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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

biomassi ja biokütuste strateegia kohta
(2006/2082(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Biomassi tegevuskava“ (KOM(2005)0628);

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi biokütuste strateegia“ (KOM(2006)0034);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiivi 
2001/77/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise 
kohta elektrienergia siseturul1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 2003. aasta direktiivi 2003/30/EÜ, 
millega edendatakse biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris2;

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2006. aasta resolutsiooni kütmise ja jahutamise kohta 
taastuvatest energiaallikatest3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja rahvusvahelise 
kaubanduse komisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja 
turismikomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi
(A6-0000/2006),

A. arvestades, et biomassi tuleb energiaallikana pikemas perspektiivis kasutada rohkem ning 
energia taaskasutust tuleb ära kasutada täiel määral, eelkõige metsanduses ja 
põllumajanduses;

B. arvestades, et biomassi kasutatakse eelistatavalt elektrienergia tootmises, soojuse 
tootmises, kütuste tootmises ning keemiatööstuses;

C. arvestades, et biomass on ainuke süsinikukandja taastuvenergiate hulgas ning seetõttu 
tuleb silmas pidada nii energia taaskasutust kui ka süsinikku sisaldavate toodete tootmist;

D. arvestades, et biomassi laialdasem kasutamine võib märkimisväärselt aidata kaasa 
energiapoliitika kolme peamise eesmärgi saavutamisele – varustuskindlus, 
konkurentsivõime ja keskkonnasõbralikkus koos kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisega;

E. arvestades, et biomassi abil saab vähendada sõltuvust välistest energiaallikatest ning luua 
maapiirkondades uusi majanduslikke arengu- ja töövõimalusi;

F. arvestades, et biomassi kasutamisel on täna veel logistilisi ja tehnilisi takistusi, mis 

  
1 EÜT L 283, 27.10.2001, lk 33.
2 ELT L 123, 17.5.2003, lk 42.
3 Sellel kuupäeval vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2006)0058.
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seisnevad suhteliselt väiksemas energiasisalduses, detsentraliseeritud esinemises, ainete 
erinevuses ja kütuse sünteesimises;

G. arvestades, et teise põlvkonna biokütused (biomass vedelateks kütusteks) võimaldavad 
oluliselt suuremat energeetilist kasutust kui esimese põlvkonna biokütused (taimeõli, 
biodiislikütus, etanool);

H. arvestades, et on olemas tehnoloogia teise põlvkonna biokütuste tootmiseks ning nõudlus 
kõrgekvaliteediliste kütuste järele suureneb ning on olemas infrastruktuur ja 
ajamitehnoloogia;

I. arvestades, et terves maailmas on majanduslikult võimalik süsinikku sisaldavate toodete 
tootmine sünteeskütuste abil, nagu tõestavad näited Lõuna-Aafrika Vabariigis ja 
Trinidadis;

J. arvestades, et terves ELis kehtiva poliitika kehtestamisel biomassi edendamiseks on 
vajalik integreeritud lähenemine, mis avab konkurentsi kõigile kasutusviisidele;

K. arvestades, et biomassi tegevuskava peab vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele jätma 
liikmesriikidele vajaliku otsustamisvabaduse ja paindlikkuse, et nad saaksid ise kehtestada 
oma eesmärke ja poliitilisi meetmeid ning vahendeid bioenergia edendamiseks;

L. arvestades, et ka kulutasuvus on tähtis põhimõte ökoloogiliselt mõistlikuks bioenergia 
edendamiseks, mis tugineb suure keskkonnasõbralikkuse korral majanduslikult 
jätkusuutlikul, pikaajalisel rahastamisbaasil;

M. arvestades, et omamaise tootmise ja biomassi impordi küsimust tuleb hinnata sellest 
seisukohast, et edendatakse Euroopa Liidu iseseisva biomassi sektori arengut;

N. arvestades, et Euroopa Liidu kehtivaid õigusakte tuleb kontrollida seoses biomassi parema 
kasutamisega;

O. arvestades, et tuleb leida toiduainete tootmise ja energia taaskasutamise tasakaalustatud 
kombinatsioon ning energia taaskasutamine on vaid üks paljudest biomassi 
kasutusvõimalustest;

