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PERUSTELUT 
 
EU:n hiilitalous globalisoituu 
 
Euroopan parlamentti hyväksyi juuri ennen kesää 2003 päästökauppadirektiivin. Siitä päästiin 
yksimielisyyteen neuvoston kanssa toisessa käsittelyssä entisen kollegamme Jorge Moreira da 
Silvan johdolla. 
 
Nyt pyritään saamaan ensimmäisessä käsittelyssä aikaan sopimus ns. linkkidirektiivistä, jolla 
muutetaan päästökauppadirektiiviä. Sen ansiosta EU-alueen yritykset voivat korvata 
ponnistelujaan kasvihuonekaasujen vähentämiseksi käyttämällä puhtaan kehityksen 
mekanismia (CDM) ja yhteistoteutusta (JI). Ensimmäisessä käsittelyssä aikaansaatu sopimus 
olisi ihanteellinen alkuasetelma Euroopan teollisuudelle ja osoittaisi muulle maailmalle, että 
Kioton sopimus on meille tärkeä ja että toimimme ikään kuin se olisi jo voimassa. 
 
Meidän on toimittava hyvin ja oikein, koska haluamme luoda noin miljardin euron markkinat 
ensimmäiselle velvoitekaudelle. Jos EU sitoutuu Saksan ja Ison-Britannian hallitusten 
ehdottamaan 30 prosentin vähennykseen kasvihuonekaasuissa vuoteen 2020 mennessä, 
markkinat moninkertaistuvat! 
 
Esittelijä ehdottaa kahta EU-alueen teollisuuden toivomaa tarkistusta: 
 
– On poistettava ehto, jonka mukaan tämä linkkidirektiivi otetaan käyttöön vasta Kioton 

pöytäkirjan ratifioimisen jälkeen. Muuten olemme riippuvaisia Venäjän presidentistä 
Putinista (tämä vain nostaa hintaa...). Se merkitsee myös epävarmoja aikoja EU:n 
teollisuudelle. Päästökauppadirektiivi ei ole riippuvainen Kioton pöytäkirjan 
voimaantulosta, joten yritysten olisi vaikeampi täyttää päästökauppadirektiivin 
velvoitteet. Osaa ympäristöliikkeestä ratkaisu tyydyttäisi, mutta varsinkin espanjalaiset 
yritykset lobbaisivat entistä kovemmin force majeure -lausekkeeseen turvautumisen 
puolesta päästökauppadirektiivistä eroon pääsemiseksi. 

 
– On käynnistettävä CDM-hyvitykset vuonna 2005 eikä vasta 2008, kuten komissio esittää. 

Milanossa pidetyssä sopimuksen osapuolten konferenssin istunnossa (COP9) kävi 
selväksi, että YK haluaa toimia ikään kuin Kioton pöytäkirja olisi jo voimassa. Meidän 
pitäisi toimia samoin. 

 
Lisäksi esittelijä ehdottaa ympäristöliikkeitä tyydyttävää tarkistusta: 
 
– Komissio sallii nyt suuret sähköä tuottavat patolaitokset, mutta niihin liittyy sosiaalisia ja 

ympäristöongelmia. Niiden rakentaminen edellyttää ihmisten ja kylien muuttoa, ja kun 
niitä rakennetaan erämaihin, kaikki kasvillisuus jää veden alle, alkaa mädäntyä ja erittää 
metaania (erittäin voimakas kasvihuonekaasu, joka on teholtaan 32-kertainen 
hiilidioksidiin verrattuna). Siksi esittelijä ehdottaa palaamista sanamuotoon, jota komissio 
ehdotti aiemmassa linkkidirektiiviluonnoksessa ja jonka mukaan suurista 
vesivoimahankkeista voi syntyä hyvityksiä, kunhan noudatetaan YK:n maailman 
patokomission suosituksia. 
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Nielut 
 
Komissio ehdottaa nielujen käytön kieltämistä EU:n päästökauppajärjestelmässä. Hallitukset 
voivat silti käyttää tätä vaihtoehtoa julkisen tahon CDM-järjestelmän muodossa. Nieluja on 
vaikea mitoittaa; Milanossakaan ei kyetty ratkaisemaan kaikkia teknisiä yksityiskohtia. Nielut 
eivät ole pysyvä ratkaisu. Mitä tapahtuu, jos metsä palaa? Saadaanko hiilihyvitykset silloin 
takaisin? Todentaminen on hyvin vaikeaa. Uuden-Seelannin ympäristöministeri sanoi 
Milanon COP9-kokouksessa, että nielujen laskennassa on 40 prosentin poikkeamia. 
Ympäristöargumenttien lisäksi (so. Kioton pöytäkirjan ekologinen yhtenäisyys vesittyisi) 
asiassa on taloudellisia argumentteja. Nieluista tulisi niin suuria (vuoden 2012 jälkeen), että 
hiilen hinta ei olisi noin 10 euroa tonnilta, vaan vain 2 tai 3 euroa. Tämä tarkoittaisi, että 
menetetään taloudellinen kannustin teollisuuden saamiseksi ympäristöystävällisemmäksi. 
Meidän on tajuttava, että Kioton 8 prosentin tavoite on vasta alkua ja että tarvitaan paljon 
suurempia vähennyksiä. 
 
