
 
Hiilivuodot: miten EU voi estää yrityksiä
välttelemästä päästörajoituksia?
 
Parlamentti haluaa kunnianhimoiset hiilitullit tuontituotteille. Tavoitteena on, etteivät
yritykset  siirtäisi tuotantoaan löyhempien  päästörajoitusten maihin.
 
EU pyrkii pysymään ilmastotavoitteissaan samalla, kun Euroopan teollisuus kamppailee
elpyäkseen koronakriisistä ja Ukrainan sodan vaikutuksista. Ympäristön kustannuksella tuotetut
tuontitavarat aiheuttavat taloudellista painetta eurooppalaisilla markkinoilla, mutta samalla EU
pyrkii säilyttämään työpaikat ja tuotantoketjut Euroopassa.
 
Noin 27 % maailmanlaajuisista polttoaineen polttamisesta peräisin olevista
kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin kansainvälisestä kaupasta, ja EU:n tuontituotteisiin
liittyvät päästöt ovat kasvaneet, mikä vaarantaa sen ilmastopyrkimykset.
 
Lue kuinka EU:n elvytystoimet korostavat ilmastoystävällisiä investointeja.
 
EU:n hiilitullit estävät hiilivuotoja 
 EU tavoittelee vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja
ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Kaikki EU:n kansainväliset
kumppanit eivät välttämättä ole toimissaan yhtä kunnianhimoisia. Euroopan komissio esittikin
heinäkuussa 2021 hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia, joka asettaisi tietyille EU:n ulkopuolelta
tuoduille tuotteille hiilitulleja.
 
Hiilitullit ovat osa Fit for 55 -lakipakettia, jolla pyritään pääsemään Euroopan ilmastolaissa
asetettuihin tavoitteisiin ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030
mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.
 

EU:n ilmastotavoitteiden kunnianhimon takia saastuttavien alojen yritykset voivat yrittää siirtää
tuotantoaan maihin, joissa päästörajoitteet ovat EU:ta löyhempiä. Tämän takia EU:n
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Miten Euroopan hiilitullit toimisivat?
• Mikäli tuotteita tuodaan maista, joissa päästörajoitteet ovat EU:ta löyhempiä, niille asetetaan
hiilitullimaksu. Näin varmistetaan, ettei ympäristön kustannuksella tuotettu tuontitavara ole
halvempaa kuin EU:ssa tehdyt vastaavat tuotteet.
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päästökauppajärjestelmää tulisi täydentää hiilitullimaksuilla.
 

Nykyiset hiilen hinnoittelujärjestelmät EU:ssa 
 
Nykyinen päästökauppajärjestelmä velvoittaa voima- ja teollisuuslaitoksia hankkimaan luvan
jokaiselle niiden tuottamalle hiilidioksiditonnille (CO2). Lupien hinnat ovat kysynnän ja tarjonnan
määrittelemiä.
 
Viimeisimmän talouskriisin seurauksena lupien kysyntä ja hinnat ovat laskeneet niin alas,
etteivät ne kannusta yrityksiä investoimaan vihreään teknologiaan.
 
Ongelman ratkaisemiseksi EU aikoo myös uudistaa päästökauppajärjestelmäänsä osana Fit for
55 -pakettia.
 
Mitkä ovat parlamentin vaatimukset? 
Kesäkuussa 2022 parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa se määrittää kantansa
neuvotteluihin hiilitulleja koskevista säännöistä neuvoston kanssa. Mepit haluavat, että hiilitullit
kattaisivat enemmän tuotteita, mukaan lukien muovit, vedyn, ammoniakin ja orgaaniset
kemikaalit sekä niin sanotut epäsuorat päästöt sähkön kulutuksesta tuotteiden valmistuksessa.
 
Mepit haluavat, että hiilitullimekanismi astuu voimaan nopeammin, jo tammikuun alusta vuonna
2023. Siirtymäaika kestäisi vuoden 2026 loppuun asti, ja mekanismi olisi täysin käytössä
vuoteen 2032 mennessä.
 
Vuoteen 2032 mennessä hiilitullimekanismin on määrä kattaa paljon energiaa kuluttavat
teollisuudenalat. Nämä alat tuottavat meppien arvioiden mukaan 94 % EU:n teollisuuspäästöistä
ja saavat silti huomattavasti ilmaisia päästöoikeuksia. Ilmaiset päästöoikeudet on määrä poistaa
käytöstä asteittain vuoteen 2032 mennessä, jolloin hiilitullit ovat täysin käytössä.
 
Mepit kannattavat Euroopan komission ehdotusta käyttää mekanismin luomia tuloja uutena
tulonlähteenä EU-budjetille. Lisäksi vähintään hiilitullien tuomaa tuottoa vastaava määrä
rahoitusta tulisi ohjata vähiten kehittyneisiin maihin tukemaan niiden teollisuuden
vähähiilistämistä.
 
Parlamentti haluaa myös, että EU:hun perustetaan yksi yhteinen hiilitulleista vastaava
viranomainen, eikä yhtä jokaiseen jäsenmaahan.
 

Mikä hiilivuoto on?
• Hiilivuodolla tarkoitetaan sitä, että yritykset siirtävät tuotantoaan EU:n ulkopuolelle maihin,
jotka eivät ole yhtä tiukkoja päästöjen suhteen. Mepit ehdottavat hiilidioksidipäästöjen
tullimekanismia ongelman ratkaisemiseksi.
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Lue lisää EU:n ratkaisuista ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.
 
Lisätietoa:
Lainsäädäntöjuna
Parlamentin tutkimuspalvelun briefing: ‘Fit for 55’ package: Carbon border adjustment
mechanism (tammikuu 2022)
Parlamentin tutkimuspalvelun briefing: EU carbon border adjustment mechanism (helmikuu
2022)
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