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PERUSTELUT 

1. Oikeusperusta 

Ehdotetulla direktiivillä pyritään luomaan EU:n laajuiset markkinat kasvihuonekaasujen 
päästökaupalle. Koska tämä direktiivi on osa ilmastonmuutosta koskevaa EU:n 
politiikkakokonaisuutta ja koska se on väline ympäristötavoitteen (päästöjen vähentäminen) 
saavuttamiseksi, ehdotettu oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta. 

2. Päästökauppajärjestelmän taloudelliset perusteet 

Kioton pöytäkirjan tultua voimaan maailmanlaajuisen lämpenemisen kustannukset 
sisäistetään kaikkiin tuotteisiin. Vaikka päästökauppajärjestelmällä ei sinänsä vähennetä 
kasvihuonekaasupäästöjä, sillä vähennyksiä voidaan tehdä aloilla, yrityksissä ja prosesseissa, 
joissa kustannukset ovat alhaisimmat. Näin ympäristötavoitteen saavuttamisen 
maailmanlaajuinen hinta halpenee. Sekä ostava että myyvä yritys hyötyy tarjoutuvasta 
joustosta aiheuttamatta haittaa ympäristölle. Muistettakoon, että päästökauppa on yksi Kioton 
pöytäkirjan kolmesta joustavasta markkinajärjestelystä, jotka aiotaan ottaa käyttöön vuoteen 
2008 mennessä. 

3. Päästöoikeuksien kauppaa koskeva direktiivi – yhteenveto komission ehdotuksesta 

Eurooppalainen päästökauppaa koskeva järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2005 ja siihen 
kuuluu noin 5 000 yhteisön teollisuuden ja energia-alan yritystä (suuret yksittäislähteet), jotka 
aiheuttavat yli 46 prosenttia kaikista yhteisön hiilidioksidipäästöistä. Järjestelmällä on 
seuraavat tavoitteet: 

– Edistetään jäsenvaltioiden yrityksissä käytännössä tapahtuvaa oppimista, jotta vuonna 2008 
onnistuttaisiin käynnistämään kansainvälinen päästökauppajärjestelmä (määritelty Kioton 
pöytäkirjassa). 
 
– Nopeutetaan sitä, että taakanjakosopimuksen sitoumusten täyttämättä jättämistä koskeva 
tilanne, joka vallitsee nykyään suurimmassa osassa jäsenvaltioita, korjataan jo vuodesta 2005 
lähtien. 
 
– Vähennetään suuresti, vuosittain jopa miljardeja euroja, Euroopan unionin Kiotossa 
hyväksymien sitoumusten täytäntöönpanon kustannuksia. 
 
Esittelijä suhtautuu myönteisesti päästökauppajärjestelmän täytäntöönpanoon Euroopan 
unionissa, mutta pitää olennaisena seuraavan neljän periaatteellisen seikan noudattamista 
etukäteen: 
 
– Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä koskevissa yhteisön toimissa on oltava 
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tasapaino päästökauppajärjestelmän sekä muiden politiikkojen ja toimenpiteiden välillä. Näitä 
ovat uusiutuvien energialähteiden, energiatehokkuuden, luonnonmukaisen viljelyn ja julkisen 
liikenteen edistäminen sekä liikenteen energia- ja hiilidioksidiveron täytäntöönpano sekä 
uusiin moottoreihin ja polttoaineisiin liittyvän tutkimuksen edistäminen, sillä päinvastaisesta 
tapauksesta aiheutuu epäjohdonmukaisuus Kioton pöytäkirjaa koskevissa kansainvälisissä 
neuvotteluissa omaksuttua EU:n linjaa kohtaan. 
 
– Päästöjen vähentämistä koskevilla politiikoilla pitää varmistaa kaikkien talouden alojen 
horisontaalinen peitto, sen jälkeen tähän direktiiviin sisällytettyjen teollisuuslaitosten ja 
energiantuotantoalan lisäksi on ensisijaisen tärkeätä kehittää ja ottaa käyttöön muita yhteisön 
välineitä, jotka ovat laillisesti merkityksellisiä muille teollisuusyksiköille sekä palvelualalle, 
maataloudelle, kotitalouksille ja etenkin liikenteelle (jossa päästöjen odotetaan lisääntyvän 
seuraavien kymmenen vuoden aikana yli 50 prosenttia Euroopan unionissa). 
 