P. arvestades, et loomsetest rasvadest ja taimsetest õlidest pärit toodete keemia-alane 
kasutamine on konkurentsivõimeline majandusharu, mille olemasolu ei tohi seada 
kahtluse alla,

1. tervitab komisjoni mõlemat teatist biomassi tegevuskava ning ELi biokütuste strateegia 
kohta;

2. on nõus komisjoni hinnanguga biomassi kasutamise olukorra kohta ning tõkete kohta selle 
laiemal levitamisel energiasektorites;

3. on seisukohal, et tuleb luua läbipaistvad ja avatud biomassi turud piirkondlikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil, mida saab integreerida Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
süsteemi;
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4. nõuab tehniliste ja mittetehniliste tõkete kiiret kõrvaldamist liikmesriikide ja Euroopa 
Liidu tasandil;

5. lähtub sellest, et biomassi tegevuskava ja esitatud teatis biokütuste strateegia kohta on 
aluseks konkreetsetele meetmetele;

6. nõuab, et biomassi kulutasuvat ja jätkusuutlikku kasutamist elektrienergia tootmise, 
transpordi ning kütmise ja jahutamise valdkondades rakendatakse vastavate meetmetega;

7. lähtub sellest, et vabatahtlike kokkulepete alusel saab alustada biomassi kiiremat 
arendamist ja laialdasemat kasutamist;

8. on seisukohal, et eelkõige puidu biomass on sobilik oma turu suuruse ja olemasolevate 
kasutamisvõimaluste tõttu, et luua terves Euroopas toimivad turud; toetab seetõttu 
komisjoni kavatsust esitada võimalikult kiiresti metsanduse tegevuskava;

9. kutsub liikmesriike üles muutma biomassi rahalist toetust sõltuvaks kõrge energiatõhususe 
eesmärkidest ning tuntavatest kulutasuvatest eelistest keskkonna- ja varustuskindluse 
jaoks;

10. ootab liikmesriikidelt struktuuri- ja põllumajanduspoliitilistele sätetele vastavat 
investeeringute edendamist biomassi tootmiseks;

11. ootab liikmesriikidelt, et need töötaksid välja riiklikud biomassi tegevuskavad ja 
ajakohastaksid oma vastavaid – kui need on olemas – tegevuskavasid;

12. kutsub komisjoni üles erinevate biomassi liikide teaduslike võrdluste alusel hindama 
biomassi jätkusuutlikkust kõikides kasutusalades ja esitama kokkuvõtte kooskõla kohta 
ühenduse õigustikuga ning edastama raporti Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2007. 
aasta lõpuks;

13. ootab komisjonilt ettepanekuid biomassi kulutasuva ja jätkusuutliku kasutamise 
edendamiseks kütmise ja jahutamise tarvis, eelkõige kodumajapidamistes;

14. ootab, et jäätmete õigusliku raamistiku läbivaatamise kontekstis hõlbustatakse 
taaskasutatavate jäätmete kasutamist kütusena; sinna alla kuuluvad ka põllumajandusliku 
toiduainete tootmise kõrvalsaadused;

15. nõuab gaasivõrkude avamist biogaasiga varustamiseks;

16. ootab, et ühise põllumajanduspoliitika raames lihtsustatakse menetlust bioenergia tootmise 
ja kasutamise jaoks ning laiendatakse seda kõikidele liikmesriikidele;

17. nõuab tervete taimede põletamise, nagu nt teravili, tunnustamist ja edendamist;

18. tervitab komisjoni teatisele aluseks oleva eesmärgi – taastuvenergia kasutamine biokütuste 
kujul ja nende kasutamine transpordis – edendamist;

19. toetab komisjoni kavatsust jätkusuutlikult edendada teadusuuringuid ja arendustegevust, 
eelkõige teise põlvkonna biokütuste valdkonnas, ning hõlbustada nende laiemat 
tehnoloogilist rakendamist; viitab teadusuuringute seitsmendale raamprogrammile;
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20. peab hädavajalikuks võimalikult kiiresti kehtestada tehnilised standardid biokütustele ning 
läbi vaadata olemasolev Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta 
direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta1, et võimaldada biokütuste 
suuremat lisamist bensiini ja diislikütusesse;

