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4. Kauden päästövähennystavoitteen kiristys: 

• Nykyinen tavoite: - 43 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä 

• Uusi tavoite: 

- 61 % (Komissio ja neuvosto) 

- 63 % (Parlamentti)  

Keinot uuteen tavoitteeseen pääsemiseksi: 

• Lineaarisen vähennyskertoimen kiristäminen nykyisestä 2,2 %:sta 

voimaantulosta vuosittain 4,2 % (Komissio ja neuvosto)

2024-2025 4,4 %; 2026-2028 4,5 %; 2029 > 4,6 % (Parlamentti)

• Päästöoikeusmäärän leikkaaminen

Yksi leikkaus muutosten astuessa voimaan 117 Mt, jos vuonna 2024 
(Komissio ja neuvosto)

Kaksi leikkausta, voimaan astuessa 2024 70 Mt ja vuonna 2026 50 Mt 
(Parlamentti)

• Markkinavakausvarannon sisäänottoprosentin säilyttäminen 24 % vuoteen 2030 
saakka 

• Liikkeellä olevien päästöoikeuksien ylittäessä tietyn rajan, huutokaupattavaa päästöoikeusmäärää 
vähennetään määrä joka vastaa 24 %:a liikkeellä olevasta määrästä 



Soveltamisalan laajennusta koskevat 
ehdotukset : 

• Meriliikenteen asteittainen sisällyttäminen 
soveltamisalaan 

• Yhdyskuntajätteenpolton sisällyttäminen 
soveltamisalaan 

• Komissio ei ehdottanut alkuperäisessä ehdotuksessaan 

• Neuvosto kehottaa komissiota tekemään 2026 mennessä arvion 
jätteenpolton sisällyttämisestä 2031 alkaen

• Parlamentti kannattaa sisällyttämistä 2026 alkaen

Nykytilanne: 
• Kansallisesti jäsenvaltioiden mahdollista sisällyttää soveltamisalaan 

ns. opt-in järjestelyllä

• Näin toimineet muun muassa Tanska ja Ruotsi 
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Hiilivuodon torjunta: 

Ilmaisjakoon ehdotettujen muutosten taustalla komission esityksessä: 

• kannustaa päästövähennystoimiin ehdollisuudella 

• niukkuuden lisääntyessä tavoitteena tarkemmin kohdentuva ilmaisjako

• monialaisen korjauskertoimen välttäminen 

• teknologisen kehityksen huomioiminen 

• Ilmaisjakoa koskevat muutokset vaikuttaisivat 2026 alkaen, eli toisella 
ilmaisjakokaudella 

• Hiilirajamekanismi CBAM korvaa asteittain ilmaisjaon valituilla 
sektoreilla 

• Epäsuorien kustannusten korvaamiseen kansallisilla järjestelmillä ei 
ole ehdotettu suoraan muutoksia 



Ilmaisjakoa koskevat muutosehdotukset:
EHDOLLISUUS 

Komission ehdotus: 

Ehtona 100 % ilmaisjaolle: yritys toteuttaa tietyin ehdoin 
energiatehokkuusdirektiivin mukaisen katselmoinnin suositukset tai vastaaviin 
päästövähennyksiin johtavat toimet, muutoin ilmaisjakoa leikataan 25 % 

Neuvoston kanta: 

Ei uutta ehtoa ilmaisjaon täysimääräiselle myöntämiselle

Parlamentin kanta: 

Yritys toteuttaa tietyin ehdoin energiatehokkuusdirektiivin mukaisen 
katselmoinnin tai energiahallintajärjestelmän suositukset tai vastaaviin 
päästövähennyksiin johtavat toimet JA 

Tekee ja toteuttaa decarbonisaatio-suunnitelman

Muutoin ilmaisjakoa leikataan ”bonus-malus” –mallilla  



Ilmaisjakoa koskevat muutosehdotukset:
VERTAILUARVOT  

Komission ehdotus: 

- Vertailuarvojen enimmäiskiristyksen nosto 1,6 %:sta 2,5 %:iin/vuosi

Neuvoston kanta: 

- Vertailuarvojen enimmäiskiristyksen nosto 1,6 %:sta 2,5 %:iin/vuosi

- Poikkeus kuuma metalli –vertailuarvon päivittämiselle

Parlamentin kanta: 

