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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää biomassaa koskevaa toimintasuunnitelmaa ja biopolttoaineita koskevaa EU:n 
strategiaa myönteisinä ja korostaa, että EU:ssa on tarpeen kehittää kustannustehokkaita 
ratkaisuja bioenergian käytön lisäämiseksi energiasovelluksissa, jotta voidaan torjua
ilmastonmuutosta ja kasvihuonekaasujen päästöjä, myötävaikuttaa riippuvuuden 
vähentämiseen öljystä, joka on rajallinen resurssi, edistää kestävää ja kohtuuhintaista 
energiahuoltoa sekä vahvistaa huoltovarmuutta ja teknistä ja taloudellista kehitystä;

2. uskoo, että biomassan ja biopolttoaineiden tuotanto ja niiden kehittämisen jatkaminen 
antavat myönteisen sysäyksen Euroopan kilpailukyvylle ja työmarkkinoille;

3. korostaa, että biomassan ja biopolttoaineiden edistäminen lujittaa maaseudun asemaa; 
tähdentää, että biomassan käyttö energian tuotantoon tarjoaa elintarviketuotannon ohella 
uusia mahdollisuuksia erityisesti maa- ja metsätaloudessa toimiville pk-yrityksille;

4. katsoo, että tähän olisi pyrittävä asettamalla etusijalle sellaisia biomassasovelluksia 
koskeva tutkimus, kehittäminen ja demonstrointi, joiden on todettu tarjoavan parhaat ja 
kustannustehokkaimmat kasvihuonekaasujen vähentämismahdollisuudet ja 
energiansäästömahdollisuudet ja luomalla valistuskampanjoiden avulla kohdennetut 
markkinat kannattavuuden parantamiseksi; katsoo, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä sellaisten kaikkia osapuolia hyödyttävien ratkaisujen kehittämiseen ja 
edistämiseen, joissa biomassatuotanto voidaan yhdistää elinympäristöjen säilyttämiseen, 
vähän torjunta-aineita käyttävään maatalouteen ja ympäristöystävälliseen maankäyttöön;

5. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että biomassan käyttö energia-, lämmöntuotanto-
ja jäähdytysenergialaitosten kaltaisissa kiinteissä sovelluksissa saattaa edistää 
optimaalisesti EU:n ilmoittamien, fossiilisista energialähteistä riippuvuuden ja 
kasvihuonekaasujen tuottamisen vähentämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista;

6. korostaa, että energiakasvien viljelyn ei pitäisi vaarantaa Euroopan ja kolmansien maiden 
ympäristötavoitteiden saavuttamismahdollisuuksia, kuten elollisen luonnon 
monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämistä, metsiensuojelua, maan kasvukunnon 
heikkenemisen estämistä ja vesivarojen hyvän ekologisen tilan saavuttamista;

7. on huolissaan, koska nyt maailmanmarkkinoilla halvimpien kaupallisten viljalajikkeiden 
kysyntä saattaa kasvaa, jolloin trooppisten metsien hakkuut ja muut luonnoltaan hyvin 
monimuotoisten ekosysteemien raivaukset saattavat kasvaa merkittävästi; edellyttää siksi 
pakollisen ympäristösertifiointijärjestelmän käyttöön ottamista sekä kotimaisen että 
maahantuodun bioenergian kestävää tuotantoa ja niiden raaka-aineiden kestävää viljelyä 
varten;

8. korostaa, että bioenergiatuotannon olisi aina oltava hyvien maatalouskäytänteiden 
mukaista eikä sen tulisi vaikuttaa kotimaiseen elintarviketuotantoon EU:ssa eikä 
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kolmansissa maissa; katsoo, että kannustimet olisi rajattava biomassasovelluksiin, joista 
saadaan paras hyötysuhde ja eniten etuja ympäristön ja ilmaston kannalta;

9. kehottaa komissiota tarkastelemaan, ovatko maahantuotuja biopolttoaineita koskevat 
tuotantovaatimukset Maailman kauppajärjestön määräysten mukaisia ennen kuin se 
asettaa tällaisia vaatimuksia;

10. korostaa, että metsän tuottaman biomassan käyttö ei saa voimistaa luonnonmetsiin 
kohdistuvia paineita ja että sitä on aina edistettävä pelkästään tavoin, jotka sopivat yhteen 
metsien ekologisen laadukkuuden kohentamisen kanssa; tähdentää, ettei kestävä 
metsänhoito voi rajoittua pelkästään hakkuiden pitämiseen luonnollista vuosikasvua 
vähäisempinä samalla kun elävän luonnon monimuotoisuus sivuutetaan; katsoo, että 
biomassatuotanto ei saa johtaa keinotekoisiin metsänistutuksiin, jotka toteutetaan 
luonnonarvoiltaan erittäin merkittävien elinympäristöjen, kuten kosteiden niittyjen, 
soiden, osin keinotekoisten ruohotasankojen ja Välimeren macciakasvuston, 
kustannuksella;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan etusijalle sellaisten biokomponenttien 
valikoiman ja edistämisen, joiden hiilitase on tehokkain ja jotka ovat 
energiatehokkaimpia; katsoo, että komission on teetettävä pikaisesti tutkimus niiden 
energiaelinkaaresta (siemenestä rattaaseen) ja lisäksi asetettava biopohjaista jalostusta, 
toisen sukupolven biopolttoaineita ja viljalajien optimointia koskeva tutkimus etusijalle
rajoittamatta ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käytön jatkamista ja 
kehittämistä;

