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E 53/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian 
direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus 
toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan 
kestävyyskriteerien täyttymisestä 
 
Bioenergia ry kiittää Talousvaliokuntaa lausuntopyynnöstä. 
 
Metsäbiomassan kestävyyskriteerien toimeenpano on tärkeää bioenergia-alan toiminnan 
ennakoitavuudelle ja investointien varmuudelle. Olemme siksi huolissamme komissiosta 
johtuneesta täytäntöönpanosäädöksen merkittävästä viivästyksestä ja pettyneitä 
tilanteeseen. REDII direktiivin mukaan säädös olisi pitänyt antaa tammikuun 2021 loppuun 
mennessä. Pidämme komission säädösesitystä epäonnistuneena, vaikka sen 
valmisteluun otettiin kuukausia lisäaikaa.  
 
Tämä viivästys ja komission indikoima esitys RED-direktiivin seuraavasta versiosta vielä 
ennen syksyä ja vain muutama viikko sen jälkeen, kun direktiivin tulisi olla toimeenpantu 
jäsenmaissa, on malliesimerkki sekavasta ja epäjohdonmukaisesta sääntelystä. Horjuva 
eteneminen lainsäädännön esittelyssä ja ohjeistuksessa sekä mahdolliset 
kestävyyskriteerien muutosehdotukset tulevat aiheuttamaan biomassamarkkinoille ja 
energiantuottajille tarpeetonta epävarmuutta, mikä hidastaa fossiilisten polttoaineiden 
korvaamisvauhtia EU:ssa. Siksi on välttämätöntä, että kotimainen toimeenpano luo selvän 
näkymän jo lähiviikkoina ennen juhannusta. Voimassa olevan kestävyyslain mukaisesti 
soveltamisalueen mukaisten toiminnanharjoittajien tulee hakeutua kesäkuun loppuun 
mennessä Energiaviraston kestävyysjärjestelmään. 
 
Kannatamme hallituksen näkemystä vastustaa komission esitystä, mikäli toimivaltaa ei 
rajata REDII artiklan 29 (8) valtuutuksen mukaiseksi. Täytäntöönpanosäädösluonnos on 
yhdistyksen näkemyksen mukaan poikkeuksellisen suoraviivainen yritys muuttaa ja 
tiukentaa kolmikantaisesti hyväksyttyä REDII direktiiviä. Lisäksi – kuten Valtioneuvosto 
toteaa - säädös ulottuu joiltain osin kansallisen kompetenssin piiriin. 
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Toimialan näkökulmasta toimeenpanoasetus ei tee sitäkään, mihin se on tarkoitettu. 
Tuomaan toivottuja tarkennuksia direktiiviin esittämällä todentamisen malleja ja tapoja 
osoittaa vaatimusten täyttyminen. Näitä odotettiin säädöstä pohjustaneen pitkällisen 
REDIIBIO-konsulttiselvityksen pohjalta. 
 
Kansainvälisen biomassakaupan kasvulle on selkeät näkymät. Kaupan esteitä voidaan 
osaltaan vähentää kansallisilla tietokannoilla, joita kannatamme valtioneuvoston tapaan.  
 
Laajemman näkökulman kannalta on hyvä muistaa, että bioenergia on ainoa 
energiamuoto EU:ssa, jolle on asetettu selkeät kestävyyden kriteerit lainsäädäntöön; 
liikenteen biopolttoaineille vuodesta 2009 alkaen ja REDII direktiivin myötä kaikille 
bioenergian muodoille.  
 
Kestävyyttä edistetään näkemyksemme mukaan parhaimmin toimeenpanemalla 
lainsäädännön vaatimukset koko EU:n laajuisesti. Direktiivin toimeenpanoa ja kriteerien 
toimivuutta sekä vaikuttavuutta tulee lisäksi arvioida 2025 mennessä. 
 
Mikäli – ja kun oletettavaa - täytäntöönpanoasetus viivästyy edelleen komiteaäänestyksen 
myötä, on toimivaltaisen kotimaisen viranomaisen tai valtioneuvoston tarpeen antaa 
kesäkuun loppuun mennessä asetuksella täsmennys toiminnanharjoittajien vaatimuksiin 
kestävyyden osoittamisesta.  
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