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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

biomassaan ja biopolttoaineisiin sovellettavasta strategiasta
(2006/2082(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma” 
(KOM(2005)0628),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”EU:n biopolttoainestrategia” (KOM(2006)0034),

– ottaa huomioon sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön markkinoilla 27. syyskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/77/EY1,

– ottaa huomioon liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön 
edistämisestä 8. toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/30/EY2,

– ottaa huomioon uusiutuvista energialähteistä tuotetusta lämmöstä ja jäähdytyksestä 
14. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan sekä maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

A. katsoo, että erityisesti maa- ja metsätaloudessa biomassaa olisi käytettävä pitkällä 
aikavälillä voimakkaammin energialähteenä ja että energia olisi hyödynnettävä 
mahdollisimman tarkoin,

B. ottaa huomioon, että biomassan ensisijaiset käyttömahdollisuudet ovat sähköntuotannossa, 
lämmöntuotannossa, polttoaineiden valmistuksessa ja kemianteollisuudessa,

C. ottaa huomioon, että biomassa on ainoa hiiltä sisältävä uusiutuva energiamuoto ja että 
siksi on huomioitava hiiltä sisältävien tuotteiden hyödyntäminen energialähteenä sekä 
niiden valmistus,

D. katsoo, että suurempi biomassan käyttö voi edistää huomattavasti energiapolitiikan 
kolmea päätavoitetta eli toimitusvarmuutta, kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä 
kasvihuonepäästöjen vähentämisen avulla,

E. katsoo, että biomassan käyttö vähentää riippuvuutta ulkoisista energialähteistä ja avaa 
maaseudulla uusia taloudellisen kehityksen ja työllistymisen mahdollisuuksia,

  
1 EYVL L 283, 27.10.2001, s. 33.
2 EUVL L 123, 17.5.2003, s. 42.
3 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2006)0058.  
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F. ottaa huomioon, että biomassan käytössä on yhä logistisia ja teknisiä ongelmia, jotka 
johtuvat sen verrattain matalasta energiapitoisuudesta, hajanaisesta esiintymisestä, 
käytettyjen aineiden erilaisuudesta sekä polttoaineiden synteesistä,

G. katsoo, että toisen sukupolven biopolttoaineet (”Biomass-to-Liquid (BtL)” -polttoaineet) 
mahdollistavat huomattavasti korkeamman energian hyödyntämiskapasiteetin kuin 
ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet (kasviöljy, biodiesel, etanoli),

H. ottaa huomioon, että toisen sukupolven biopolttoaineiden valmistamiseen tarvittava 
teknologia on käytettävissä, että korkeatasoisemmille polttoaineille on yhä kasvava 
kysyntä ja että tarvittava infrastruktuuri ja käyttötekniikka ovat olemassa,

I. katsoo, että kuten Etelä-Afrikan ja Trinidadin tapaukset osoittavat, hiiltä sisältävien 
tuotteiden valmistuksen aloittaminen synteesipolttoaineiden avulla on maailmanlaajuisesti 
taloudellisesti mahdollista,

J. katsoo, että päätettäessä EU:n laajuisesta biomassan käytön edistämispolitiikasta tarvitaan 
yhteinen aloite, jossa avataan kaikkia hyödyntämismuotoja koskeva kilpailu,

K. katsoo, että biomassaa koskevan toimintasuunnitelman on mahdollistettava jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti päätöksenteossa riittävä liikkumavara ja joustavuus, 
jotta ne voisivat itsenäisesti määrittää bioenergian käytön tukemiseen tarvittavat poliittiset 
toimenpiteet ja välineet;

L. katsoo, että myös kustannustehokkuus on tärkeä periaate bioenergian ekologisesti 
järkevälle tukemiselle; bioenergia on ympäristöystävällistä energiaa ja sillä on näin ollen
taloudellisesti tasapainoinen ja pitkäaikainen rahoitusperusta,

