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Asiantuntijalta: EU edistää aktiivisesti uusiutuvan energian 

hyödyntämistä ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi  

Euroopan unioni on pitkään pyrkinyt osoittamaan maailmanlaajuista johtajuutta 

ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa ja uusiutuvan energian edistämisessä. Raamit 

näille tavoitteille luovat Eurooppa-neuvoston eli EU:n huippukokouksen syksyllä 2014 

hyväksymät, vuoteen 2030 ulottuvat, ilmasto- ja energiatavoitteet. Yksi vuoden 2030 tavoitteista 

koskee uusiutuvan energian tuotantoa, jonka vähimmäisosuus EU:ssa kulutetusta energiasta on 

asetettu 27 prosenttiin. Tämän jälkeen Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti kehottivat 

pitkään komissiota tekemään ehdotuksen koskien uusiutuvaan energiaan liittyvää lainsäädäntöä. 

Täten, uusiutuvan energian edistämisestä tuli Jean-Claude Junckerin johtaman Euroopan 

komission yhdeksi tärkeimmistä politiikkatavoitteista nykyisen komission aloittaessa 

työskentelynsä vuonna 2014.  

Viedäkseen huippukokouksen tavoitteita eteenpäin, Euroopan komissio on tehnyt useita esityksiä 

ilmasto- ja energiapolitiikan saralla. Yhtenä viime aikaisista toimenpiteistään komissio julkaisi 

30. marraskuuta 2016 puhtaan energian eli niin sanotun ”talvipaketin”. Talvipaketti sisältää 

kahdeksan lainsäädäntöehdotusta, joista yksi on uusiutuvan energian direktiivi eli RES II. 

Direktiivi koskee vuosia 2021-2030 ja se on uudelleenlaadintaehdotus (eng. recast) vuoden 2009 

direktiivistä. RES II ottaa huomioon EU:n vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan 

raamit sekä unionin vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksessa tekemät sitoumukset. 

Direktiiviehdotuksessa käsitellään muun muassa uusiutuvaa energiaa liikenteessä, uusiutuvilla 

energiamuodoilla tuotettua sähköä ja sen tukemista sekä bioenergian kestävyyttä.  

Kestävyyskriteerit myös kiinteille biomassoille 

Muutoksena nykyiseen direktiiviin, jossa bioenergian kestävyyskriteerit koskevat vain liikenteen 

biopolttoaineita, RES II-direktiivi luo kestävyyskriteerit myös sähkön ja lämmön tuotannossa 

käytettäville kiinteille biomassoille. Tällä on vaikutuksia metsäbiomassojen kohteluun 

energiantuotannossa, sillä ehdotuksessa sovelletaan samaa tarkastelua riippumatta siitä, 

päätyykö biomassa sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotantoon vai liikenteen biopolttoaineiden 

valmistukseen. Jäsenvaltiot voivat tukea uusiutuvien energiamuotojen käyttöä 

valtiontukisääntöjen puitteissa, mutta kuitenkin vain kestävyyskriteerit täyttävä bioenergia saa 

taloudellista tukea, on laskennallinen kansalliseen uusiutuvan energian kiintiöön ja otetaan 

huomioon EU:n uusiutuvan energian tavoitteessa.  

Lisäksi keskeisenä muutoksena nykyiseen direktiiviin, komissio ehdottaa sitovista kansallisista 

tavoitteista luopumista ja siirtymistä EU-tasolla sitovaan uusiutuvan energian tavoitteeseen; 

EU:n uusiutuvan energian osuus on oltava vähintään 27 prosenttia energian loppukulutuksesta. 

Direktiivi on myös yhdenmukainen muiden alaa koskevien säännösten, kuten maankäyttöä, 

maankäytön muutosta ja metsätaloutta (LULUCF) koskevan asetuksen kanssa, jota jauhetaan 

tällä hetkellä EU:n lainsäädäntömyllyssä. 

Euroopan parlamentissa kannatusta tiukemmille tavoitteille 

EU-instituutioilla on  – perinteiseen tapaan – melko erilaiset näkemykset EU:lle sopivien 

uusiutuvan energian käyttöä koskevien tavoitteiden asettelusta. Komissio esitteli talvipaketin ja 
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sen kahdeksan lainsäädäntöehdotusta EU:n jäsenmaiden energiaministereille joulukuussa 2016 

ja helmikuussa ministerit keskustelivat ensimmäistä kertaa koko talvipaketista. Ehdotusta 

käsitellään tällä hetkellä teknisellä tasolla energia-työryhmässä, eikä ministereiden kesken 

neuvostossa täten kantaa olla vielä toistaiseksi luotu.  

Euroopan parlamentti on jo aikaisemmin ilmaissut näkemyksensä EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja 

energiatavoitteisiin pitäen niitä kunnianhimottomina. Parlamentin suurimmat poliittiset ryhmät 

ovat 30 prosentin uusiutuvan energian vähimmäistavoitteen kannalla, ehdotuksessa olevan 27 

prosentin sijaan.  Parlamentin osalta vastuuvaliokuntana toimii teollisuus-, tutkimus-, ja 

energiavaliokunta (ITRE). ITRE:n lisäksi myös ympäristövaliokunta (ENVI), 

maatalousvaliokunta (AGRI) sekä vetoomukset-valiokunta (PETI) antavat mielipiteensä 

komission ehdotukseen.  Joulukuun 2016 parlamentin täysistunnossa espanjalainen sosialistien 

ja demokraattien (S&D) ryhmän José Blanco López valittiin RES II-direktiivin esittelijäksi. ITRE-

valiokunta käsitteli komission ehdotusta helmikuun lopun kokouksessa, jossa López kritisoi 

komissiota muun muassa jäsenmaita sitovien kansallisten tavoitteiden jättämisestä ehdotuksen 

ulkopuolelle.  ITRE:n mietintöluonnosta on määrä käsitellä valiokunnan kokouksessa toukokuun 

lopulla 2017. 
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Uusiutuvan energian direktiivi, liitteet ja tiivistelmä: 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FI/COM-2016-767-F1-FI-MAIN-PART-1.PDF 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FI/COM-2016-767-F1-FI-ANNEX-1-PART-1.PDF 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/technical_memo_renewables.pdf  
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