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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että biomassan ja uusiutuvan energian tuotanto edistää energiariippuvuuden 
vähentämistä (sekä öljyn että biomassan tuonnin osalta); katsoo, että biomassan ja 
uusiutuvan energian tuotanto edistää energiariippuvuuden vähentämistä (sekä öljyn että 
biomassan tuonnin osalta) ja energialähteiden monimuotoistamista 
energiahuoltostrategiasta vuonna 2000 annetun vihreän kirjan "Energiahuoltostrategia 
Euroopalle" (KOM(2000)0769) tavoitteiden mukaisesti, mutta että samalla on käytävä 
laajempaa keskustelua energiankulutuksestamme sekä elämäntavastamme ja 
tuotantotavoistamme, jotta energiaa voitaisiin käyttää tehokkaammin (hyödyntämällä
enemmän uusiutuvia energialähteitä) ja ennen kaikkea vähemmän; painottaa, että kaikkien 
bioenergiaa koskevien toimien tavoitteena on oltava ilmastonmuutoksen hallinta;

2. katsoo, että fossiilisten polttoaineiden korvaaminen tarjoaa taloudellisia mahdollisuuksia 
ja että siihen sisältyy myös ekologisia ja sosiaalisia näkökohtia;

3. katsoo, että biomassan ja biopolttoaineiden tuotanto voisi merkittävästi edistää Euroopan 
ilmastotavoitteiden saavuttamista;

4. painottaa, että energiakasvituki otettiin käyttöön osana yhteisen maatalouspolitiikan 
(YMP) uudistamista;

5. korostaa maatalouden sivutuotteiden, (poistetaan) metsätaloustuotteiden ja jätteen 
käytöstä lämmityksen, jäähdytyksen, polttoaineiden ja sähkön tuotannon alalle tarjoutuvia 
mahdollisuuksia; katsoo kuitenkin, että biomassan ja biopolttoaineiden tuotanto ei saa 
syrjäyttää maatalouden tärkeintä tehtävää, joka on elintarvikkeiden tuottaminen;

6. pitää välttämättömänä, että komissio tukee erilaisista orgaanisista jätteistä, erityisesti 
metsätalouden jätteistä, jätevesien käsittelystä syntyvistä jätteistä, kiinteistä talousjätteistä 
ja ruokaöljyistä, tuotettavien biomassan ja biopolttoaineiden edistämistä;

7. pyytää komissiota poistamaan kaikki yhteisön säännöksistä mahdollisesti aiheutuvat esteet 
mahdollistaakseen lannan ja orgaanisten jätteiden käymisen hyödyntämisen biokaasun 
tuottamiseen ja edistääkseen sitä;

8. painottaa, että maatalouden sivutuotteiden, energiakasvien sekä metsätalouden tuotteiden 
ja jätteiden hyödyntämisessä on otettava huomioon myös energiatehokkuutta ja kestävää 
kehitystä koskevat näkökohdat; toteaa, että näitä tuotteita on siksi ensisijaisesti käytettävä 
mahdollisimman tehokkaalla tavalla lämmitykseen;

9. painottaa markkinamekanismien tärkeyttä, sillä niiden avulla biomassaenergian lähteistä 
voi tulla kestävällä tavalla kilpailukykyisiä;
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10. kehottaa komissiota toteuttamaan lisäponnisteluja tuotestandardien yhteen saattamiseksi ja 
uusiutuvien raaka-aineiden tukemiseksi koko EU:n alueella tavoitteenaan uusiutuvien 
energialähteiden sisämarkkinoiden edistäminen;

11. katsoo, että kelpoisuusvaatimukset täyttävien laboratorioiden on valvottava 
biopolttoaineiden (erityisesti sellaisten biopolttoaineiden, joita käytetään liikenteessä 
maaöljypohjaisten tuotteiden asemesta) laatua ja että Euroopan tasolla on investoitava 
maksutta ja omia etuja tavoittelematta biopolttoaineiden laatua valvovien laboratorioiden 
infrastruktuurin tekniseen nykyaikaistamiseen;