M. ottaa huomioon, että biomassan kotimaista tuotantoa ja tuontia on arvioitava siitä 
näkökulmasta, että Euroopan unionissa tuetaan riippumattoman biomassa-alan kehitystä,

N. katsoo, että Euroopan unionin lainsäädäntöä olisi tarkistettava, jotta biomassaa voitaisiin 
hyödyntää tehokkaammin,

O. katsoo, että elintarviketuotannon ja energian hyödyntämisen välille on löydettävä 
tasapaino ja että biomassan hyödyntäminen energiantuotannossa on vain yksi sen eri 
käyttömahdollisuuksista,

P. katsoo, että eläinrasvoista ja kasviöljyistä valmistettujen tuotteiden kemiallinen 
hyödyntäminen on kilpailukykyinen taloudenala, jonka olemassaoloa ei pidä 
kyseenalaistaa,

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoihin biomassaa koskevasta 
toimintasuunnitelmasta ja EU:n biopolttoainestrategiasta;

2. yhtyy komission arvioon biomassan hyödyntämisen tilasta ja sen markkinointia koskevista 
esteistä energia-aloilla;

3. katsoo, että biomassaa varten olisi luotava avoimet paikallisen, kansallisen ja EU:n tason 
markkinat, jotka voitaisiin integroida Maailman kauppajärjestön (WTO) järjestelmään;
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4. vaatii niin teknisten kuin muidenkin esteiden pikaista poistamista jäsenvaltioiden ja EU:n 
tasolla;

5. uskoo, että biomassaa koskeva toimintasuunnitelma ja tiedonanto EU:n 
biopolttoainestrategiasta ovat pohjana konkreettisille toimenpiteille;

6. vaatii, että biomassaa aletaan hyödyntää kustannustehokkaasti ja kestävällä tavalla
sähköntuotannossa, liikenteessä sekä lämmityksessä ja jäähdytyksessä asianmukaisin 
toimenpitein;

7. uskoo, että biomassan kehittämistä voidaan nopeuttaa ja hyödyntämisastetta kasvattaa
myös vapaaehtoisten sopimusten pohjalta

8. katsoo, että erityisesti puubiomassa soveltuu markkinoiden suuruuden ja nykyisten 
käyttömahdollisuuksien vuoksi EU:n laajuisesti toimivien markkinoiden luomiseen; tukee 
siksi komission aietta laatia mahdollisimman pian metsätaloutta koskeva 
toimintasuunnitelma;

9. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan biomassan tuottamiseen annettavalle taloudelliselle 
tuelle ehdoksi korkean energiatehokkuuden sekä huomattavan kustannustehokkaan 
ympäristö- ja toimitusvarmuuden tavoitteen;

10. odottaa jäsenvaltioilta rakenne- ja maatalouspoliittisten säännösten kanssa yhteen 
sovitettavaa investointitukea biomassan tuotannolle;

11. odottaa, että jokainen jäsenvaltio kehittää kansallisen biomassaa koskevan 
toimintasuunnitelman tai päivittää mahdollisesti jo laaditun toimintasuunnitelmansa;

12. kehottaa komissiota tarkastelemaan biomassan kestävyyttä kaikilla käyttöalueilla eri 
biomassatyyppien tieteellisten vertailujen pohjalta ja tekemään yhteenvedon 
yhteensopivuudesta yhteisön säännöstön kanssa sekä toimittamaan parlamentille ja 
neuvostolle asiasta mietinnön vuoden 2007 loppuun mennessä;

13. odottaa komissiolta ehdotuksia biomassan kustannustehokkaan ja kestävän käytön 
tukemiseksi lämmitys- ja jäähdytyskäytössä erityisesti yksityistalouksissa;

14. odottaa, että jätteitä koskevan lainsäädännön tarkistamisen yhteydessä helpotetaan 
hyödynnettäviksi kelpaavien jätteiden käyttöä polttoaineena; niihin kuuluvat myös 
maatalousalan elintarviketuotannon sivutuotteet;

15. vaatii kaasuverkkojen avaamista biokaasun syöttöä varten;

