkökulmasta direktiivi 2003/87 (ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset) on erittäin 
tärkeä. Siinä nimittäin säädetään kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmästä. 
Direktiivin voimaantulo merkitsi politiikan painopisteen siirtymistä pois 
verotustoimenpiteistä, vaikka niistä ei täysin luovuttukaan. Parempana vaihtoehtona alettiin 
pitää sellaisten markkinoiden luomista, joissa neuvottelut päästöoikeuksista käydään 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajien välillä eikä jäsenvaltioiden välillä. 

Markkinoiden avulla päästöjen kokonaismäärää voidaan rajoittaa siten, että päästöoikeuksien 
määrälle asetetaan yläraja. "Kiintiöiden" jakaminen on keino, jolla voidaan toteuttaa 
"saastuttaja maksaa" -periaatetta. Tämä merkitsee sitä, että päästöistä aiheutuvat kulut korvaa 
päästöjen aiheuttaja eikä yhteiskunta, sillä päästöjä aiheuttavien yritysten on joko ostettava 
päästöoikeutensa markkinoilta, investoitava puhtaampiin tekniikoihin tai kavennettava 
tuotantoa, jotta niiden todelliset päästöt vastaisivat päästökiintiöitä. 

Tällaisia järjestelmiä käyttämällä on ilmeistä, että päästökiintiöiden vaihtamisesta ei koidu 
taloudellista hyötyä koko yhteiskunnalle (valtiolle, kuten kerättäessä veroja) vaan sitä 
tehokkaammille yksityisille yrittäjille, jotka saavat markkinoilta hyvityksiä ja palkkioita 
markkinoiden toimintatavan seurauksena.

B. Nykytilanne ja ratkaisukeinot 

Päästöoikeuksien kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino on edellytys sille, että järjestelmä 
toimii asianmukaisesti. Hiilen hinnan pitäminen sopivalla tasolla on tärkeää, jotta päästöjen 
vähentämistä koskeva tavoite voidaan saavuttaa investoimalla tehokkaampiin tekniikoihin, 
millä edistetään merkittävästi siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Tästä syystä tämä 
järjestelmä on myös erittäin tärkeä osa EU:n teollisuus- ja energiapolitiikkaa. 

EU:ta koetteleva talouskriisi ja siitä johtuva vaikea tilanne sekä hintojen romahtaminen ovat 
johtaneet päästöoikeuksien ja kansainvälisten hyvitysten ylijäämään päästöihin nähden. 
Vuoden 2012 komissio arvioi, että 955 miljoonaa päästöoikeutta oli jakamatta. Tilanne 
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saattaa pahentua, kun otetaan huomioon vuodelle 2013 odotettavissa oleva ylijäämä, joka 
johtuu ajallisista tekijöistä, jotka liittyvät suoraan siihen, että päästökauppajärjestelmässä 
siirrytään 1. tammikuuta 2013 vaiheeseen 3, minkä seurauksena päästöoikeuksien ja 
kansainvälisten hyvitysten tarjonta väliaikaisesti nousee huomattavasti.

Direktiivin muuttamisella komissio pyrkii selventämään täytäntöönpanovaltansa laajuutta ja 
soveltamisalaa päästöoikeuksien huutokauppoja koskevissa järjestelyissä. 
Muutosehdotuksella pyritään poikkeuksellisesti mukauttamaan huutokauppa-aikataulua, jotta 
päästöoikeuksien markkinoiden toimivuutta voidaan parantaa. Kyseinen tarkistus on osa 
rakenteellisia muutoksia, jotka ovat tulevaisuudessa tarpeen, jotta päästökauppajärjestelmän 
haasteisiin voidaan vastata. 

Koska päästökaupassa on kyse markkinoista, näiden markkinoiden asianmukainen toiminta 
on varmistettava ensisijaisesti ja yleisesti ottaen markkinoiden omilla säännöillä. Julkisten 
viranomaisten osallistumista ei voida kuitenkaan täysin sulkea pois, sillä viranomaiset ja 
markkinat täydentävät toistensa toimintaa vastavuoroisesti. On syytä ottaa huomioon, että 
viranomaiset eivät varsinaisesti ole perustamassa ja toteuttamassa kyseisiä markkinoita, 
joiden toimintaan ne puuttuvat ja joita ne valvovat. Näin toimimalla ne varmistavat
avoimuuden ja jatkuvan uudelleenjaon markkinoilla. Tämä ei ole ominaista pelkästään 
päästömarkkinoille, vaan sama pätee myös arvopaperimarkkinoihin. 

Viranomaisten puuttumista markkinoihin on rajattava ja sovellettava siihen tarkkoja 
määräaikoja ja ehtoja. Näin on toimittava samoista syistä, joiden vuoksi on suosittu 
markkinakeinoja verotustoimenpiteiden sijaan. Direktiivin uudistaminen ei saa johtaa siihen, 
että komissiolle annetaan vapaat kädet muuttaa olennaisesti markkinoiden vapauksia koskevia 
sääntöjä. Näin toimimalla nimittäin heikennettäisiin päästökauppajärjestelmän toiminnan 
perusteita, jolloin järjestelmä muuttuisi sellaiseksi, että se edellyttäisi muita menetelmiä ja 
kattavaa uudistusta.

Ehdotus vastaa komission sitoumusta tarkistaa vaiheen 3 huutokauppa-aikataulua 
energiatehokkuusdirektiiviä koskevan viimeisimmän sopimuksen yhteydessä, mitä 
parlamentti oli nimenomaisesti pyytänyt neuvotteluissa.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että esittelijä kannattaa komission ehdotusta.

******

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa esittämään, että Euroopan 
parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen.