12. painottaa, että biopolttoaineet edellyttävät erityistestejä, jotka vaativat investointeja, 
minkä vuoksi rakennerahastoista ja koheesiorahastosta on investointihankkeisiin tehtävien 
investointien lisäksi myönnettävä varoja myös infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin, 
jotta voidaan taata näiden tuotteiden laatu;

13. kehottaa komissiota tekemään mahdollisimman pian ehdotuksen uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaa lämmitystä ja jäähdytystä koskevaksi direktiiviksi ja palauttaa 
mieliin 14. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvasta lämmityksestä ja jäähdytyksestä1 sekä talous- ja 
rahoitusasioiden neuvoston päätöksen, jolla jäsenvaltioille annetaan oikeus soveltaa 
lämmitykseen käytettäviin uusiutuvista energialähteistä peräisin oleviin polttoaineisiin 
alhaisempaa arvonlisäveroprosenttia;

14. korostaa, että biomassan käytölle olisi luotava paras mahdollinen sääntely-ympäristö 
biomassan ekologisesti, taloudellisesti ja kansainvälisen elintarvikehuollon kannalta 
kestävän tuotannon vauhdittamiseksi sekä sen entistä tehokkaamman käytön 
varmistamiseksi, esimerkiksi edistämällä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa;

15. uskoo, että yhteisön maaseudun kehittämisen ensisijaisiin tavoitteisiin myönnetyt resurssit 
voisivat auttaa vauhdittamaan uusiutuvan energian käyttöä ja tehostavat 
ilmastonmuutoksen torjuntaa; korostaa kuitenkin, että maaseudun kehittämiseen 
tarkoitetut varat ovat käytettävissä kokonaisvaltaiseen maaseudun talouden elvyttämiseen 
ja sen luonnonvarojen ekologiseen suojeluun; painottaa, että jäsenvaltioiden on harkittava 
tukisäännöksiä tai verohelpotuksia kansallisten maaseudun kehittämisohjelmiensa ja 
muiden budjettimäärärahojen puitteissa;

16. kannattaa Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2006 tekemiä päätelmiä, joiden mukaan 
uusiutuvan energian osuus pyritään vuoteen 2015 mennessä korottamaan 15 prosenttiin ja 
biopolttoaineiden osuus 8 prosenttiin;

17. kehottaa komissiota kiinnittämään perusmaataloudessa erityistä huomiota pieniin 
biopolttoainehankkeisiin, kuten liikkuvaan tislaukseen ja käymiseen, koska niillä voi olla 
suuri merkitys ensisijaisten sivutuotteiden jalostukselle;

18. katsoo, että biopolttoaineiden jalostuksen yhteydessä on luotava mekanismeja, joilla 
kehitetään perusrakenteita, joissa varat käytetään nopeasti konversiolaitteisiin tai, jos

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0058.
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biopolttoaineiden jalostus yhdistetään energiakasvien viljelyyn, mekanismeja tuotteiden 
saattamiseksi nopeasti kuluttajien käyttöön;

19. uskoo, että EU:n biopolttoainemarkkinoiden luominen vähentäisi Euroopan 
energiahuollon riippuvuutta ja tarjoaisi viljelijöillemme ja myös maaseututalouksillemme 
mahdollisuuden vaihtoehtoisten tulonlähteiden kehittämiseen;

20. korostaa, että kestävän kehityksen takaamiseksi on pyrittävä edistämään biomassan 
käyttöä mahdollisimman lähellä raaka-aineen saantipaikkaa, jotta vältytään kuljetuksesta 
aiheutuvilta energiahävikeiltä; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita myöntämään 
maaseudun kehittämiseen taloudellista tukea, jonka tarkoituksena on edistää siirtymistä 
bioenergian käyttöön julkisten laitosten lämmityksessä;

21. pitää tärkeänä liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön 
edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/30/EY1 (biopolttoainedirektiivi) täytäntöönpanon yhdenmukaistamista 
kaikissa jäsenvaltioissa;

22. kannattaa komission aikomusta tarkistaa bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta 
13. lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY 
mukaisesti vuoden 2006 loppuun mennessä biopolttoainepitoisuuksien enimmäismäärät 
bensiinissä ja dieselpolttoaineissa, jotka ovat esteenä biopolttoaineiden laajemmalle 
käytölle2;