– On välttämätöntä, että ilmastonmuutosta koskeviin yhteisiin sekä koordinoituihin 
politiikkoihin ja toimiin liitetään päästöjen vähentämisen määrälliset sitoumukset ja 
toteutusaikataulu. 
 
– Ilmastonmuutoksiin liittyvillä yhteisillä ja yhteensovitetuilla politiikoilla pitää 
samanaikaisesti edistää ympäristötavoitteiden saavuttamista ja vähentää sisämarkkinoiden 
häiriöitä. 
 
4. Kaasut ja soveltamisalat 
 
Direktiiviehdotuksessa (liitteet I ja II) järjestelmä rajoitetaan vain yhteen kasvihuonekaasuun, 
hiilidioksidiin, sekä energia-alaan (polttaminen, jalostamot, koksaamot) ja teollisuuteen 
(rautametallit, paperi ja mineraalit). 
 
Esittelijä pitää tärkeänä, että direktiivin soveltamisalaan otetaan mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa muut kasvihuonekaasut ja muut teollisuuden alat (kuten esimerkiksi 
kemianteollisuus, muut kuin rautametallit ja puolijohteet).  
 
Kuitenkin tämän kaiken on tapahduttava vasta silloin kun kaksi vaatimusta täyttyy. 
Ensinnäkin direktiivin soveltamisalan laajentamisen ei pidä johtaa siihen, että laitosten 
lukumäärä nousee niin huomattavasti, että järjestelmän yksinkertaisuus vaarantuu. Toiseksi on 
ensisijaisen tärkeätä, että uusien kaasujen mukaan ottamisesta tarjoutuvat samat takeet 
avoimuudesta kuin nykyisin hiilidioksidin suhteen mittaamisessa, valvonnassa ja tietojen 
todentamisessa (liitteessä IV ja V tarkoitetulla tavalla). 
 
Ottaen huomioon, että näitä olosuhteita ei vielä nykyään ole turvattu, pyydetään komissiota 
kehittämään tarvittavia menettelyjä siten, että muita kaasuja ja aloja voidaan ottaa mukaan 
direktiivin tarkistamisen yhteydessä (suunniteltu vuodeksi 2004). 
 
5. Päästöoikeuksien jakaminen 
 
a) Metodi 
Direktiiviehdotuksessa säädetään, että kaudeksi 2005–2007 jäsenvaltiot jakavat toimijoille 
maksutta ("grandfathering") päästöoikeudet, jotka perustuvat tiettyihin päästöjä koskeviin 
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historiatietoihin (kunkin jäsenvaltion määriteltävissä). Toiseksi kaudeksi (2008–2012) 
komissio suostuu määrittelemään yhdenmukaistetun metodin (sitä kuitenkaan erittelemättä). 
 
Ehdotetusta metodista on se hyöty, että koska se perustuu maksuttomuuteen, se ei jaon 
alkuvaiheessa rasita toimijoita, mikä tulkittaisiin muiden politiikkojen puutteessa uutena 
verona. Siinä on kuitenkin muita puutteita, jotka on syytä korjata: a) sillä ei siirretä periaatetta 
"saastuttaja maksaa" b) se on epäoikeudenmukainen niille toimijoille, jotka ovat aloittaneet 
päästöjen vähentämisen jo aikaa sitten c) se vaikeuttaa uusien yritysten tuloa markkinoille 
d) se edistää sisämarkkinoiden häiriöitä, jotka johtuvat jäsenvaltioiden käyttämistä erilaisista 
viitevuosista e) sen avulla ei saada välitöntä tietoa päästöoikeusyksikön kurssista 
markkinoilla. 
 
Esittelijä ehdottaa tarkoituksenaan mainittujen puutteiden korjaaminen, että ensimmäisellä 
kaudella (2005–2007) päästöoikeudet jaetaan yhdistelmämetodia käyttäen. Jäsenvaltiot 
jakavat 70 prosenttia päästöoikeuksista maksutta todennettujen, vuoden 1990 päästöjen 
perusteella (Kioton pöytäkirjan viitevuosi) ja loput 30 prosenttia jaetaan huutokaupalla. 
Järjestelmän toiseksi vuodeksi esittelijä ehdottaa, että kaikki päästöoikeudet jaetaan 
huutokaupalla. 
 
