Avrupa Alüminyum Birliği sınırda karbon vergisinden muafiyet istiyor.
Avrupalı alüminyum üreticileri, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenlemesine yönelik
mekanizmasının, yabancı rakiplerine karşı haksız rekabet oluşturacağı ve iklim değişikliği ile
mücadelede kayda değer bir yarar sağlamayacağı gerekçeleri ile ilk aşamada vergi muafiyeti
istiyorlar.
Alüminyum izabe tesisleri ve alüminyum mamul yarı mamul üreticilerini temsil etmekte olan
Avrupa Alüminyum Birliği, vergi teklifi nedeniyle, katı iklim değişikliği düzenlemelerinden
kaçınmak için şirketlerin işlemlerini Avrupa dışına taşımaya başlayacağını söylerken sözde
karbon kaçağının da hızlanacağını belirtti.
Avrupa Alüminyum Birliği Direktörü Gerd Götz, “Bir çok ucu açık sorunun ve CBAM
yaklaşımının olumsuz etkisi göz önüne alındığında, alüminyum, Sınırda Karbon
Düzenlemesinin pilot aşamasında dahil edilmemelidir.” dedi.
Yunan şirketi olan Mytilineos ise CBAM’in, Çin ve Rus kaynak değişimini teşvik edeceğini
yani düşük karbonlu üretimlerin Avrupa’ya satılırken daha az çevre dostu olan üretimlerin
dünyanın geri kalanına satılacağını belirtti. Bunun sonucunda kömür kaynaklı üretimlerin
baskınlığının azaltılmasına hiçbir yarar sağlamayacağı görüşünü de eklediler.
Brüksel ise net sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre %55 oranında
azaltmayı amaçlayan bir dizi karbon piyasası reform önerisini çarşamba günü açıklayacak.
“Fit For 55” adı ile tanımlanan ve 2030 yılına kadar Avrupa bazlı karbon emisyonlarının %55
oranında azaltılmasını hedefleyen paketin merkezinde, bu yüzyılın ortalarına kadar iklim
nötrlüğüne imza atmamış ülkelerden yapılan ithalat hedef alınarak, AB ile eşdeğer düzeyde
olmayan çevre standartlarına tabi olmayan ülkelere karşı AB bazlı yerli endüstrileri korumak
için tasarlanmış bir vergi olan CBAM yer alıyor. Brüksel, ithalat üzerindeki karbon vergisinden
yılda yaklaşık 10 milyar € artırmayı bekliyor.”
Financial Times tarafından öngörülen yasa tasarısına göre, 2023'ten itibaren üç yıllık bir geçiş
aşamasında çelik, çimento, gübre ve alüminyum ithalatı hedeflenecek.
Bu ürünler için, CBAM, Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi kapsamında karbon kaçağını
önlemek için halihazırda var olan önlemleri değiştirecek. Bu önlemler arasında emisyon
izinlerinin ücretsiz tahsisi ve alüminyum endüstrisi için hayati önem taşımakta olan karbon ile
ilgili elektrik maliyetlerinin mali tazminatı yer alıyor.

Alüminyum, içecek kutularından elektrikli araçlara kadar her şeyde kullanılan hafif bir
metaldir. Ana bileşeni olan alüminayı rafine metale dönüştürmek için çok büyük miktarlarda
elektrik gücü harcanması gerektiği için genelde katı elektrik olarak da adlandırılır.
CRC danışmalığın tahminlerine göre Avrupa Alüminyum Birliği izabe tesislerinin dolaylı
emisyonlarının %75’i dolayında devlet desteklerinden yararlanıyor.
Avrupa ve Norveç gibi komşu ülkelerdeki birincil alüminyum üreticileri (izabe tesisleri) son
zamanlarda elektrik fiyatlarının içinde giydirilmiş olan karbon maliyetlerine maruz kalıyorlar.
Hidro ve nükleer enerji kaynakları kullanan üreticiler bile genellikle kömürle çalışan elektrik
santralleri tarafından belirlenen Avrupa'nın elektrik için belirlenen marjinal fiyatlandırma
sistemi nedeniyle bu maliyetlerden etkileniyorlar.
Mevcut karbon emisyon ticareti ile oluşmuş bulunan telafi planı rafa kaldırılırsa dahi,
Avrupa'daki izabe tesisleri CBAM nedeni ile daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak Avrupa'daki CO2 fiyatı şu anda ton başına yaklaşık 50 €'dan işlem görüyor - ve üretici
firmaların ifadelerine göre onları dünyanın geri kalanındaki rakiplerine karşı rekabette
dezavantajlı hale getiriyor. Avrupa'da üretilen alüminyum ortalama olarak bir ton metal başına
6,7 ton CO2 yayıyor.
Bu aynı zamanda Çinli ve Rus üreticileri, düşük karbonlu üretimlerini herhangi bir CBAM
vergisinden kaçınarak Avrupa'ya yönlendirmeye ve karbon ayak izlerini etkilemeden dünyanın
geri kalanında diğer ürünlerini satmaya teşvik edecek.
Çin dışındaki en büyük alüminyum üreticisi olan Rusal, varlıklarını Avrupa pazarına yönelik
düşük karbonlu bir şirkete ve yerel Rusya pazarına odaklanan yeni bir kuruluşa bölme
planlarını şimdiden duyurdu bile.
Paris merkezli alüminyum ürünleri üreticisi Constellium'un CEO'su Jean-Marc Germain,
"Emisyonları azaltma niyeti iyi ama şeytan ayrıntıda gizli" dedi. "Ve ulaşılması istenen hedefe
karşı mali açıdan olumsuz etkilere yol açabilecek bazı çok önemli detaylar var." diyerek ekledi.
Norsk Hydro'daki Hydro Aluminium Metal'in başkan yardımcısı Eivind Kallevik, Avrupalı
üreticilerin taslak teklif kapsamında dezavantajlı durumda olacağını söyledi.
"Finans krizi ve olumsuz piyasa koşulları nedeniyle 2008'den bu yana sektörün önemli ölçüde
küçüldüğünü unutmamalıyız" dedi. "Bu, tüm endüstriyi daha da dezavantajlı hale getiriyor ve
karbon kaçağı riskini artırıyor." diyerek görüşlerini belirtti.

