
AD\628192FI.doc PE 374.020v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

2006/2082(INI)

15.9.2006

LAUSUNTO
liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

biomassan ja biopolttoaineiden käyttöä edistävästä strategiasta
(2006/2082(INI))

Valmistelija: Marta Vincenzi



PE 374.020v02-00 2/5 AD\628192FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\628192FI.doc 3/5 PE 374.020v02-00

FI

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– katsoo tarpeelliseksi määrittää energiapolitiikan tulevaisuuden valintoja koskevat 
suuntaviivat, jottei suosittaisi alakohtaisia toimia ja suunnattaisi investointeja 
ristiriitaisella tavalla,

– korostaa, että arvioitaessa kotimaista tuotantoa ja biomassan tuontia on otettava huomioon 
Euroopan unionin oman biomassa-alan kehityksen tukemisen näkökulma,

– vaatii uusien, vuoteen 2020 ulottuvien pitkän aikavälin tavoitteiden asettamista 
biopolttoaineiden käyttöönottoa ja tukemista varten sijoittajien luottamuksen 
voittamiseksi,

– on vakuuttunut siitä, että biopolttoaineiden tukemiseksi laaditun Euroopan unionin 
strategian olisi painotuttava Lissabonin strategian mukaisesti tehokkuuteen ja 
kestävyyteen ja että toimenpiteet eivät saa johtaa kohtuuttoman korkeisiin hallinnollisiin 
kustannuksiin,

– toivoo, että pantaisiin täytäntöön CARS 21 -ryhmän antama kahdeksas suositus, jonka 
mukaan toisen sukupolven biopolttoaineiden käyttö on teknisesti erityisen lupaava 
menetelmä liikenteen päästöjen vähentämiseksi,

– painottaa, että energiatehokkuuden parantaminen edellyttää edelleen monia toimia,

– painottaa, että Euroopan unionissa on otettava käyttöön hiilidioksidimäärän mukaisesti 
määritelty polttoainevero, jotta ne polttoaineet, jotka alhaisemman hiilidioksidiarvonsa 
ansiosta edistävät tehokkaammin hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, olisivat 
verotuksellisesti edullisemmassa asemassa,

– toivoo, että laadittaisiin erilaisia toisen sukupolven biopolttoaineita koskeva määritelmä, 
jotta voidaan ympäristövaikutukset huomioon ottaen erottaa metsätaloudesta saatava 
tuotanto sekä tuotanto, jossa hyödynnetään hakkeeseen, orgaanisiin jätteisiin sekä kasvi-
ja eläinpohjaisiin raaka-aineisiin perustuvaa lignoselluloosaa,

– katsoo, että biopolttoaineiden teknisistä normeista on päätettävä mahdollisimman 
nopeasti, ja polttoaineiden laatua koskevaa voimassa olevaa direktiiviä on tarkistettava, 
jotta biopolttoaineen osuus bensiinissä ja dieselpolttoaineessa voisi olla suurempi,

– katsoo, että toisen sukupolven biopolttoaineilla (BTL) saavutetaan huomattavasti 
korkeampi energian käyttökapasiteetti kuin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineilla,

– pitää tarpeellisena edistää eurooppalaista toimintaohjelmaa biopolttoaineiden 
käyttämiseksi liikenteessä,

– toivoo, että jäsenvaltiot kannattavat rakenne- ja maatalouspoliittisiin säännöksiin 
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yhteensopivaa investointitukea liikenteeseen tarkoitetun biomassan tuottamiseksi,

– suosittelee ottamaan tuote- ja teknologiatukien yhteydessä huomioon biopolttoaineiden 
käytön kaikissa liikennemuodoissa,

– tähdentää, että vuosikymmenien mittaisen siirtymävaiheen ajaksi tarvitaan vakaa 
viitekehys biopolttoaineiden saattamiseksi kilpailukykyisiksi ja avointen markkinoiden 
kasvattamiseksi, joilla kuluttajat voivat tehdä omia valintojaan,

– pyytää laatimaan luotettavat reunaehdot investoijille ja valmistajille erityisesti 
verohoukutusten kannalta, jotta voitaisiin pitkän aikavälin strategian mukaisesti tukea 
kilpailukykyisiä biopolttoainemarkkinoita Euroopan unionissa,

– suosittaa, että olisi selvitettävä vaihtoehtoisten polttoaineiden maataloustuotannon 
menetelmät ja tutkittava, millaisia seurauksia olisi intensiivisemmällä tuotannolla,

– tukee eurooppalaisen sertifiointijärjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa, jotta voitaisiin 
taata biopolttoaineiden valmistuksen miniminormit kansantaloudessa, ympäristöasioissa ja 
sosiaalialalla; painottaa, että järjestelmää olisi sovellettava sekä Euroopan unionissa
valmistettuihin biopolttoaineisiin että kolmansista maista tuotuihin biopolttoaineisiin,

– painottaa, että biomassan ja biopolttoaineiden alalla on otettava käyttöön Euroopan 
unionin laajuinen tiedotuspolitiikka.
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