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Hiilirajamekanismi
Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism eli 
CBAM) on yksi EU:n Fit for 55 -valmiuspaketin keskeisimmistä 
elementeistä, minkä tavoitteena on EU:n kasvihuonepäästöjen 
vähentäminen. CBAM tulee vaikuttamaan merkittävästi yritysten 
toimintaan, aiheuttaen sekä raportointivelvoitteita että toimitus-
ketjussa huomioitavia lisäkustannuksia. Raportointivelvoitteiden 
odotetaan alkavan heti vuoden 2023 alusta. Toistaiseksi hiiliraja-
mekanismi on lainsäädäntöprosessissa, ja lopullinen hiilirajameka-
nismin sisältö selviää prosessin tultua päätökseen.

CBAM on hiili-intensiivisten tuotteiden maahantuontiin EU:n ulkopuolelta 
kohdistuva vero. CBAM:n tavoitteena on estää EU:n kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten kiertäminen lisäämällä päästöjä sen rajojen ulkopuolelle, 
mm. siirtämällä tuotantoa EU:n ulkopuolisiin maihin tai lisäämällä hiili-intensii-
visten tuotteiden tuontia. CBAM vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, jotka tuovat hiili-
intensiivisiä tuotteita EU:n ulkopuolisista maista EU:hun. Näiden yritysten on 
rekisteröidyttävä CBAM:n ilmoittajiksi (2023 alkaen), noudatettava säännöllisiä 
raportointivelvoitteita (2023 alkaen) ja maksettava hiilitulli (2026 alkaen). 

Sääntelyn tarkoitus
Tasapuolistaa toimintaedellytykset kotimaisen  
tuotannon turvaamiseksi

Tällä hetkellä EU:ssa on arviolta 11 000 päästökauppajärjestelmän 
piirissä olevaa raaka-aineiden tuotantolaitosta. 

EU:n ulkopuolella on paljon tuottajia, joihin sovelletaan muita (usein 
halvempia) järjestelmiä. Näillä organisaatioilla on kilpailuetu – tämä  
etu tulee yhä kasvamaan, kun EU nostaa hiilen hintaa.

Päästökauppa lyhyesti: yritykset ostavat päästöoikeuksia hiilidioksidi- 
päästöihin. Veronmaksaja palauttaa nämä päästöoikeudet jokaisen 
kyseisenä vuonna vapautuneen päästötonnin osalta.

Mekanismi
Varmistaa, että hiilen hinta on sama kaikille

Vaatimalla EU:n ulkopuolisten maiden tuottajien asiakkaita maksa-
maan lisämaksua, EU tasapuolistaa toimintaedellytykset ja suojelee 
kotimaista tuotantoa vahingoittamatta paikallisten markkinoiden  
kilpailukykyä.

Keitä koskee?
Hiili-intensiivisiä tuotteita EU:n ulkopuolelta maahantuovat 
yritykset sekä välillisesti myös näiden maahantuojien  
asiakkaat EU:ssa.

Välittömät vaikutukset
CBAM:n piiriin kuuluvilla yrityksille 
syntyy raportointivelvoitteita. Alkuun, 
painopiste on CBAM-tiedonkeruun ja 
-raportoinnin käyttöönotossa.  
–> Voimaan tammikuussa 2023 

Välilliset vaikutukset
Olettaen, että maahantuojat maksavat 
CBAM:sta syntyvät lisäkustannukset, 
maahantuojien asiakkaat maksavat 
viime kädessä korkeamman hinnan 
raaka-aineistaan.
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Mitkä tuotteet?
CBAM:n soveltamisalaan ehdotetut tuoteluokat ovat alumiini, rauta ja teräs, sementti, 
lannoitteet, sähkö, polymeerit ja kemikaalit. Laajennus muihin tuoteluokkiin on todennä-
köistä tulevaisuudessa. 

Tarvittavat toimenpiteet
Hiili-intensiivisten tavaroiden maahantuojien on tammikuusta 2023 alkaen noudatettava 
seuraavia velvoitteita: 

1. Rekisteröityminen CBAM-raportointivelvolliseksi ja CBAM-tietojen kerääminen 
maahantuotavien tavaroiden toimittajilta: EU:n ulkopuolisista toimittajista tulee kerätä 
tiedot jokaisen tuotetyypin maahantuoduista määristä, sisältyneistä päästöistä ja 
alkuperämaassa maksetusta hiilen hinnasta.

2. Raportointi neljännesvuosittain.

3. 2026 alkaen ilmoittajien on varauduttava seuraaviin lisätoimenpiteisiin ja niihin liitty-
viin taloudellisiin vaikutuksiin:

a. CBAM-sertifikaattien osto: näiden sertifikaattien hinta määräytyy samoin kuin 
EU:n päästökauppajärjestelmän asettama hiilen hinta, joka julkaistaan viikoittain.

b. Sisältyneiden päästöjen tietojen kerääminen toimittajilta, päästötietojen määrittä-
minen sekä tietojen varmentaminen valtuutetulla taholla.

c. CBAM-raportointi ja CBAM-ilmoitus sekä CBAM-sertifikaattien luovuttaminen: 
kerätyt ja tarkistetut tiedot on toimitettava CBAM-ilmoituksessa kunkin vuoden 
toukokuun 31. päivään mennessä. Ilmoitettuja päästöjä vastaavat CBAM-sertifi-
kaatit on palautettava edelliseltä vuodelta.

Näin ollen maahantuojien on noudatettava erilaisia velvoitteita, joihin kuuluvat muun 
muassa CBAM:iin liittyvien tietojen kerääminen toimittajilta, CBAM-varmennusraporttien 
ja CBAM-ilmoitusten laatiminen jne. Lisäksi yrityksen on arvioitava CBAM:n taloudelliset 
vaikutukset ja huomioitava ne toimitusketjussaan.

Alumiini

Rauta ja  
teräs

Sementti

Lannoitteet

Sähkö
Polymeerit 

(muovi)

Kemikaalit

Orgaanisten kemikaalien ja polymeerien sisällyttämisestä käydään yhä keskustelua.

Voimme auttaa yritystäsi sujuvassa siirtymisessä CBAM:iin sekä 
arvioimaan, miten CBAM vaikuttaa yrityksesi toimintaan.

PricewaterhouseCoopers Oy, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 Helsinki. Puhelin 020 787 7000.  

Vaikutukset
Vuodesta 2023 alkaen yritysten tulee kyetä keräämään tarvittavat tiedot ja raportoimaan 
ne määräajassa. Tämä tulee viemään resursseja sekä toimittajilta että maahantuojilta, 
joiden tulee määrittää päästöt lainsäädännön määritelmien mukaisesti. Raportointivel-
voitteiden rikkomisesta määrätään sanktioita.

Lisäksi vuodesta 2026 alkaen yritysten täytyy varautua maksamaan vero.


