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Asia: U 11/2020 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 

saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) 

 

Lausunto eurooppalaisesta ilmastolaista 
 
 

Kiitämme lausuntopyynnöstä ja toteamme lausuntonamme seuraavaa: 

Bioenergia ry on tukenut EU:n hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2050 mennessä. 

On tärkeää, kuten valtioneuvoston kannassa todetaan, että hiilineutraalius määritellään 

perustuen Pariisin sopimukseen sekä Pariisin sopimuksen ja EU:n lainsäädännön 

mukaisiin kasvihuonekaasujen inventaariotietoihin ja että vuonna 2050 

kasvihuonekaasupäästöjen tulee olla korkeintaan yhtä suuret kuin niiden poistumat. 

Tavoitteen laskennan uudelleenmäärittely jälkikäteen jollain muulla tavalla ei ole 

tarkoituksenmukaista. 

Pidämme tärkeänä, että komission ehdotuksen artikla 1 sallii sekä luonnon hiilinielut, että 

myös teknologian avulla luodut hiilinielut. Näin mahdollistetaan kaikkien 

kustannustehokkaiden ratkaisujen hyödyntäminen. Komission vaikutusarvioinnin 

perusteella teknologian ja hiiltä sitovien tuotteiden merkitys EU:n hiilineutraaliuden 

saavuttamisessa on erittäin tärkeä. 
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Tuemme vahvasti valtioneuvoston kantaa siinä, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tulee 

tehdä osansa EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi ja että toimenpiteiden 

pitää olla vaikuttavia ja kustannustehokkaita.  

Ilmastolain artikla 2.1. rajaa toimet tehtäviksi kokonaan EU:n sisällä. Tämä on 

tarpeettoman jyrkkä ja huonosti perusteltu linjaus ja sulkee kokonaan oven 

kansainväliseltä yhteistyöltä päästöjen vähentämisessä Pariisin sopimuksen artiklan 6 

hengessä. Signaali on myös väärä EU:n kumppanimaille. Artiklaan tulisi jättää varauma 

sille, että käyttöön halutaan ottaa myöhemmin ympäristöintegriteetin vaatimukset täyttäviä 

mekanismeja ja että EU voi omalla panoksellaan ja esimerkillään olla tällaista 

tarkoituksenmukaista markkinaa rakentamassa myös muun maailman vastaavia yhteisiä 

päästövähennystoimia silmällä pitäen. Erityisesti tämä voi nousta esiin jo lyhyellä 

tähtäimellä, kun komissio syksyllä 2020 tekee ehdotuksen EU:n 2030 päästötavoitteen 

kiristämisestä. Sallimalla kansainvälinen yhteistyö päästöjen vähentämisessä EU voi 

päästä korkeampaan kokonaisvaikuttavuuteen päästöjen vähentämisessä. Tässä 

suhteessa pidämme valtioneuvoston kantaa komission ehdotukseen (”Valtioneuvosto 

pitää tätä lähestymistapaa tässä vaiheessa hyvänä.”) liian positiivisena. Suomi voisi 

hyödyntää tilaisuuden keskustella asiasta neuvostossa avoimemmin. 
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