23. korostaa, että on tärkeää tehdä biopolttoainedirektiivissä vahvistetuista ohjeellisista 
tavoitteista pakollisia ja kehottaa vahvistamaan uudet, kunnianhimoisemmat vuoteen 2020 
ulottuvat pitkän aikavälin tavoitteet sijoittajien luottamuksen herättämiseksi ja 
viljelijöiden sekä tähän alaan sijoittavien yrittäjien pitkäaikaisen tukemisen takaamiseksi;
toteaa, että tavoitteiden on perustuttava biopolttoaineiden kestävää tuotantopotentiaalia 
koskeviin takkoihin tutkimuksiin ja että niihin on yhdistettävä tehokkaita 
ympäristönsuojelutoimia;

24. painottaa, että on tärkeää, että biopolttoainedirektiivissä asetetut 5,74 prosentin tavoitteet 
vahvistetaan vuoteen 2010 mennessä sitovasti;

25. uskoo, että EU:n olisi tähdättävä pakolliseen pikemminkin kuin vapaaehtoiseen 
rakenteeseen biopolttoaineiden edistämiseksi, ja ehdottaa, että otetaan käyttöön kaikkiin 
fossiilisiin polttoaineisiin sekoitettavien biopolttoaineiden pakollinen 5,74 prosentin
vähimmäisosuus;

26. korostaa, että pakollisen prosenttiosuuden käyttöönotto ei saa johtaa biopolttoaineiden 
tuotantoon EU:ssa tähtäävien nykyisten kannustimien poistamiseen tai vähenemiseen;

27. pitää verokannustimien sekä investointitukien ja valmisteverojen kaltaisia toimenpiteitä 
lupaavina keinoina biopolttoaineiden edistämiseksi; kehottaa liittämään energiakasvien 

  
1 EUVL L 123, 17.5.2003, s. 42–46.
2 EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2000/71/EY (EYVL 
L 287, 14.11.2000, s. 46.
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tukemiseen niistä maaseutuympäristölle ja biologiselle monimuotoisuudelle koituvien 
vaikutusten valvonnan ja ottamaan nämä toimenpiteet käyttöön riittävän pitkäksi ajaksi,
jotta voidaan varmistaa teollisuuden luottamus ja vauhdittaa investointeja;

28. katsoo, että ensisijaisesti on muutettava bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja 
neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 13. päivänä lokakuuta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY1 teknisiä määritelmiä – erityisesti etanolin, 
eetterin, happiyhdisteiden, höyrynpaineen ja biodieselin tilavuuspitoisuuden 
enimmäismääriä - jotta mahdollistetaan, että biopolttoaineiden osuus perinteisistä 
polttoaineista ylittää viisi prosenttia;

29. kehottaa komissiota yhteisön kulutusverojärjestelmän uudistuksen avulla elvyttämään 
biopolttoaineiden sekoittamista perinteisiin polttoaineisiin kaikissa jäsenvaltioissa;

30. korostaa fiskaalisten toimenpiteiden, kuten verovapautusten, tärkeyttä, mutta kehottaa 
kuitenkin komissiota valvomaan mahdollista markkinoiden vääristymistä ja toteuttamaan 
toimia sen estämiseksi;

31. kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisen avoimen ja julkisen EU:n tason tietokannan 
kehittämistä, johon pitäisi kuulua biomassan (uusiutuvat raaka-aineet ja maa- ja 
metsätaloudesta peräisin olevat orgaaniset aineet) käyttöä koskevat parhaat käytännöt 
biopolttoaineiden, lämmön ja sähkön tuottamiseksi, tietoja menetelmien 
ilmastovaikutuksista sekä tietoja alkuperästä ja käytettyjen raaka-aineiden viljelyn 
ekologisista vaikutuksista jotta voitaisiin tutkia menetelmistä saatava hyöty ja kannustaa 
hyödyllisiksi osoittautuneiden aloitteiden toteuttamiseen kaikkialla EU:ssa;