16. odottaa, että yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa bioenergian tuotannon ja 
hyödyntämisen hallinnollisia menettelyjä yksinkertaistetaan ja laajennetaan koskemaan 
kaikkia jäsenvaltioita;

17. vaatii kasvien, esimerkiksi viljan, polton tunnustamista ja tukemista;

18. suhtautuu myönteisesti komission tiedonannon pohjana olevaan tavoitteeseen jouduttaa 
biopolttoaineiden muodossa olevan uusiutuvan energian hyödyntämistä ja käyttöä 
liikenteessä;
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19. tukee komission aietta tukea kestävästi erityisesti toisen sukupolven biopolttoaineiden 
alan tutkimus- ja kehitystyötä sekä helpottaa niiden laaja-alaista toteuttamista; viittaa 
seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan;

20. pitää välttämättömänä määrittää mahdollisimman pian biopolttoaineita koskevat tekniset 
standardit ja tarkistaa bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 
93/12/ETY muuttamisesta 13. lokakuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/70/EY1, jotta biopolttoaineita voitaisiin sekoittaa entistä enemmän bensiiniin 
ja dieseliin;

21. vaatii erityisesti voimassa olevan EN 14214 -standardin tarkistamista, jotta siihen 
voitaisiin sisällyttää myös muita biomassatyyppejä;

22. tukee biopolttoaineita koskevan teknologiaohjelman perustamista yhdessä teollisuuden 
kanssa;

23. vaatii jäsenvaltioita painokkaasti toteuttamaan mahdollisimman pian jo asetetut 
biopolttoaineita koskevat kansalliset tavoitteet;

24. pyytää komissiota saattamaan voimaan sertifiointijärjestelmän, jossa sallitaan 
biopolttoaineiden kestävä tuotanto ja joka koskee niin Euroopan unionissa valmistettuja 
kuin myös tuotuja biopolttoaineita;

25. odottaa EU:n laajuisen polttoaineiden sekoitusvelvollisuuden käyttöönottoa, jolla ei 
kuitenkaan estetä biopolttoaineiden vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia; luottaa asiassa 
toimivaan kilpailuun;

26. nojautuu liikenteen alalla vaihtoehtoisiin tekniikoihin;

27. katsoo, että kun biopolttoaineita käytetään tietyillä aloilla, kuten maa- ja metsätaloudessa, 
laivaliikenteessä ja julkisessa henkilölähiliikenteessä, voisi olla järkevää vapauttaa puhtaat 
polttoaineet pitkäaikaisesti verotuksesta;

28. tukee komissiota sen pyrkimyksessä luoda WTO-neuvottelujen puitteissa selkeitä 
sääntelyjä, jotka mahdollistavat eurooppalaisen biopolttoainealan kehityksen;

29. vaatii, että biopolttoaineet luokitellaan WTO:ssa ainakin toistaiseksi herkiksi tuotteiksi ja 
että ne on siksi jätettävä tietyksi ajaksi tullinalennusten soveltamisen ulkopuolelle;

30. pitää tarpeellisena, että komissio laatii vuoden 2007 loppuun mennessä mietinnön 
biopolttoaineita koskevista tuotanto- ja vientiehdoista tärkeimmissä tuottajamaissa;

31. on vakuuttunut siitä, että vihreä geenitekniikka edistää huomattavasti 
energiatehokkaamman ja samalla ympäristöystävällisemmän biomassan kehittämistä;

32. vaatii, että kaikissa jäsenvaltioissa luodaan asiamukaisia kannustimia energiakasvien 
viljelemiseksi ja ehdotetaan energiakasvien viljelyyn myönnettäviä tukia koskevien 
sääntöjen yksinkertaistamista;

  
1 EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.  
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33. katsoo, että myös Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston varojen olisi 
oltava käytettävissä biomassan hyödyntämiseen energialähteenä;