12. korostaa bioenergiatuotteiden mahdollisimman runsaan käytön tarvetta sekä sähkö- että 
lämpöenergiatuotannossa hyvällä hyötysuhteella, josta koituu ympäristöetuja;

13. kehottaa komissiota ottamaan kantaa kaikkiin ennakoituihin kustannuksiin ja etuihin, joita 
biomassatuotantoon kannustamisesta EU:ssa ja muualla aiheutuu;

14. katsoo jätteistä saatavaa bioenergiaa koskevien ristiriitaisten väitteiden perusteella, että on 
tärkeää varmistaa, että bioenergiaa ei käytetä verukkeena jätteenpolton edistämiselle sen 
sijaan, että turvauduttaisiin luonnonvaroja enemmän säästäviin vaihtoehtoihin, kuten 
uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai kompostointiin;

15. katsoo, että biopolttoaineilla ei pitäisi korvata ajoneuvojen polttoainetehokkuutta koskevia 
standardeja; odottaa autoteollisuuden pyrkivän kaikin tavoin saavuttamaan tavoitteen 
140 g hiilidioksidia/km vuosiin 2008–2009 mennessä; kehottaa komissiota seuraamaan 
asian edistymistä ja toteuttamaan lisätoimia, jotta EU:n asettama tavoite 120 g/km voidaan 
saavuttaa vuoteen 2010 mennessä;

16. korostaa, että kansallisten energiamarkkinoiden avaamiseen kytkeytyvä tehokas ja 
menestyksekäs energiapolitiikka on mahdollista ainoastaan eurooppalaisittain ja 
kansainvälisesti yhteen sovitettuna; pitää komission signaalia yhteen sovitetusta 
lähestymistavasta myönteisenä; korostaa, että jäsenvaltioille on suotava joustovaraa, jotta 
ne voivat kehittää omaa politiikkaansa EU-järjestelmän mukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita 
kannustamaan sellaisten kansallisten biomassaa koskevien toimintasuunnitelmien 
kehittämistä, joissa otetaan huomioon kaikki biomassaan perustuvat energiavaihtoehdot, 
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rakentamaan biomassaa käyttäviä lämmityskeskuksia ja asettamaan energia-alaa koskevat 
investoinnit etusijalle rakenne- ja koheesiorahastoissa; tunnustaa julkisten hankintojen ja 
veropoikkeusten merkityksen biomassaa ja biopolttoaineita edistettäessä;

17. kehottaa jäsenvaltioita kartoittamaan ja vertailemaan biomassa- ja biopolttoainetuotannon 
ja -käytön edistämisen parhaita käytänteitä avoimen koordinointimenetelmän avulla;

18. kehottaa komissiota ehdottamaan tarvittavia lainsäädäntö- ja sääntelytoimia, jotta EU:n 
tavoitteeksi asettama uusiutuvien energialähteiden 25 prosentin osuus vuoteen 2020 
mennessä voidaan saavuttaa ja biomassa- ja biopolttoaineiden markkinoilla ilmenevät 
aiheettomat esteet voidaan poistaa vaarantamatta kuitenkaan ympäristöä ja terveyttä 
koskevia näkökohtia, joihin kyseiset toimet perustuvat;

19. uskoo, että Euroopan älykästä energiahuoltoa koskevan ohjelman avulla voidaan tukea 
paikallishankkeita, jotka koskevat energiansäästöä ja luonnonvarojen asianmukaista 
käyttöä.
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LYHYET PERUSTELUT

In order to increase the share of renewable energy in Europe and to reduce the oil-dependency 
the European Commission urges through the EU Biomass action plan (COM(2005)628) and 
the Communication on the EU Strategy for bio fuels (COM(2006)34), to improve the 
production and use of bio-energy in Europe and in third countries.

The main aim of the Action Plan on Biomass is to reach the target of 150 mtoe (million tonnes 
of oil equivalent) by 2010, more than double of the rate of 2003 (69 mtoe).

Development of this type of energy, mostly obtained by cereal, sugar, oil seed crops, waste 
oils, wood and wood residues will lead, following the action plan, to an increase of 5% of the 
share of renewable energy use within the EU to the 6% reduction of imported energy reliance 
and, would allow a CO2 emissions reduction of 209 mt per year with important benefits for 
the air quality.
Use and production of biomass is expected to play a significant role in employment (250 000 
people) mostly in rural areas as well as in energy price reduction.
The EU plan provides a wide set of measures (31 actions) to improve the development of 
biomass production and use mainly in three areas: transport, electricity and heating. 
Member States have to play an important role in extending the use of biomass, by providing 
national biomass action plans as well as tax exemptions and public procurement procedures.