21. nõuab eriti praeguse standardi EN 14214 läbivaatamist, et kaasata teisi biomassi vorme;

22. toetab tehnoloogiaplatvormi loomist biokütuste jaoks koos tööstusega; 

23. kutsub liikmesriike tungivalt üles võimalikult kiiresti rakendama juba kehtestatud 
riigisiseseid soovituslikke eesmärke biokütuste jaoks;

24. palub komisjonil võtta kasutusele sertifikaadid, mis lubavad biokütuste jätkusuutlikku 
tootmist ning mis kehtivad nii Euroopa Liidus toodetud kui ka imporditud biokütustele;

25. ootab terves Euroopas kehtivat lisamise kohustust, ilma et takistatakse biokütuste 
alternatiivseid kasutusvõimalusi; tugineb siinkohal toimivale konkurentsile;

26. panustab transpordisektoris alternatiivsetele tehnoloogiatele;

27. on seisukohal, et biokütuste kasutamiseks valitud sektorites, näiteks põllumajandus ja 
metsandus, veeteed ja ühistransport, võib olla mõistlik pikaajaline maksuvabastus 
puhastele kütustele;

28. toetab komisjoni tema kavatsuse osas luua läbirääkimiste raames Maailma 
Kaubandusorganisatsiooniga selge kord, mis võimaldab Euroopa biokütuste sektori 
arendamist;

29. nõuab, et biokütused Maailma Kaubandusorganisatsioonis tuleb vähemalt ajutiselt 
liigitada tundlike toodetena ning seetõttu tuleb neile teatud ajaks teha erand tollimaksu 
vähendamise valemi kohaldamisel;

30. peab vajalikuks, et komisjon esitaks 2007. aasta lõpuks raporti biokütuste tootmis- ja 
eksporditingimuste kohta tähtsaimatesse tootjariikidesse;

31. on veendunud, et mahegeenitehnoloogia peab aitama märkimisväärselt kaasa 
energiamahuka ja samas keskkonnasõbraliku biomassi arendamisele;

32. nõuab kõikides liikmesriikides kohaste stiimulite loomist energiakultuuride kasvatamiseks 
ning ettepaneku tegemist energiakultuuride toetuskava lihtsustamiseks;

33. on seisukohal, et Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahendid tuleb muuta 
kättesaadavaks biomassi energeetiliseks kasutamiseks;

34. nõuab, et 1,5 miljonile hektarile kindlaks määratud energiakultuuride toetuskava suurimat 
tagatud pindala suurendatakse märkimisväärselt ja mitte ühtegi kultuuri ei jäeta välja 
energiakultuuride toetuskavast;

35. nõuab ühtset raamistikku Euroopa tasandil, mille abil seatakse energiaks kasutatava 
  

1 EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58.
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biomassi kättesaadavaks tegemine esikohale ka riikides, kus bioenergia ei mängi veel 
mingit rolli;

36. on veendunud, et biomassi jätkusuutlik tootmine ja kasutamine pakub arengumaade jaoks 
märkimisväärseid eeliseid ning tuleb toetada intensiivset tehnosiiret kolmandate riikidega 
ning bioenergia tehnoloogiate eksporti Euroopa Liidus;

37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

2006. aasta kevadel esitas ELi komisjon rohelise raamatu ELi energiapoliitika kohta. Selle 
peamised eesmärgid on: konkurentsivõime, jätkusuutlikkus ja varustuskindlus.

Kõnealusesse laiemasse konteksti tuleb liigitada ka biomassi tegevuskava ja ELi 
biokütuste strateegia. Nimetatud eesmärkide saavutamise oluliseks osaks on kahtlemata 
biomass. Praegu toodetakse umbes pool ELis kasutatud taastuvenergiast biomassist.

Biomassi tegevuskava abil kirjeldatakse meetmeid biomassi kasutamise edendamiseks, 
elektrienergia tootmiseks, soojuse tootmiseks, transpordivaldkonnas ning täiendavaid
meetmeid biomassiga varustamiseks ja teadusuuringuteks ning finantsaspekte.