32. pitää myönteisenä komission aloitetta kehittää biopolttoaineita käsittelevä 
teknologiayhteisö (”Biofuel Technology Platform”) ja on tyytyväinen komission tukeen 
hankkeille kuten BioXchange, joka on biomassan kaupankäyntipaikka Internetissä ja 
saattaa yhteen biomassan kysynnän ja tarjonnan Euroopassa;

33. katsoo, että biomassaa ja biopolttoaineita koskevaan tutkimukseen ja kehitykseen on 
sisällytettävä osuus, johon kuuluu suuria hankkeita, joiden tavoitteena on 
demonstraatioihin tarkoitettujen yksikköjen perustaminen keskipitkällä aikavälillä, mutta 
että samalla on luotava mahdollisuuksia perusluonteisempaan luonnon tutkimiseen vähän 
tutkituilla aloilla, joita kuitenkin pidetään lupaavina, kuten pyrolyysi ja bioteknologia, 
jossa käytetään geenimuuntelua;

34. kehottaa painokkaasti komissiota lakkauttamaan kesannoinnin ja kehittämään uusia 
kannustimia energiakasvien viljelyyn;

35. toteaa, että myös uusiutuvia raaka-aineita on viljeltävä hyvän ammattikäytännön 
mukaisesti ja että viljelyyn sovelletaan täydentäviä ympäristöehtoja;

36. kannustaa komissiota laajentamaan niiden kasvien luetteloa, joita voidaan 
tukijärjestelmien mukaan viljellä biopolttoaineiden tuotantoon, jotta varmistetaan, että 

  
1 EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 
N:o 2003/1882 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
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soveltuvimmat energiakasvit tulevat valituiksi paikallisella ja alueellisella tasolla, sekä 
edistämään lannankäymistä;

37. katsoo, että tällä alalla on laadittava strategia energiakasvien edistämiseksi ja otettava 
käyttöön kannustimia sellaisten tarkoituksenmukaisesti valittujen kasvilajien 
viljelemiseksi, jotka sopeutuvat maaperän ja ilmaston erityisominaisuuksiin ja nopeaan 
kasvinvuorotteluun, jotta voidaan taata maankäytön monimuotoisuus ja noudattaa
maatalouden monitoiminnallisuuden periaatteita;

38. on tyytyväinen komission aloitteeseen tehdä mahdolliseksi yhteisen maatalouspolitiikan 
tukijärjestelmien mukaisen tuen myöntämisen bioetanolin valmistukseen tarkoitetun 
sokerin tuotannolle;

39. kehottaa komissiota poistamaan energiakasvien kehittämisen esteet uusista jäsenvaltioista, 
joissa sovelletaan yksinkertaistettua yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää;

40. kehottaa komissiota varmistamaan, että ”toisen sukupolven” biopolttoaineiden 
tutkimukselle ja kehittämiselle annetaan täysipainoinen tuki samoin kuin tutkimukselle, 
joka koskee esimerkiksi kasvinjalostusta ja ”ensimmäisen sukupolven” biopolttoaineisiin 
tarkoitettujen kasvien parempia viljelytapoja;

41. katsoo, että ottaen huomioon tulevaisuuden näkymät, joiden mukaan vety tulee pitkällä 
aikavälillä olemaan vaihtoehto polttoainekennojen syötössä sähkön tuottamiseksi ja raaka-
aineena nestemäisten polttoaineiden tuotannossa, teknologiakeskusten ohjelmaan olisi 
sisällytettävä vaihtoehtoja, joissa otetaan huomioon erilaiset resurssit;

42. tukee EU:n todistusjärjestelmää tuotteiden laadun ja myös ekologista ja sosiaalista 
vastuuta koskevien vähimmäisvaatimusten varmistamiseksi; ehdottaa, että 
todistusjärjestelmää olisi sovellettava syrjimättömästi sekä EU:ssa tuotettaviin 
biopolttoaineisiin että tuontibiopolttoaineisiin ja että biopolttoaineiden tuotannon ja 
käytön pitäisi olla kokonaisuudessaan ympäristön kannalta myönteistä;

