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EU:n puhtaan energian paketti valmis –
toimintakehys selvä 2030 asti

• EU:n puhtaan energian lainsäädäntöpaketti valmistui 
2018 lopulla. Kansallinen toimeenpano 2019 – 2020.

• Toimijoiden näkökulmasta perussäännöt on selvillä 
2030 asti

• Tavoitteet kirittävät päästöjen vähentämistä ja 
uusiutuvia



RED II: biomassan kestävyyskriteerit

• REDII edellyttää todentamaan biomassan kestävyyttä. 

• Vastuu toimijalla eli yrityksillä, joiden täytyy todentaa 
perustuen viiteen eri metsäkriteeriin:

1. Raaka-aineen laillisuus tulee varmistaa

2. Metsä pitää uudistaa

3. Suojelualueiden olemassaolo tulee huomioida

4. Vaikutuksen monimuotoisuuteen ja maaperän laatuun 
tulee minimoida

5. Hakkuut pitää tehdä tavalla, joka ylläpitää tai parantaa 
metsän pitkän ajan tuotantokapasiteetin

• Lisäksi jäte-/jalostuskelpoisen raaka-aineen seurantaa

• Kotimainen toimeenpano käynnistymässä, komissiolta 
ohjeistus tulossa 2020 lopulla

• 31.6.2021 pitäisi olla toimeenpantuna



Sustainable finance 
regulation

Bioenergy-related 
provisions



Sustainable Finance Regulation
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Commission proposal

Create a taxonomy to lable economic 
activities/technologies as environmentally 
sustainable

Six environmental objectives to qualify an 
investment as environmentally sustainable

Technical screening by delegated acts to 
establish a precise list of sustainable economic 
activities



Where will this taxonomy be used?
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• To determine the degree of environmental 
sustainability of an investment:
– Financial products or corporate bonds

– Not integrated: equity (retail), sovereign bonds

• What future impacts?
– the taxonomy will be used by a wide amount of 

organisations (EIB, OECD etc.) → impact on the 
access to loans & credits

– Future use of the taxonomy in other context (e.g. EP 
proposal to use it for EU funds); implications on future 
EU policies (e.g. GHG accounting)



Under which environmental objectives 
will bioenergy be considered 
sustainable?
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Directly under the objective of climate 
mitigation: renewable energy sources are 
considered sustainable

Indirectly under the objective to protect healthy 
ecosystems: via sustainable forest 
management, sustainable agricultural practices 
and sustainable land management

Positive assessment: Sustainable finance 
regulation can bring support for investments in 
bioenergy



Two step approach taking place in 
parallel
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• Political process: negotiations on the Commission 
proposal for a taxonomy on sustainable finance

• Technical Expert Group: working on the taxonomy itself 
→ recommendations which will be used for delegated 
acts foreseen in the Commission proposal

May 2018 
Commission 

proposal

March 2019: 
vote in EP 

plenary

July/September 
2019: Trilogues

TEG work 
started: 

second half 
2018

Final report 
June 2019

2020-2022 
Delegated 

acts



Pitkän aikavälin strategiat ja bioenergian 
rooli

• EU Komissio julkaisi marraskuun lopulla 
keskustelupaperin(Long term strategy after Paris) 
2050 tähtäimellä:
• Bioenergia keskeisenä osana tiukinta skenaariota

• Bioenergian käyttö voisi kaksinkertaistua 150 Mtoe → 300 Mtoe

• Kasvu erityisesti lämmön tuotannossa ja teollisuuden 
prosessienergiana

• Hiilensidonnan eri menetelmät isossa roolissa (BECCS/BECCU & 
DAC, biohiili jne)

• IRENA ja IEA katsovat bioenergian olevan edelleen 
keskeisin muoto 2030 eteenpäin ja mitä tiukemmat 
päästövähennystavoitteet niin sitä merkittävämmin
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8 SCENARIOS 
Reading across scenarios : Biomass Supply 

WASTE SECTOR Improved collection 

FOREST STEMWOOD at 2015 level 
in all scenarios

FOREST RESIDUES  Increases

AGRICULTURAL RESIDUES Increased 
use 

FOOD CROPS very marginal

FAST GROWING ENERGY CROPS
(SRC + Lignocellulosic grass) will 
provide for the rest 

TRENDS

60-65 
Mtoe

100
Mtoe

2
0

0
M

to
e

3
8

 -1
0

8
M

to
e

108Mtoe 
Fast Growing 
energy crops 
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8 SCENARIOS 
Reading across scenarios : Biomass Consumption 

TRENDS

POWER From 40% (EE, CIRC) to 75% 
(1.5LB) of biomass used in the power 
sector

RESIDENTIAL HEATING Biomass use 
decreases in all scenario towards 2050

TRANSPORT phase out of 1st Gen, from 
2030 scale up of advanced biofuels (up 
to 20%)

Biomass used in 2050 produced domestically (4-6% imports)

DOMESTIC PRODUCTION OF FEEDSTOCK from 214 Mtoe to 320 Mtoe
406 Mtoe
Middle range potential 

for Biomass in the year 2050 (A. Faaij’s
review)



Biomassaa Eussa vielä paljon 
käyttämättömänä

• Biomassan materiaalikäyttö lisääntyy (korvaten 
fossiilista) EU:ssa 2050 mennessä arvioiden mukaan 25 
– 120 Mtonniin/a 
• Pelkästään metsät kasvavat 750 Mm3/a EUssa, kasvusta 

käytetään n.62 % keskim.

• Biomassaa käytetään EU:ssa 15 000 Mm3 kaikkiaan eli lisäys pieni

• Faaij selvitys (2018): EU:ssa biomassaa riittää 
energiakäytön triplaamiseen, erityisesti maataloudessa 
iso potentiaali



Markkinoiden kasvu



Lähde: BioenergyEurope
statistics 2018



Pelletin käyttö voimakkaassa kasvussa



Pohjoismaissa biomassan käyttö lisääntyy



Ruotsin NECP

Biomassan 
lisäys 
2030-2040 
mennessä 
vain noin 
20 TWh?
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Kiitos!

040-1948628 / @bioenergia.fi

www.bioenergia.fi

www.bioenergyeurope.org
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