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Lausunto EU päästökauppadirektiivin nojalla annetun huutokauppa-asetuksen
muuttamisesta
Pyydettynä lausuntona EU päästökauppadirektiivin nojalla annetun
huutokauppa-asetuksen muuttamisesta Metsäteollisuus ry toteaa
seuraavaa:
EU:n päästökauppa aiheuttaa suoraa kustannusrasitetta päästöoikeuden
hinnan muodossa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttäjille. Lisäksi
päästökauppa nostaa epäsuorasti sähkön markkinahintaa, mikä lisää
kustannuksia kaikille sähkön käyttäjille.
Nykyisen päästökauppakauden aikana teollisuuden ja energiantuotannon
päästöt ovat vähentyneet nopeammin kuin EU:ssa osattiin odottaa. Tähän
on ollut syynä muun muassa lama, uusituvan energian tuet sekä
teollisuuden panostukset uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen.
Komission näkemyksen mukaan markkinoilla on ollut näiden asioiden
seuraksensa ylitarjontaa eli liian suuri epätasapaino päästöoikeuksien
tarjonnan ja kysynnän välillä.
Komissio esitti 2030 energia- ja ilmastopaketin yhteydessä ratkaisuksi
markkinavakausvarantomekanismia. Mekanismin tarkoituksena on
säädellä automaattisesti päästöoikeuksien määrää markkinoilla siirtämällä
päästöoikeuksia reserviin ylijäämätilanteessa. Markkinavakausvaranto
päätettiin ottaa käyttöön vuoden 2019 alusta.
Nyt esitetty muutos huutokauppa-asetuksen muuttamisesta on tekninen ja
sen tavoitteena on markkinavakausvarantomekanismin ottaminen käyttöön
mahdollisimman järkevästi. Tarvittavat muutokset ovat osa laajempaa
päästökauppaan liittyvää muutosprosessia vuoden 2021 – 2030
säännöistä. Muutosprosessi on vielä toistaiseksi kesken EU:ssa, joten
lopullinen tarve teknisille muutoksille tulee tarkentumaan vielä
myöhemmin.
Nyt käsiteltäviin muutoksiin liittyen tällä hetkellä EU:n parlamentissa ja
neuvostossa on esitetty markkinavakausvarantomekanismin nopeuden
kiihdyttämisestä ja päästöoikeuksien pysyvää mitätöimisestä osana
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päästökaupan uudistamista. Nämä olisivat merkittäviä muutoksia ja niiden
vaikutuksia teollisuudelle ei ole arvioitu. Todellisuudessa EU:ssa ei olla
ehditty edes kokeilemaan alkuperäisen päätöksen mukaista mekanismia
käytännössä.
Markkinavakausvarannon pohjimmainen tarkoitus on nostaa
päästöoikeuden hintaa, mikä nostaa teollisuuden kustannuksia.
Metsäteollisuuden mielestä markkinaehtoisuuteen perustuvaa
päästökauppaa ei tule manipuloida markkinavakausvarannon kaltaisilla
keinotekoisilla mekanismeilla. Käytännössä päästöoikeuksien siirtäminen
reserviin pois teollisuuden käytöstä ja erityisesti päästöoikeuksien
mitätöinti kiristävät EU:n ilmastotavoitetta.
Suomen tulee pitää huolta vientiteollisuuden kilpailukyvystä ja vastustaa
mekanismin kiihdyttämistä samoin kuin päästöoikeuksien pysyvää
mitätöintiä.
Päästöoikeuden hinnan keinotekoinen nostaminen johtaa yhä suurempaan
tarpeeseen suojata teollisuuden toimintaedellytykset päästökaupan suorilta
ja epäsuorilta kustannuksilta. Tulevissa keskusteluissa ja päätöksissä
Suomen tulee varmistaa vientiteollisuudelle riittävä määrä maksuttomia
päästöoikeuksia ja täysimääräinen päästökauppakompensaatio.
Markkinavakausvarantoon siirrettyjen päästöoikeuksien tulee olla
tarvittaessa teollisuuden käytettävissä tulevaisuudessa esimerkiksi
tilanteessa jossa ilmaisjakoon ei riitä tarpeeksi päästöoikeuksia.
Reservissä olevia päästöoikeuksia on myös järkevää hyödyntää
tulevaisuudessa esimerkiksi innovaatiotukina vähähiiliselle tekniikalle.
Teknisesti varanto tulee toteuttaa siten, että tulevat muutokset
huutokauppamääriin pystytään ennakoimaan mahdollisimman ajoissa.
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