Mõju hindamine toimub samaaegselt. Selle tulemusena peab komisjon vastavalt 
konkreetsele mõju hindamisele ja Euroopa Parlamendi seisukohtadele esitama 
ettepanekud.

Praegu katab EL 4% oma energiavajadusest biomassi abil. Seda tuleb 2010. aastaks 69 mt 
ekvivalentselt naftalt1 2003. aastal kahekordistada, st komisjoni hinnangu kohaselt on 
võimalik, et 2010. aastaks suureneb biomassi kasutamine ligikaudu 150-187 mt 
ekvivalentsele naftale. 

Biomassi kasutamise edendamine kaasneb taastuvenergia kasutamise sõnastatud 
eesmärkidega ELis 12% võrra 2010. aastaks, mis koosneb 21% osakaalust elektrisektoris 
ning 5,75% biokütuste puhul.

  
1 Miljonit tonni ekvivalentset naftat.
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Biomassi kasutamise kulud ja kasu

Biomass on ainuke süsinikukandja taastuvenergiate hulgas ning seetõttu eriti tähtis 
süsinikku sisaldavate toodete tootmiseks. Seetõttu tuleb kaaluda nimetatud alternatiivide 
energeetilist kasutamist. Energeetiline kasutamine aitab kaasa Euroopa energiavarustuse 
mitmekesistumisele ning võib vähendada sõltuvust importenergiast. Lisaks tuleb lähtuda 
kasvuhoonegaaside heitkoguste tuntavast vähenemisest, kui biomassi kasutatakse kütmise 
ja jahutamise, transpordi ning elektrienergia tootmise valdkondades. Seega on kindlasti 
võimalik luua töökohti, siiski hinnatakse selle mõju erinevalt: 200 000–300 000 töökohta. 
Eriti võivad laiemast kasutamisest kasu saada maapiirkonnad. Vabatahtlike kokkulepete 
alusel energiamajanduse, mineraalõlitööstuse, autotööstuse, põllumajanduse, 
jäätmemajanduse ja metsandusega on võimalik biomassi kiirem areng ning laialdasem 
kasutamine. Konkreetsed eesmärgid ja õigusaktid mõjuvad kogemuste kohaselt alles 
pärast pikka rakendusetappi liikmesriikides.

Biomassküte

Biomassi kasutamine elumajade ja tööstushoonete kütmisel on hõlpsalt rakendatav ning 
võrreldes teiste küttematerjalidega soodsam nii seadmete kui ka küttematerjali soetamise 
osas. Nüüdseks on olemas tehnikad, millega saab puitu ja keskkonnaohutuid jäätmeid 
muuta standarditud graanuliteks, mis tagavad tarbijate vastava varustatuse. Soojuse 
tootmise valdkonnas on arenguvõimalused, mis kajastuvad juba täna biomassi kasvus. 
Seetõttu peab komisjon tagama, et liikmesriikides edendatakse ühenduse õigusaktide 
rakendamist elektri- ja soojuse koostootmise kohta 2004/8/EÜ. Kodumajapidamiste 
biomassikatelde tehniliste omaduste parandamisega kaasneb kohandamine toodete 
ökodisaini nõuete direktiiviga (2005/32/EÜ). 

Biomass kaugkütte korral

Miljonid ELi kodanikud on seotud kaugküttevõrguga. Eesmärgiks on uute 
kaugküttesüsteemide arendamine. ELi komisjon soovitab liikmesriikidel tungivalt lisada 
kaugkütte tarned käibemaksusoodustusega teenuste ja kaupade loetellu (KOM (2003) 
397), näiteks maagaasi ja elektri maksustamisel käibemaksusoodustuse abil. Lisaks tuleb 
luua võimalused gaasivõrkude biogaasiga varustamiseks, et edendada biogaasiseadmete 
turustamist ja arendamist.

