
 
EU:n päästökauppajärjestelmä ja sen
uudistaminen
 
EU:n päästökauppajärjestelmän tavoitteena on teollisuuden hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen. Miten järjestelmä toimii ja miksi sitä on uudistettava?
 

Mikä on EU:n päästökauppajärjestelmä? 
 EU:n hiilidioksidipäästöt ovat maailman kolmanneksi suurimmat. EU on kuitenkin asettanut
kunnianhimoisen tavoitteen vähentää päästöjä 55 % vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa
nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.
 
Vuonna 2005 käyttöön otettu päästökauppajärjestelmä on yksi keinoista, joilla unioni pyrkii
saavuttamaan tämän tavoitteen. Järjestelmän kohteena on erityisesti teollisuus.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180305STO99003/hiilidioksidipaastoja-vahentamassa-eu-n-tavoitteet-ja-toimet


Miten järjestelmä toimii? 
 Päästökauppajärjestelmän piirissä on yli 10 000 energiantuotanto- ja teollisuuslaitosta. Niiden
on hankittava lupa jokaista ilmaan päästämäänsä hiilidioksiditonnia kohden. Tämän on tarkoitus
kannustaa yrityksiä saastuttamaan vähemmän: mitä vähemmän saastutat, sitä vähemmän
maksat. Yritykset ostavat päästöoikeutensa huutokaupalla, ja hinta määräytyy kysynnän ja
tarjonnan mukaan.
 
Osa luvista myönnetään kuitenkin ilmaiseksi. Tämä koskee etenkin aloja, joilla yritykset herkästi
siirtävät tuotantoa löyhemmin päästöjä rajoittaviin maihin.
 
 
 
Päästöjen hinnan säänteleminen 
Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen päästöoikeudet olivat erittäin halpoja, koska niiden kysyntä oli
laskenut, mutta tarjonta pysynyt vakaana.
 
Suuri ylijäämä ja alhaiset hinnat jarruttavat yrityksiä investoimasta vihreään teknologiaan. Niinpä
järjestelmä ei pystynyt enää riittävän tehokkaasti torjumaan ilmastonmuutosta.
 
Ratkaisuna ongelmaan kehitettiin niin kutsuttu markkinavakausvaranto. Sen tavoitteena on
sovittaa päästöoikeuksien kysyntä ja tarjonta paremmin yhteen ottamalla ylimääräisiä
päästöoikeuksia varantoon, josta niitä voidaan vapauttaa, jos niistä tulee pulaa.
 
Vihreän kehityksen ohjelma ja päästökaupan päivitys 
EU:ssa päivitetään parhaillaan päästökauppajärjestelmää, jotta se olisi linjassa EU:n vihreän
kehityksen ohjelmassa sovittujen aiempaa tiukempien päästötavoitteiden kanssa. Komissio on
esittänyt päästöjen vähentämistä päästökauppasektorilla 61 % vuoteen 2030 mennessä.
 
Ehdotettuihin toimenpiteisiin kuuluvat vuosittaisen päästökaton alentaminen, ilmaisia
päästöoikeuksia sekä markkinavakausvarantoa koskevien sääntöjen päivitys, meriliikenteen
ottaminen mukaan päästökauppaan sekä erillisen päästökauppajärjestelmän luominen
rakennuksille ja tieliikenteelle.
 
Mitä parlamentti haluaa? 
Parlamentti tukee komission esitystä kunnianhimoisempia tavoitteita: vuosittain saatavilla
olevien päästöoikeuksien määrää tulisi laskea vuosittain vuoteen 2030 asti, jotta saavutettaisiin
63 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi mepit  ovat esittäneet
kunnallisjätteen polttamisen lisäämistä päästökaupan alaisuuteen vuodesta 2026.
 
Ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen pitäisi lopettaa vuoteen 2032 mennessä, jolloin
parlamentti haluaa EU:n hiilirajamekanismin eli niin sanottujen hiilitullien toimivan
täysimittaisesti. Hiilitullimaksu tulee maksaa tuotteista, jotka on tuotu sellaisista maista, joiden
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20200618STO81513/euroopan-vihrean-kehityksen-ohjelma
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20200618STO81513/euroopan-vihrean-kehityksen-ohjelma
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220603IPR32158/fit-for-55-in-2030-parliament-wants-a-more-ambitious-emissions-trading-system
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20210303STO99110/hiilivuodot-miten-eu-voi-estaa-yrityksia-valttelemasta-paastorajoituksia


•

•
•

päästörajoitukset ovat EU:ta löyhempiä. Tavoitteena on estää yrityksiä siirtämästä tuotantoaan
maihin, joissa päästöjä ei rajoiteta yhtä tiukasti.
 
Suojellakseen kansalaisia ylimääräisiltä energialaskuilta parlamentti haluaa uuden
päästökauppajärjestelmän kattavan ainoastaan kaupallisen tieliikenteen ja rakennukset.
Yksityishenkilöiden liikenne ja rakennukset otettaisiin järjestelmään mukaan vasta 2029, ja se
vaatisi uuden lakiesityksen komissiolta.
 
Kaikki päästökaupasta saatavat tulot tulisi käyttää yksinomaan ilmastotoimiin tai niiden
työntekijöiden uudelleenkoulutukseen, joihin vihreä siirtymä on erityisesti vaikuttanut, niin EU:n
kuin jäsenmaiden tasolla, mepit sanovat. Uuden päästökauppajärjestelmän tuloista osa menee
sosiaalisen ilmastorahaston rahoittamiseen. Rahastosta tuetaan energiaköyhyydestä kärsiviä
kotitalouksia ja yrityksiä.
 
Seuraavaksi 
Parlamentti hyväksyi kantansa päästökaupan uudistukseen 22. kesäkuuta, ja voi seuraavaksi
aloittaa neuvottelut lopullisista säännöistä neuvoston kanssa.
 
EU:n toimet kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi 
 EU pyrkii myös muilla toimilla saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteensa
ja vähentämään päästöjään kaikilla talouden aloilla:
 

taakanjakoasetus kansallisista tavoitteista liikenteen, rakennusalan, jätehuoltoalan ja
maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskeva asetus (LULUCF) 
tiukemmat päästörajoitukset autoille
 

Katso, miten EU on edistynyt vuoden 2020 päästövähennystavoitteidensa
saavuttamisessa
 
Lisätietoa
Lainsäädäntöjuna
Euroopan komissio: EU:n päästökauppajärjestelmä
Parlamentin tutkimuspalvelun briefing: Review of the EU ETS
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20220519STO30401/sosiaalinen-ilmastorahasto-oikeudenmukaista-siirtymaa-turvaamaan
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20180706STO07407/kehitys-kohti-eu-n-vuoden-2020-ilmastotavoitteita-infografiikka
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20180706STO07407/kehitys-kohti-eu-n-vuoden-2020-ilmastotavoitteita-infografiikka
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-fit-for-55/file-revision-of-the-eu-emission-trading-system-(ets)
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_fi
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698890

