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Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi päästökauppalain
muuttamisesta
Tausta ja tavoite
Teknologiateollisuus ry tukee voimakkaasti EU:n päästökauppajärjestelmän
kehittämistä ja kansallista soveltamista EU:n keskeisenä ilmastopoliittisena
ohjauskeinona. Näkemyksemme mukaan järjestelmä on tällä hetkellä paras
olemassa olevista järjestelmistä ja sitä tulee edelleen kehittää siten, että globaali
tavoite ilmastonmuutoksen torjunnassa saavutetaan.
Neljäs päästökauppakausi kattaa vuodet 2021—2030, ja sillä pannaan toimeen
Euroopan unionin vuoteen 2030 ulottuva päästövähennystavoite
päästökauppasektorin osalta. Neljännen päästökauppakauden käytännöt sisällytettiin
päästökauppadirektiiviin keväällä 2018 voimaan tulleella päästökauppadirektiivin
muutoksella. Päästökauppadirektiivin muutoksen toimeenpano edellyttää Suomen
lainsäädännön muuttamista. Samassa yhteydessä on perusteltua kehittää muutenkin
kansallista lainsäädäntöä.
Lakiin ehdotetut muutokset koskisivat erityisesti maksutta jaettavien
päästöoikeuksien hakumenettelyä, vaadittavien tietojen toimittamista sekä
päästöoikeuksien jakamista.
Esityksen mukaan myös yhdyskuntajätteen polttolaitokset sisällytettäisiin
päästökaupan piiriin. Lisäksi lakiin sisältyisi valtioneuvostolle annettava valtuus
päättää päästöoikeuksien käytöstä päästökaupan ulkopuolisen sektorin
päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi ja päästöoikeuksien vapaaehtoisesta
mitätöimisestä. Ehdotetulla lailla toteutettaisiin myös kansallisia parannuksia,
siirrettäisiin maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämiseen liittyvät
viranomaistehtävät työ- ja elinkeinoministeriöltä Energiavirastolle sekä
toteutettaisiin useita teknisiä parannuksia.
Ilmastonmuutos ratkaistaan teknologiaa kehittämällä ja investoimalla
Merkittävä määrä ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvittavia teknologisia ratkaisuja
on olemassa, nyt tarvitaan investointeja näiden tekniikoiden kaupallistamiseen ja
käyttöönottoon. Avainasemassa näiden ilmastonmuutosta torjuvien teknologioiden
käyttöönotossa on älykäs, markkinaehtoinen ja teknologianeutraali regulaatio, joka
samalla luo kiinnostavia vientimahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja. Ilman
investointeja uuteen teknologiaan maailma ei pysty vähentämään
ympäristörasitusta.
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Päästökaupan kustannukset korkeita Suomessa toimiville yrityksille
Pohjoisesta sijainnistamme ja elinkeinorakenteestamme johtuen Suomi on Euroopan
toiseksi energiaintensiivisin talous. Yksimielisten ennusteiden perusteella
päästöoikeuden hinnan odotetaan kaksinkertaistuvan uuden päästökauppalain
myötä, mikä kasvattaa Suomen valtion päästökauppatuloja yli 400 miljoonaan
euroon vuodessa. Muutoksien ennakoinnista johtuen päästöoikeuden hinnannousu
nostaa Suomen valtion päästökauppatuloja lähelle 200 miljoonaa euroa jo vuonna
2018.
Jätteenpolton siirtäminen päästökauppalain alaisuuteen sekä päästöoikeuksien
käyttö ei-päästökauppasektorin päästötavoitteiden helpottamiseksi vähentävät
energiatuotannon ja teollisuuden käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrää
entisestään, ja nostavat päästöoikeuden hintaa ennustettua enemmän. Tällöin
suomalaisten yritysten epäsuora kustannusrasitus kasvaa entisestään. Mikäli
epäsuorien kustannusten kompensaatiota heikennetään, syntyy päästökaupan ja
epäsuoran kompensaatiotuen piirissä oleville yrityksillä selvästi ylivoimainen
vähennystavoite niin ei-kompensaatiosektoriin kuin myös tärkeimpiin kilpailijamaihin
verrattuna.
Teknologiateollisuus katsoo, että yhdyskuntajätteiden polttolaitosten siirtäminen
päästökauppaan vaatii tarkempia vaikutusarvioita kustannusten ja muun muassa
kiertotalouden osalta. Lisäksi jätteenpolttoon liittyvien ominaispiirteiden (muun
muassa polttoaineen suuri laadullinen vaihtelu) vaikutus päästöjen tarkkailuun,
raportointiin ja todentamiseen tulee olla selvillä ennen lainsäädännön toimeenpanoa.
Näkemyksemme mukaan esitetty siirto edellyttää myös päästöoikeuksien
kokonaismäärän kasvattamista vastaavasti.
Jotta yrityksemme pystyvät investoimaan uuden, vähähiilisen teknologian
kehittämiseen ja käyttöönottoon Teknologiateollisuus pitää tärkeänä, että EU:n
päästökaupasta aiheutuvien epäsuorien kustannusten kompensaatio-ohjelma jatkuu
Suomessa täysimääräisenä.
Kunnioittavasti
Teknologiateollisuus ry

Kimmo Järvinen
EU-vaikuttamisen johtaja
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