Biomassist elektrienergia tootmine

Biomassist saab erinevate tehnoloogiate abil elektrienergiat toota. Nii saab biomassi lisada 
täiendava küttematerjalina söele ja gaasile. Tsentraalsed suured elektrijaamad, nagu 
Taanis või Soomes, on sealjuures väga kulutasuvad. Siiski peaks elektrienergia tootmisel 
tekkivat soojust kasutama elektri ja soojuse koostootmise seadmetes. Sellist topelt-tulu 
peavad seega edendama liikmesriigid ja komisjon. Põhimõtteliselt annab direktiiv 
taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise kohta raamistiku biomassile 
elektrienergia tootmisel (2001/77/EÜ).

Biokütused

Biokütuste direktiiv 2003/30/EÜ sätestab kõikide ELi liikmesriikide eesmärgiks 
biokütuste 2% osakaalu 2005. aastal ja 5,75% osakaalu 2010. aastal.



PE 376.309v01-00 10/12 PR\621149ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Praegu toodetakse umbes 90% biokütustest kodumaisest toormest, üksnes 10% kaetakse 
impordist. 97 miljonist hektarist võimalikust haritavast maast kasutatakse 25-st 
liikmesriigist koosnevas ELis üksnes 1,8 miljonit hektarit, et toota tooret biokütuste 
tootmise jaoks (2005. aastal). Biodiislikütuste osakaal biokütuste kogukulust on 70–80%.

Märkimisväärsed on suured erinevused biokütuste suurema turuosa saavutamisel 
üksikutes liikmesriikides.  Kusjuures tuleb põhimõtteliselt ära märkida, et biokütuste 
turuosa 25 riigist koosneva ELi kõikides riikides oli 2005. aastal alla 2%. 

Mõned liikmesriigid kasutavad biokütuste edendamiseks kütusemaksust vabastamise 
võimalust, kusjuures seda kontrollitakse kui riigiabi. Lisaks on mitmed liikmesriigid 
väljastanud kohustused mineraalõliettevõtetele, kes peavad tavakütustele lisama suurema 
protsendi biokütuseid. See näitab, et liikmesriigid kasutavad kahte liiki mehhanisme 
biokütuste direktiivi rakendamiseks: 1) maksuvabastused, 2) biokütuste lisamise kohustus 
tavakütustele.

Biokütuste lisamine tavakütustele teatud protsendimäärana võib olla lahenduseks 
maksuvabastuse raskustele ning tuleb seetõttu rakendada terves ELis. Põhimõtteliselt 
tuleb märkida, et pikemas perspektiivis tuleb eelistada 2. põlvkonna biokütuseid. 
Biokütuste tehnoloogiplatvormi loomine koos tööstusega on tervitatav.

Tasakaal impordi ja ekspordi vahel

Biokütustega kaubeldakse nüüdseks juba tervel maailmaturul. EL ei saa end impordist 
sõltumatult varustada. Siiski tuleb märkida, et absoluutseks prioriteediks peab olema 
kodumaise tootmise edendamine. 

Et 2010. aastaks saavutada biokütuste turuosa suurenemine 5,75%-le, on erinevaid 
lähenemisviise. 

On võimalik võtta järgmisi meetmeid:

1. standardi EN 14214 muutmine nii, et biodiislikütuste tootmisel lubatakse kasutada rohkem 
taimeõlisid;

2. bioetanooli impordiks luua sellised turulepääsu tingimused, et võimaldatakse Euroopa 
tööstuse iseseisvat arengut;

3. biokütuste direktiivi muutmine ja kohandamine teadusuuringute arengutasemega;

4. arengumaasid tuleb toetada (Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames Euroopa 
tehnosiirde kaudu).

Lisaks tuleb läbi vaadata vastavad standardid seoses kütusekvaliteediga. Lisaks tuleb 
kõrvaldada tehnilised tõkked (probleemid naftajuhtmetega, kus voolab etanooli-
naftakütuse segu).

Pikaajaliselt tuleb vaatluse alla võtta asjaolu, et etanool võib aidata kaasa diislikütuse 
nõudluse vähendamisele Euroopas. See tuleks kasuks eelkõige Euroopa turule, kuna 
mahud bioetanooli tootmiseks on suuremad kui biodiislikütuste tootmisel. Seetõttu tuleb 
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edendada etanooli kasutamist täiendusena diislikütuse nõudlusele. Vastavalt saab muuta 
diiselmootorit, et tagada etanooli 95% kasutamine sellistes mootorites.  Seetõttu on 
standardi EN 14214 läbivaatamine vajalik.

