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Esityksen sisältö
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• EU:n energia- ja ilmastopolitiikka

• LULUCF-lainsäädäntö

• Uusiutuvan energian direktiivi (RED II)



EU:n 2030 tavoitteet (2014)

1/19/2018 Lähde: EU Komissio 2014

Parlamentti: 35 % (ITRE)
Parlamentti: täysistunto 17.1.
Neuvosto: 27 %

Komissio 2016: 30 %

Sekä ETS että taakanjako sovittu 
joulukuussa 2017



EU:n ilmastotavoitteet

Lähde: TEM 24.1.2017

• Suomen kansallinen päästövähennystavoite taakanjakosektorilla -39 % v. 2005

• Taakanjaon päästövähennyspolun lähtöpiste: 1.6.2019

➢ tiukensi Suomen päästövähennystavoitetta noin 2 MtCO2 hiilidioksiditonnilla 
vuosien 2020 ja 2030 välillä



LULUCF



EU:n LULUCF-esitys
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Komission esitys 26.7.2016

Neuvosto  13.10.2017
Parlamentin täysistunto  

13.9.2017

Parlamentin ympäristövaliokunta  
11.7.2017

Työryhmäkokouksia

Trilogit (Q4/2017?)
- 19.10., 24.11. & 14.12.



Neuvottelujen lopputulos
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• Metsien laskenta:

• Hoidettu metsämaa lasketaan vertailutason perusteella, joka määritetään 
vuosien 2000-2009 tietoja hyödyntäen

• kukin jäsenmaa asettaa itse vertailutason kausille 2021–2025 ja 2026–
2030. 

• Vertailutaso ei pohjaudu aikaisempaan metsien käytön intensiteettiin, vaan 
kriteerinä on metsien hiilensidontakyvyn ylläpito ja vahvistaminen pitkällä 
aikajänteellä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

• EU:n komission ja jäsenmaiden asiantuntijat arvioivat vertailutasot vuoden 
2019 aikana.

• Suomelle metsämaan joustoa 44 Mt koko kaudelle

• Suomelle myös erillisjousto 10 Mt koko kaudelle

• Kosteikkoalueet
• Tulivat pakollisiksi 2026-2030 ellei komission esitä 5 vuoden lykkäystä



Suomen tilanne (1/3)
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Suomen tilanne (2/3)
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Suomen tilanne (3/3)
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Lähteet: Tilastokeskus (SuomI) ja UNFCCC (Saksa) 2017



Uusiutuvan energian 
direktiivi (RED II)



EU Objectives 2030: Effort Sharing Decision



IRENA:n arvio, jos uusiutuvien osuus 34 %



Uusiutuvan energian direktiivi

Lähde: TEM 24.1.2017



Neuvoston kannat
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• Jäsenvaltioiden tulee yhteisesti varmistaa, että EU-tason sitova, 
vähintään 27 prosentin, tavoite uusiutuvan energian osuudesta 
loppukulutuksesta toteutuu vuoteen 2030 mennessä.

• Bioenergian kestävyys – riskipohjainen arviointi

• Liikenne: 

• uusiutuvan energian kokonaisosuus 2030: 14 %

• tieliikenteen sähkö 5 x

• raideliikenteen uusiutuva sähkö 2 x

• Kehittyneet biopolttoaineet 2 x

• kehittyneet biopolttoaineet vähimmäisosuus:

• 1 % vuonna 2025 

• 3 % vuonna 2030 

• ensimmäisen sukupolven polttoaineiden maksimiosuus: 7 %



Kiitos!

harri.laurikka@bioenergia.fi

@harrilaurikka
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