34. vaatii, että tukia koskevissa säännöissä olevaa energiakasvien viljelyn taattua 
1,5 miljoonan hehtaarin enimmäispinta-alaa laajennetaan huomattavasti ja ettei mitään 
viljelymuotoa suljeta energiakasvien viljelytukia koskevien sääntöjen ulkopuolelle;

35. vaatii yhtenäisen kehyksen luomista EU:n tasolla, jotta biomassan ottaminen 
energiakäyttöön asetetaan etusijalle myös sellaisissa maissa, joissa bioenergiaa ei vielä 
käytetä;

36. on vakuuttunut siitä, että biomassan kestävä tuotanto ja hyödyntäminen tarjoavat 
kehitysmaille huomattavia etuja ja että tekniikan intensiivistä vaihtoa kolmansien maiden 
kanssa sekä bioenergiatekniikkojen vientiä on tuettava Euroopan unionissa; 

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELU

Komissio julkaisi keväällä 2006 vihreän kirjan Euroopan energiapolitiikasta. Sen 
päätavoitteita ovat kilpailukyky, kestävyys ja toimitusvarmuus.

Tähän laajempaan yhteyteen kuuluvat myös biomassaa koskeva toimintasuunnitelma ja 
EU:n biopolttoainestrategia. Biomassa on ehdottomasti tärkeä osa näiden tavoitteiden 
saavuttamista. Tällä hetkellä jo noin puolet EU:ssa käytettävästä uusiutuvasta energiasta 
on valmistettu biomassasta.

Biomassaa koskevassa toimintasuunnitelmassa on määritettävä biomassan hyödyntämisen 
tukemista, sähköntuotannon ja lämmöntuotannon tukemista sekä liikennettä koskevia 
toimenpiteitä, biomassan hankkimista ja tutkimusta koskevia toimenpiteitä sekä 
rahoituksellisia näkökohtia.

Seurausten arviointi suoritetaan samalla. Tuloksena olisi erityisen seurausten arvioinnin ja 
parlamentin lausuntojen mukaisesti oltava komission ehdotukset.

Tällä hetkellä EU:n energiatarpeesta 4 prosenttia katetaan biomassalla. Tämän pitäisi 
vuoteen 2010 mennessä enemmän kuin kaksinkertaistua vuoden 2003 lukemasta 69 mtoe1, 
mikä tarkoittaa, että komission arvion mukaan biomassan hyödyntäminen saattaa nousta 
noin 150–187 mtoe:en.

Biomassan hyödyntämisen tuki sisältyy EU:ssa uusiutuvien energiamuotojen 
hyödyntämistä koskeviin tavoitteisiin ollen 12 prosenttia vuoteen 2010 asti, ja siitä 
21 prosenttia koostuu sähköntuotantoalasta ja 5,75 prosenttia biopolttoaineista.

  
1 Miljoonaa öljytonnia vastaava energiamäärä
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Biomassan hyödyntämisen kustannukset ja siitä saatava hyöty

Biomassa on ainoa hiiltä sisältävä uusiutuva energiamuoto ja siksi erityisen tärkeä hiiltä 
sisältävien tuotteiden valmistamiselle. Siksi on aiheellista harkita kyseisen vaihtoehdon 
hyödyntämistä energialähteenä. Sen hyödyntäminen energialähteenä edistää 
energiantuotannon monipuolistumista Euroopassa ja voi auttaa vähentämään riippuvuutta 
tuontienergiasta. Lisäksi kasvihuonepäästöjen voidaan odottaa vähenevän huomattavasti, 
kun biomassaa käytetään lämmitys- ja jäähdytysalalla, liikenteessä ja sähköntuotannossa. 
Näin ollen myös uusien työpaikkojen luominen on mahdollista, joskin vaikutuksen 
arvioidaan koskevan noin 200 000–300 000 työpaikkaa. Erityisesti maaseutu voi hyötyä 
biomassan voimakkaammasta käytöstä. Nopeutunut kehitys ja biomassan voimakkaampi 
hyödyntäminen ovat mahdollisia myös energiataloudessa, mineraaliöljyteollisuudessa, 
autoteollisuudessa, maataloudessa, jätteiden käsittelyssä ja metsätaloudessa tehtyjen 
vapaaehtoisten sopimusten pohjalta. Konkreettisten tavoitteiden ja lainsäädännön 
vaikutukset näkyvät saatujen kokemusten mukaan jäsenvaltioissa vasta pitkän 
täytäntöönpanovaiheen jälkeen.