Järjestelmällä pitää varmistaa sekä ensimmäisellä että toisella kaudella se, että talousarvioon 
ei ole vaikutuksia, minkä takia jäsenvaltiot jakavat järjestelmään osallistuville yrityksille 
ympäristökriteereiden perusteella huutokaupasta saadut tulot takaisin. 
 
b) Päästöoikeuksien kokonaismäärä 
Direktiivin 9 artiklassa määritellään, että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu päättää 
markkinoille tuotavien päästöoikeuksien määrästä ja liitteessä III säädetään näiden 
päästöoikeuksien kokonaismäärän jakamiseen liittyvistä kriteereistä, joita toimijoiden on 
noudatettava. 
 
Komission ehdotuksesta aiheutuu kaksi ongelmaa: a) direktiivissä ei määritellä vuosittaisia 
kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteita, jotka pitäisi saavuttaa päästökauppajärjestelmällä 
yhteisössä ja jäsenvaltioissa, b) koska jäsenvaltiot ovat vapaita tuomaan markkinoille 
haluamansa määrän päästöoikeuksia, kilpailun vääristymiseen sisämarkkinoilla liittyvä 
vakava vaara lisääntyy, sillä joissakin jäsenvaltioissa on mahdollista jakaa joillekin aloille tai 
toimijoille liikaa oikeuksia ("overallocation"). 
 
Tarkoituksenaan korjata tätä tilannetta esittelijä on ehdottanut tarkistuksia 9 artiklaan ja 
liitteeseen III määrittelemällä jokaisen jäsenvaltion jaettavissa olevien päästöoikeuksien 
ylärajan. Yläraja vastaa 50:tä prosenttia vuosittaisista ennakoiduista päästöistä kussakin 
jäsenvaltiossa Kioton sitoumusten suuntaista käyrää noudattaen. 
 
6. Vastaavuus kasvihuonekaasujen vähentämiseen liittyviin muihin kansallisiin 
politiikkoihin 
 
Vaikka joidenkin jäsenvaltioiden vaikeudet mukauttaa politiikkojaan tähän direktiiviin ovat 
ymmärrettäviä, esittelijä on samaa mieltä siitä, että päästökauppajärjestelmällä on komission 
esittämällä tavalla laillisesti sitova luonne, mutta on eri mieltä siitä, että tämä järjestelmä 
muutettaisiin vapaaehtoisen osallistumisen järjestelmäksi (opt-out-lauseketta käyttämällä), 
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koska tällainen joustavuus johtaisi seuraaviin seikkoihin: 
 
– Eurooppalaiset yritykset oppisivat vähemmän kansainväliseen päästökauppajärjestelmään 
liittyvistä asioista. 
 
– Järjestelmän tukemat kehittyvät taloudet vähenisivät ja sen seurauksena Kioton pöytäkirjan 
noudattamisen kustannukset nousisivat EU:ssa (muistettakoon, että äskettäin komission 
julkaisemassa tutkimuksessa1 arvioitiin, että noudattamiskustannukset vähenisivät puoleen 
tämän direktiivin täytäntöönpanon ansiosta). 
 
– Järjestelmän ympäristömahdollisuudet rajoittuisivat. 
 
– Olisi tarpeellista kehittää kasvihuonekaasujen vähentämiseksi vaihtoehtoisia välineitä, jotka 
olisivat taloudellisesti joustamattomampia kuin päästökauppa kuten esimerkiksi energia- ja 
hiilidioksidivero. 
 
7. Yhteydet Kioton pöytäkirjan joustaviin mekanismeihin 
 
Direktiivi on puutteellinen mitä tulee mahdollisuuteen voida käyttää päästöoikeuksien 
hyvityksiä, joita toimijat saavat, kun he toteuttavat Kioton pöytäkirjan joustovälineiden alaan 
kuuluvia hankkeita. Erityisesti on mainittava puhtaan kehityksen järjestelmä (CDM) 
(päästöhyvityksiä myönnetään toimijoille, jotka toteuttavat puhtaita hankkeita kehitysmaissa) 
ja yhteistoteutus (JI) (päästöhyvityksiä myönnetään kehittyneiden maiden välisistä 
hankkeista). 
 
Esittelijä pitää tärkeänä, että tämä tilanne selkeytetään. Siksi direktiivin ensimmäisessä 
vaiheessa (2005–2007), ennen kansainvälisen päästökauppajärjestelmän käynnistämistä 
(2008), on oltava täysin kiellettyä käyttää tämän direktiivin mukaisesti 
päästöoikeushyvityksiä, koska direktiivin tarkoitus on vähentää päästöjä Euroopan unionin 
sisällä. 

                                                           
1 Kornelis Block, David Jager and Chris Hendricks, 2001: Economic Evaluation of Sectorial Emission Reduction 
Objectives for Climate Change. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