Põhimõtteliselt tuleb järele mõelda selle üle, et lubada metanooli asendamist etanooliga 
biodiisli tootmisel, seda oleks võimalik teha standardi vastava kohandamisega.

Komisjon peab välja töötama sertifikaatide süsteemid, et kindlustada biokütuste 
jätkusuutlik tootmine, sõltumata sellest, kas need on toodetud ELis või imporditud. Lisaks 
peab komisjon 2007. aasta lõpuks esitama raporti, mis analüüsib ja hindab biokütuste 
tootmis- ja eksporditingimusi tähtsaimates tootjariikides.

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP)

Reformiga võimaldati samuti energiakultuuride kasvatamise edendamist (toiduks 
mittekasutatavad põllukultuurid). Selliseid toiduks mittekasutatavaid põllukultuure peab 
tulevikus veelgi enam uurima, et tagada haritava maa tõhusam kasutamine 
(geenitehnoloogia). Energiakultuuride laialdasem kasutamine annab põllumeestele 
täiendavad sissetulekuallikad, ei asenda aga toiduainete- või söödatootjaid. Piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil tuleb otsustada, milliseid energiakultuure kasvatada. 

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond tuleb avada biomassi energeetiliseks 
kasutamise edendamiseks ning kehtestatud suurimat tagatud pindala energiakultuuride 
toetuskava puhul tuleb suurendada enam kui 1,5 miljoni hektari võrra.

Metsandus

Praegu jääb 35% iga-aastasest puidu juurdekasvust ELis kasutamata. Komisjon peaks 
seetõttu võimalikult kiiresti esitama metsanduse tegevuskava.

Jäätmed

Praegu vaadatakse läbi jäätmete raamdirektiivi. Jäätmehooldustehnikate ning taaskasutuse 
tehnikate edendamine on hädavajalik. Lisaks tuleb kindlustada, et hõlbustatakse 
taaskasutatavate jäätmete kasutamist kütusena. See kehtib ka põllumajandusliku 
toiduainete tootmise kõrvalsaaduste kohta.

Logistika 

Turustusahela täiustamine, eelkõige graanuli- ja laastukaubandus, algatati juba programmi 
„Arukas energeetika“ abil. Siiski on siinkohal vajadus edasiste meetmete järele 
liikmesriikides, et luua püsivalt toimiv turg ELis. 

Liikmesriigid peavad esitama riiklikud biomassi tegevuskavad kindlustamaks, et igaüks 
aitab kaasa Euroopa energiapoliitika eesmärkide saavutamisele, nimelt varutuskindlusele, 
konkurentsivõimele ja jätkusuutlikkusele. 

Toetus

ELi rahaline toetus biomassile saab toimuda struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide abil 
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toetatavates piirkondades. On vajalik integreeritud lähenemine, mis ühendab ELi 
toetusvõimalused optimaalselt liikmesriikide omadega.

Eelkõige tuleb tagada teadusuuringute ja arendustegevuse toetamine, et pikaajaliselt saaks 
biomassi paremini ja tõhusamalt kasutada kütusena, elektri tootmiseks, kütmiseks ja 
jahutamiseks, intelligentsetes energiavõrkudes, bioteaduste ja biotehnoloogia valdkonnas 
toiduks mittekasutatavate protsesside jaoks, biorafineerimistehaste kontseptsiooni puhul 
ning 2. põlvkonna biokütuste tootmiseks. 

Kokkuvõte

Biomassi kasutamise edendamine ja arendamine peidab endas mitmeid võimalusi. 
Biomass ei ole siiski imerohi vastuseks ELi tulevase energiavarustuse küsimustele.

Lisaks energia taaskasutamisele tuleb võimaldada teisi kasutusviise. Ainsat teed biomassi 
ja biokütuste laialdasemaks kasutamiseks ei ole olemas. Seetõttu on ELi ja liikmesriikide 
ülesandeks jätta optimaalne kasutamine konkurentsile ning luua selleks ühtsed 
raamtingimused.
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