Concerning biofuels, the EU Strategy proposes to promote the production of a wide range of 
products derived from biological material (vegetal oils and animal fats) which is used in a 
liquid form especially as a replacement of fossil fuel, within the EU and in third countries 
(also as an alternative for developing countries affected by the sugar regime cuts). It provides 
a series of measures to improve cost-effective production and in particular second generation 
raw products for biofuels as well as financing research directed to optimise crop production. 
The Commission initiative is focused mainly on increasing the demand for biofuels by setting 
obligations requiring fuel supply companies to incorporate a given percentage of biofuels in 
the fuel they place on the market. National targets shares for Member states and stricter 
infringements procedures are inserted on the same purpose. 

Your draftsman appreciates the approach taken by the Commission with regard to the aim and 
the measures of the bio-fuel Strategy and the Biomass Action Plan and in particular welcomes 
the opportunity for EU Member States to work together in demonstrating leadership to its 
constituents in a time of instability regarding energy supply and climate change.

A proper intervention is needed now, in order to provide Europe with an effective alternative 
and clean Energy policy including exploiting efficient bio-energy. 

This would allow some important environmental benefits like GHG emissions cuts as well as 
the reduction of fossil fuel dependency. Another important aspect of this kind of energy 
generation is that its production can be obtained by small scale processors at urban and rural 
level. This important characteristic enables small communities in Europe and in third 
countries to produce their own energy by using natural resources provided by their own 
territory. 
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These district scaled plants provide important savings on transport costs which are fairly 
unsustainable in some third developing countries and also, indirectly, on air pollution 
produced by means of transport.

As the Commission proposes, it is important to act on the demand side, increasing the need of 
bio-energy, by setting obligations and target rather than providing generalized subsidies to 
"energy crops".

To ensure more efficient production and use, research on second generation biofuels should 
be enhanced. These new technologies offer the possibility of using a wider range of 
agricultural and forest waste as raw material and could lower the pressure on land as well as 
the need for biofuel imports. Therefore incentives and tax exemptions should address these 
kinds of more cost-efficient productions.

Nevertheless, to take full advantage of bio-energy, the Commission and all relevant actors 
should take the following serious concerns into account:

First of all, we need to ensure that bio-energy production should not create environmental 
harm. This strategy and the derived increase of demand of bio-energy may entail some risks 
like overexploitation of grounds, e.g. by setting-aside good practices like rotation of crops; as 
well as the destruction of forest and ecosystem especially in third countries, mainly in tropical 
areas. Monocultures induced by external demands in developing countries may cause 
devastating forest clearance, with environmentally but also socially destructive effects like it 
happened for example, as outlined by many NGO's, in South East Asia for the palm oil 
industry.
Therefore, in order to ensure the sustainability of the production of bio-energy a mandatory 
environmental certification is needed which could be the appropriate tool to control the 
environmental impact of plantations. This may be the only way we can avoid the creation of 
solely a cost-oriented market which would encourage destructive and unsustainable practices 
mostly in third countries. 
In addition, it should not be underestimated that environmental certification could guarantee 
EU production against an unfair competition, based on environmentally unsustainable 
production in third countries. The EU should improve its effort to make sure that also at 
international level and especially within the WTO such kind of certification should be 
considered admissible.

A second concern is unclear definition of biomass in the legislation of some Member States. 
Inorganic waste can be considered as such. It should be made clear that the simple by-product 
of waste incineration should not as such be considered as biomass.

Thirdly, as far as the impact of this strategy on agriculture and CAP reform is concerned, it 
should be stressed that some measures are taken in order to support crops destined to biodiesel 
feedstock: in particular by allowing them to be cultivated in non set-aside land as well as by 
providing energy crop payments as a special investment for energy crops grown on non set-
aside land. 
Nevertheless the agricultural production of biofuels should not affect soil fertility and 
therefore should always comply with good environmental practices and sustainable 
cultivation methods.



PE 374.239v02-00 8/9 AD\629965FI.doc

FI

Your draftsman welcomes the initiative of organizing the European Biomass Conference and 
Exhibition, the 15th edition of which will be held in Berlin in May 2007, as a unique 
opportunity to gather all actors involved in the development of a sustainable production of 
biomass. In this regard we would suggest that the Committee on the Environment, Public 
Health and Food Safety should participate in this important workshop in order to be updated 
on the recent developments in this field.

Finally, the Renewable Energy Project is a project tailor-made for the European Union. Just 
as the Common Market and the Introduction of the Euro were necessary, but a pipedream for 
many at the time, Renewable Energy Common Policy is next. In a world of high oil prices, 
increasing dependency on a few external non-stable suppliers, new concerns relating to long-
term availability of fossil fuels and the urgency of new greenhouse gas emissions, this can no 
longer be a pipedream but an urgent reality. We need long-term, well thought through 
sustainable policy on Renewable Energy and we need to provide leadership now. 
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