Biomassan käyttö lämmöntuotannossa

Biomassan käyttö asuin- ja teollisuusrakennusten lämmittämiseen on yksinkertaista 
toteuttaa ja muihin polttoaineisiin verrattuna kustannuksiltaan edullista niin laitteiden kuin 
itse polttoaineen hankinnan osalta. Nykyään on käytettävissä tekniikka, jolla puusta tai 
puhtaasta jätteestä voidaan muovata standardoituja pellettejä, joilla varmistetaan lämmön 
toimitus kuluttajalle. Lämmöntuotantoalalla on olemassa kehitysmahdollisuuksia, jotka 
ovat jo nykyään nähtävissä biomassamarkkinoiden kasvuna. Komission on siksi 
varmistettava, että jäsenvaltioissa pannaan täytäntöön sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
edistämisestä sisämarkkinoilla annettu direktiivi 2004/8/EY. Biomassakattiloiden 
tehokkuuden parantaminen kotitalouksissa liittyy energiaa käyttävien tuotteiden 
ekologisesta suunnittelusta annettuun direktiiviin 2005/32/EY. 

Biomassan käyttö kaukolämmityksessä

Miljoonat EU-kansalaiset saavat lämmityksensä kaukolämpöverkosta. Tavoitteena on 
uusien kaukolämpöjärjestelmien rakentaminen. Komissio vetoaa aiheellisesti 
jäsenvaltioihin, jotta nämä ottaisivat kaukolämpöpalvelut sellaisia palveluita ja tuotteita 
koskevaan luetteloon, joilla on alennettu alv-kanta (KOM(2003)0397). Tästä on
esimerkkinä maakaasun ja sähkön verottaminen alennetulla alv-kannalla. Lisäksi on 
luotava mahdollisuus syöttää biokaasua kaasunjakeluverkkoon, jotta biokaasukeskusten 
markkinointia ja rakentamista voitaisiin edistää.

Biomassalla tuotettava sähkö

Biomassasta voidaan tuottaa sähköä eri tekniikoiden avulla. Biomassaa voidaan 
esimerkiksi käyttää lisäpolttoaineena hiilen tai kaasun kanssa. Esimerkiksi Tanskassa ja 
Suomessa käytettävät suuret keskusvoimalaitokset ovat siihen tarkoitukseen erittäin 
kustannustehokkaita. Sähköntuotannossa syntyvää lämpöä olisi kuitenkin hyödynnettävä 
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitteilla. Jäsenvaltioiden ja komission on siksi tuettava 
kyseistä kaksinkertaista tuotantoa. Sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla annettu direktiivi (2001/77/EY) antaa 
kehyksen biomassan käytölle sähköntuotannossa.
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Biopolttoaineet

Biopolttoaineista annetussa direktiivissä 2003/30/EY määrätään, että biopolttoaineiden 
tavoitteellisen osuuden olisi oltava kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 2 prosenttia vuonna 2005 
ja 5,75 prosenttia vuonna 2010.

Tällä hetkellä noin 90 prosenttia biopolttoaineista valmistetaan kotimaisista raaka-aineista 
ja ainoastaan 10 prosenttia tuodaan muualta. Laajentuneessa EU:ssa tarjolla olevasta 
97 miljoonan hehtaarin viljelyalasta käytetään ainoastaan 1,8 miljoonaa hehtaaria 
biopolttoainetuotannon raaka-aineiden viljelyyn (vuonna 2005). Käytetyistä 
biopolttoaineista 70–80 prosenttia on biodieseliä.

Jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja biopolttoaineiden markkinaosuuksissa. On 
kuitenkin otettava huomioon, että biopolttoaineiden markkinaosuus oli vuonna 2005 
kaikkialla 25 jäsenvaltion EU:ssa alle 2 prosenttia. 

Jotkin jäsenvaltiot käyttävät biopolttoaineiden tukemiseen polttoaineiden verovapautta, 
jota on valvottava valtiontukien tapaan. Lisäksi osa jäsenvaltioista on määrännyt 
velvoitteita mineraaliöljyä tuottaville yrityksille, jolloin niiden on lisättävä normaalin 
polttoaineen joukkoon entistä suurempi osuus biopolttoainetta. Jäsenvaltiot käyttävät siis 
kahta eri menetelmää biopolttoaineista annetun direktiivin täytäntöönpanossa: 1.) 
verovapauksia 2.) velvollisuutta lisätä biopolttoainetta tavallisen polttoaineen joukkoon.

Tietyn biopolttoaineosuuden lisääminen tavalliseen polttoaineeseen voisi olla ratkaisu 
verovapautta koskeviin ongelmiin, ja sitä olisikin siksi käytettävä koko EU:ssa. 
Periaatteellisesti on päätettävä, että toisen sukupolven biopolttoaineet asetetaan etusijalle 
pitkällä aikavälillä. On syytä suhtautua myönteisesti biopolttoaineita koskevan 
teknologiaohjelman perustamiseen yhdessä teollisuuden kanssa.

Tuonnin ja viennin välinen tasapaino

Biopolttoaineita myydään koko maailman markkinoilla. EU:n omat varannot eivät riitä 
omavaraisuuteen. Kotimaisen tuotannon tukemisen on oltava ehdottomasti etusijalla. 

Tavoitteena olevan biopolttoaineiden 5,75 prosentin markkinaosuuden saavuttamiseksi 
vuoteen 2010 mennessä on erilaisia keinoja. 

Voidaan ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

1. muutetaan EN 14214 -standardia niin, että biodieselin tuotannossa sallitaan 
useampien kasviöljyjen käyttö;

2. tuodun bioetanolin markkinoille pääsyä koskevat ehdot on laadittava sellaisiksi, 
että myös oman eurooppalaisen teollisuuden kehittyminen on mahdollista;

3. biopolttoaineista annetun direktiivin tarkistaminen ja sen mukauttaminen 
kehityksen vaiheeseen tutkimusalalla;

4. on tuettava kehitysmaita (WTO:n puitteissa sekä eurooppalaisen tekniikan 
vaihdon avulla).
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Asianmukaisten standardien tarkastus on suoritettava polttoaineen laatu huomioon ottaen. 
Lisäksi on poistettava tekniset esteet (öljyputkissa esiintyvät ongelmat etanolin ja 
polttoaineena käytettävän öljyn seoksen yhteydessä).

Pitkällä aikavälillä on otettava huomioon, että etanolin avulla voidaan dieselin kysyntä 
saada laskemaan Euroopassa. Tämä olisi hyödyllistä erityisesti EU:n markkinoiden 
kannalta, koska bioetanolin valmistuskapasiteetti on biodieselin tuotantokapasiteettia 
korkeampi. Siksi on tuettava etanolin käyttöä dieselin kysynnän yhteydessä. 
Dieselmoottorin rakennetta voidaan muuttaa niin, että siinä voidaan käyttää 95-
prosenttisesti etanolia. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa standardia EN 14214.

On harkittava, sallitaanko biodieselin valmistuksessa metanolin korvaaminen etanolilla, 
mikä olisi mahdollista sitä koskevan standardin mukauttamisen avulla.

Komission on kehitettävä sertifiointijärjestelmä biopolttoaineiden kestävän tuotannon 
varmistamiseksi riippumatta siitä, onko polttoaineet valmistettu EU:ssa vai tuotu muualta. 
Lisäksi komission on toimitettava vuoden 2007 loppuun mennessä mietintö, jossa 
analysoidaan ja arvioidaan tärkeimpien tuottajamaiden biopolttoaineita koskevat tuotanto-
ja vientiehdot.