- Vertailuarvojen enimmäiskiristyksen nosto 1,6 %:sta 2,5 %:iin/vuosi 
JA vähimmäiskiristyksen nosto 0,2 %:sta 0,4 %:iin/vuosi 

- Vertailuarvojen päivityksessä ei huomioida kolmen vähiten 
päästöintensiivisen laitoksen tietoja



Ilmaisjakoa koskevat muutosehdotukset:
BIOMASSA

Komission ehdotus: 

- Soveltamisalan ulkopuolelle rajataan laitokset, jotka käyttävät 
yli 95 % kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa 
polttoaineenaan

Neuvoston kanta: 

- Komission ehdotus toimeenpanoa tarkentavin ehdotuksin 

Parlamentin kanta: 

- Pitäytyminen nykysääntelyssä, vain 100 % biomassaa käyttävät 
laitokset ovat soveltamisalan ulkopuolella 



- Parlamentin kannassa useita ehdotuksia, joissa taustalla Bonus malus” –
ajattelu, eli parhaita palkitaan ja huonoimpia ”sakotetaan”

- Parlamentin kannassa tiettyjen jäsenvaltioiden harkinnanvarainen 
ilmaisjako sähköntuotannolle pois

CBAM:

- Päästökauppadirektiivissä säädettäisiin aikataulu ja prosenttiosuudet, miten 
ilmaisjako poistuu CBAM:in alaisilta tuoteryhmiltä

Ilmaisjakoa koskevat muut ehdotukset:

Komission ehdotus 

2026 -2035 -10 % / vuosi 

Neuvoston kanta 

2026-2028  -5 % / vuosi

2029-2030 -7,5 % / vuosi

2031-2032 -10 % / vuosi

2033-2034 -15 % / vuosi

2035          -20 % 

Parlamentin kanta 

2027 -7 % 

2028 -9 % 

2029 -15 % 

2030 -19 %

2031 -25 % 

2032 -25% 



Markkinoiden toimintaa koskevat ehdotukset:  

• Markkinavakausvaranto
• Sisäänotto-% säilyy 24 %:ssa vuoteen 2030 saakka 

• Parlamentilla hieman eri näkemys rajoista, jolloin mekanismi leikkaa 
päästöoikeuksia huutokaupoista 

• Äkilliseen hinnan nousuun reagointi (29a) 
• Komission ehdotus ei sisältänyt muutosta mekanismiin 

• Neuvoston kannassa poistettu mekanismin käyttöönottoon liittyvä 
harkinnanvaraisuus ja tarkennettu kriteerejä jolloin päästöoikeuksia 
lasketaan lisää markkinoille  

• Parlamentti kannattaa harkinnanvaraisuutta käyttöönotolle, hieman eri 
rajat koska päästöoikeuksia laskettaisiin lisää markkinoille 

• Parlamentti lisäksi ehdottanut: 
• Kaupankäynnin rajaaminen ainoastaan sääntelyn piirissä oleviin 

toimijoihin

• ESMA:n roolin ja raportointivelvoitteiden lisäämistä 

• Komissiolle huomattavia lisäraportointi- ja selvitysvelvoitteita 



Päästökaupan tulot:
RAHASTOT: 

- Innovaatiorahasto: koko, kattavuus mitä tuetaan ja millä ehdoin mukaan lukien 
meriliikenteen ja CBAM-sektoreiden erityiskysymykset  

- Modernisaatiorahasto: koko, tuettavat kohteet ja rahastosta hyötyvät jäsenvaltiot

- Sosiaalirahasto: EU ETS –tulojen ohjaaminen rahastoon 

- Komission ehdotus omista varoista: 25 % päästökaupan tuloista EU:n yhteisiksi 
varoiksi elpymisvälineen lainojen takaisinmaksun rahoittamiseksi 

- Komission Repower suunnitelmaa ehdotettu rahoitettavan päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavilla tuloilla 

JÄSENMAIDEN TULOT: 

- Direktiiviin neuvotellaan useita uusia käyttökohteita jäsenmaiden tuloille 

- Avoinna miten velvoittavaa tulojen käyttö direktiivissä kirjattuihin kohteisiin tulee 
olla



Kiitos! 