Tarkistusmekanismi ja mahdollinen enimmäismäärä 
 
Suurin kiistakysymys on komission ehdottama 6 prosentin kynnys ja mahdollinen 8 prosentin 
enimmäismäärä. Tässä mietinnössä ehdotetaan yritysten JI- ja CDM-markkinoiden seurantaa 
vuosittain eikä vain silloin kun saavutetaan 6 prosentin raja. Neuvoston työryhmä on samoilla 
linjoilla. Nykyisen enimmäismäärän suhteen neuvosto on jakaantunut. Parlamentti on Jorge 
Moreira da Silvan (PPE-DE) johdolla saanut aikaan sen, että "EU:n lakikirjassa" 
päästökauppadirektiivissä sanotaan, että Kioton mekanismi voi olla vain täydentävä tekijä 
kotoisille toimille, ns. 50–50 -sääntö. Sääntöä pitäisi käyttää enemmän, jotta se olisi tehokas. 
 
Alueellisten kauppajärjestelmien yhteys Euroopan päästökauppajärjestelmään 
 
Milanossa Euroopan parlamentin valtuuskunta oli yhteydessä Kioton sopimusta kannattaviin 
amerikkalaisiin. He kertoivat, että Yhdysvaltain senaatti kaatoi päästökaupan käyttöönottoa 
koskevan McCainin ja Liebermanin lain äänin 43–55, mutta kuusi republikaanista senaattoria 
äänesti lain hyväksymisen puolesta. Tänä keväänä tehdään uusi yritys, ja tuloksesta toivotaan 
tasapainoisempaa. Amerikkalaisedustajat kertoivat myös, että 10–12 osavaltioita New Yorkin 
ympäristössä ja kolme länsirannikon osavaltiota (Kalifornia, Washington ja Oregon) 
harkitsevat vakavissaan absoluuttisen enimmäismäärän ja kauppajärjestelmän käyttöönottoa 
alueillaan. Lisäksi neljä osavaltiota Australiassa haluaa tehdä samoin hallituksensa 
vastustuksesta huolimatta. On ehdotettu sellaista muutosta, että heidän alueelliset 
kauppajärjestelmät voitaisiin kytkeä Euroopan päästökauppajärjestelmään. Tämä auttaisi niitä 
poliittisesti ja jonain päivänä myös taloudellisesti saavuttamaan kasvihuonekaasujen 
vähenemisen mahdollisimman tehokkaasti. 
 
Kiotoon kuulumattomat hankkeet, ns. kansallinen yhteistoteutus 
 
Osa teollisuudesta haluaa toteuttaa ns. kansallisia yhteistoteutushankkeita Euroopan unionin 
sisällä ja myydä hiilihyvityksiään. Ajatus ei ole hyvä, koska 
 
a) Kiotoon kuulumattomat hankkeet heikentävät Kioton pöytäkirjaa, ja 
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b) päästökauppajärjestelmän ulottaminen koskemaan esimerkiksi liikennettä on Euroopan 
parlamentin kannattama ajatus, mutta se on toteutettava kunnolla kaikilla liikenteen osa-
alueilla (ensin EU:n sisäiset lennot ja sitten muu kuljetusala) eikä vain yksittäisinä 
hankkeina siellä täällä. Näiden kansallisten yhteistoteutushankkeiden valvonta merkitsisi 
myös byrokratian lisääntymistä. 

 
Minkä tyyppisiä hankkeita toteutetaan JI- ja CDM-muodossa? 
 
Eurooppalaiset yritykset auttavat nykyaikaistamaan esimerkiksi Kiinan hiiliteollisuutta, jonka 
tehokkuus on nyt vain 23 prosenttia. Tanskan hiilialan laitosten tehokkuus on 46 prosenttia. 
Hiilitalouden tehokkuuden lisääminen merkitsee hiilihyvityksiä. Sama pätee siirtymiseen 
hiilestä kaasuun ja luonnollisesti myös uusiutuvien energianlähteiden luomiseen. Avoimet 
jätteenkaatopaikat erittävät paljon voimakasta kasvihuonekaasua metaania. Toimilla metaanin 
käyttämiseksi hyödyllisesti saadaan myös hiilihyvityksiä. 
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