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Jatkokirjelmä UJ 34/2022 vp - U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle 
komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM) 

Metsäteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua U-jatkokirjeestä ja esittää Suomen 
kannasta näkemyksenään seuraavaa:  
 
Suomen tulee pitää kiinni komission esittämästä suppeammasta soveltamisalasta 
ja edistää tätä myös neuvostossa. Näkemyksemme perustuu tarpeeseen välttää 
monimutkaisuutta lainsäädännössä. Hiilirajamekanismi on teknisesti haastava 
sääntelyaloite, jonka vaikeusastetta ei tule lisätä laajentamalla soveltamisalaa ilman 
vaikutusarvioita, kokemusta mekanismin toimeenpanosta ja toimivuudesta, ja 
teollisuuden konsultointia. Varsinkaan ei tule ennalta määrätä mekanismin 
laajentamisesta kaikkiin päästökauppa- eli ETS-sektoreihin. Tähän liittyisi biomassan 
käyttäjien kohdalla erityishaaste, josta lausumme tarkemmin alla. 
 
Asetuksesta ei ehditä saattaa voimaan komission esittämässä aikataulussa eikä sen 
voimaantuloaikataulua tule kiirehtiä. Aikaisintaan asetus voisi tulla voimaan vuoden 
2024 alussa. Katsomme, että mekanismin voimaantulo tulee aikatauluttaa siten, että 
sen vaatimat valmistelut ehditään tehdä asianmukaisesti niin EU- kuin kansallisella 
tasolla. Lisäksi kolmansien maiden kumppaneille tulee antaa aikaa valmistautua 
sääntelyn voimaantuloon. 
 
Päästökauppadirektiivin uudistuksen yhteydessä käsitellään hiilirajamekanismin 
käyttöönottoon liittyvää maksuttomien päästöoikeuksien alasajoa. Maksuttomien 
päästöoikeuksien alasajoa ei tule kiirehtiä vaan pitäytyä neuvoston 
yleisnäkemyksen mukaisessa kymmenessä vuodessa (2026–2035). Myöskään ei 
tule ennalta määrätä mekanismin laajentamisesta kaikkiin päästökauppa- eli ETS-
sektoreihin. Laajennukseen liittyisi myös erityishaaste biomassan käyttäjille. 
Maksuttomien päästöoikeuksien alasajo tulee toteuttaa aikataululla, joka mahdollistaa 
talouden toimijoille sääntelyn ennakoinnin ja uuteen tilanteeseen sopeutumisen.   
 
Biomassan käyttäjät kohtaisivat erityishaasteen, jos Euroopan parlamentin ajama 
soveltamisalan laajentaminen kaikkiin ETS-sektoreihin viimeistään v. 2030 alussa 
toteutuisi. Tällöin metsäteollisuuden tuotteet olisivat hiilirajamekanismin piirissä, mutta 
niitä tuottavat laitokset eivät enää päästökaupan piirissä. Näin ollen laitokset eivät voisi 
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saada hiilirajamekanismin yhteyteen kaavailtua ”vientihyvitystä” eli maksuttomia 
päästöoikeuksia. Biomassan käyttäjät kohtaavat nyt epäjohdonmukaisen tilanteen. Niitä 
ollaan sekä poistamassa ETS-direktiivin soveltamisalasta että tarjoamassa niille 
”vientihyvitystä” saavuttamattomiksi muuttuvien maksuttomien päästöoikeuksien kautta.  
Toisin sanoin, komissio on ehdottanut päästökauppadirektiivin uudistuksen yhteydessä, 
että yli 95 %:sesti biomassaa käyttävät laitokset poistettaisiin ETS-direktiivin 
soveltamisalasta. Samaan aikaan on ehdotettu, että EU:n ulkopuolelle menevä viennin 
asema huomioitaisiin hiilirajamekanismin yhteydessä maksuttomien päästöoikeuksien 
alasajokauden pidentämisellä.   
 
Hiilivuotosuoja tarvitaan kuitenkin myös metsäteollisuudelle jatkossakin. 
Maksuttomat päästöoikeudet ovat metsäteollisuuden hiilivuotosuojana tähän asti 
toimineet.  
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