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)

Uudistuksen myötä myös energiakasvien (Non-food-kasvien) viljelyn tukeminen on 
mahdollista. Non-food-kasveja on tutkittava vastaisuudessa enemmän, jotta viljelyalueita 
voitaisiin hyödyntää tehokkaammin (geenitekniikka). Energiakasvien viljelyn lisääminen 
voi tarjota maanviljelijöille lisätulojen mahdollisuuden, mutta se ei kuitenkaan korvaa 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoa. Päätös siitä, mitä energiakasveja viljellään, on 
tehtävä alueellisella ja paikallisella tasolla. 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto on avattava biomassan tukemiseen 
energiakäyttöä varten ja energiakasvien viljelyyn myönnettäviä tukia koskevaa taattua 
enimmäispinta-alaa on korotettava yli 1,5 miljoonaan hehtaariin.

Metsätalous

Tällä hetkellä EU:n alueella kasvavista puista jää hyödyntämättä 35 prosenttia. Siksi 
komission olisi laadittava mahdollisimman pian metsätaloutta koskeva 
toimintasuunnitelma.

Jätteet

Jätteistä annettu direktiivi on parhaillaan tarkistettavana. Jätteiden hyödyntämis- ja 
kierrätystekniikoiden tukeminen on välttämätöntä. Lisäksi on varmistettava, että 
hyödynnettäviksi kelpaavien jätteiden käyttöä polttoaineena helpotetaan. Tämä koskee 
myös maatalouden elintarviketuotannossa syntyviä sivutuotteita.

Logistiikka

Toimitusketjun parantaminen erityisesti pellettien ja hakkeen osalta aloitettiin jo 
”Euroopan älykäs energiahuolto” -ohjelmaa tukemalla. Jäsenvaltioissa on kuitenkin 
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huomattava tarve toimenpiteisiin ryhtymiselle, jotta EU:ssa saataisiin aikaan toimivat ja 
pysyvät markkinat. 

Jäsenvaltioiden olisi laadittava omat biomassaa koskevat toimintasuunnitelmansa sen 
varmistamiseksi, että jokainen tekee osuutensa EU:n energiapolitiikan tavoitteiden eli 
toimitusvarmuuden, kilpailukyvyn ja kestävyyden saavuttamiseksi. 

Tuki

EU:n biomassalle myöntämä rahoitustuki voidaan antaa tuetuilla alueilla rakenne- ja 
koheesiorahastojen kautta. Tarvitaan yhtenäistä aloitetta EU:n tukimahdollisuuksien 
tuomiseksi optimaalisesti yhteen jäsenvaltioiden tukimahdollisuuksien kanssa.

Erityisesti on varmistettava tutkimuksen ja kehityksen alan tuki, jotta biomassaa voidaan 
hyödyntää paremmin ja tehokkaammin polttoaineena, sähköntuotannossa, lämmitykseen 
ja jäähdytykseen, älykkäissä energiaverkoissa, biotieteiden ja biotekniikan alalla Non-
food-menetelmissä, biojalostuskonsepteissa sekä toisen sukupolven biopolttoaineiden 
valmistuksessa. 

Päätelmä

Biomassan hyödyntämisen tukeminen ja rakentaminen Euroopan unionissa tarjoaa useita 
mahdollisuuksia. Biomassa ei kuitenkaan voi olla yleislääke EU:n tulevaa energiahuoltoa 
koskevissa kysymyksissä.

Energian hyödyntämisen lisäksi on mahdollistettava myös muut hyödyntämismuodot. 
Biomassan ja biopolttoaineiden voimakkaampaan hyödyntämiseen ei ole yhtä ainoaa 
tapaa. Siksi EU:n ja jäsenvaltioiden tehtävänä on jättää optimaalinen hyödyntäminen 
kilpailun tehtäväksi ja luoda sille yhtenäiset reunaehdot.