43. kehottaa painokkaasti komissiota varmistamaan, että kolmansissa maissa noudatetaan 
tarkasti hyviksi osoittautuneita sosiaalisia käytäntöjä, ennen kaikkea kun on kyse 
työvoiman riistämisestä ja lasten käyttämisestä työvoimana sokeriruokoviljelmillä;

44. katsoo, että on erityisen tärkeää, että hyviksi osoittautuneita ekologisia käytäntöjä 
sovelletaan kolmansissa maissa, kuten Brasiliassa, jossa laajoja luonnonalueita tuhotaan 
sokeriruokoviljelmillä esimerkiksi Cerradon ja Mata Atlântican uhanalaisissa 
ekosysteemeissä, joita pidetään erittäin tärkeinä lajien monimuotoisuuden säilymiselle;

45. kehottaa komissiota lisäämään ei-kaupallisten näkökohtien tunnustamiselle annettua 
painoarvoa osana tulevaa WTO-sopimusta; huomauttaa EU:n voivan tällä tavoin 
varmistaa, että EU:hun tuodut biopolttoaineet täyttävät tietyt kestävyyttä koskevat 
vaatimukset lähinnä ympäristöalalla;

46. korostaa biopolttoaineiden tuontia koskevan asianmukaisen yhteisön hallinnoinnin tarvetta 
ja pyytää komissiota harkitsemaan soveltuvien markkinoillepääsyä koskevien järjestelyjen 
käyttöönottoa kolmansista maista tuotavien biopolttoaineiden osalta, jotta EU:n 
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biopolttoaineteollisuudella olisi mahdollisuus kehittyä ja tulla kilpailukykyiseksi korkeita 
ympäristövaatimuksia noudattaen;

47. pitää biopolttoaineiden tuonnin sääntelyä yhteisön tasolla tarpeellisena vain, mikäli 
ympäristöä koskeva ja sosiaalinen polkumyynti vaarantaisi Euroopan 
biopolttoaineteollisuuden kilpailukyvyn;

48. kehottaa komissiota seuraamaan biopolttoaineiden, ekosähkön ja lämmitys- ja 
jäähdytysenergian kysynnän vaikutuksia hyödykkeiden ja sivutuotteiden hintoihin sekä 
siihen, miten kilpailevat teollisuuden alat saavat niitä käyttöönsä samoin kuin vaikutuksia, 
jotka kohdistuvat elintarvikkeiden tarjontaan ja hintoihin EU:ssa ja kehitysmaissa, ja, jos 
hinnat nousevat, mikä johtaa elintarvikepulaan köyhissä maissa ja köyhien väestöryhmien 
keskuudessa, välittömästi puuttumaan asiaan;

49. kehottaa komissiota tehostamaan asianmukaisilla kannustimilla biokaasun syöttämistä 
kaasuverkkoon sekä biokaasun käyttöä polttoaineena ja siten edelleen vähentämään 
riippuvuutta energiantuonnista;

50. pyytää komissiota yleisesti olemaan kannustamatta tehokkaan ja suuria satoja tuottavan 
energiakasvien viljelyn kehittämiseen ja yksipuoliseen tuotannon painottamiseen, koska 
sillä olisi haitallisia ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia eikä se olisi 
kestävään kehitykseen pyrkivän EU-strategian mukainen;

51. korostaa, että tarvitaan biomassaa ja biopolttoaineita koskevaa EU:n laajuista 
tiedotuspolitiikkaa;

52. kehottaa komissiota laatimaan ensimmäisen ja toisen sukupolven biopolttoaineiden 
käyttöönottoa koskevan pilottiohjelman ja panemaan sen täytäntöön;

53. katsoo, että ottaen huomioon sokerimarkkinoiden uudistuksen ja sokerijuurikkaiden 
viljelyn lopettamisen EU:ssa, on huolellisesti tutkittava mahdollisuudet lisätä nykyistä 
potentiaalia biopolttoaineiden tuottamiseksi sokerijuurikkaista ja muista vaihtoehtoisista 
viljelykasveista;

54. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin biopolttoaineita koskevaan kompromissiin 
pääsemiseksi autoteollisuuden ja öljyteollisuuden välillä periaatteella "biopolttoaineita 
autoja varten eikä autoja biopolttoaineita varten".
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