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RED II: Kestävyyskriteerit-työryhmä 1. kokous
Aika

7.5.2019, klo 14.30-16.15

Paikka

Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7
Neuvotteluhuone Lohi

Läsnä

Pekka Grönlund, työ- ja elinkeinoministeriö
Harri Haavisto, työ- ja elinkeinoministeriö
Kaisa Pirkola, maa- ja metsätalousministeriö
Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö
Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö
Ville Laasonen, ympäristöministeriö
Sari Rapinoja, ympäristöministeriö
Olli Mäki, Energiavirasto
Pekka Ripatti, Energiavirasto
Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry
Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry
Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry
Matti Mäkelä, Metsäteollisuus ry
Anna Virolainen-Hynnä, Suomen biokaasuyhdistys ry
Matti Oksanen, Gasum Oy
Nicoleta Kaitazis, Energiavirasto
Inkeri Lilleberg, työ- ja elinkeinoministeriö (sihteeri)

1. Kokouksen avaus
Käytiin lyhyesti läpi kokouksen tavoitteet ja pidettiin esittäytymiskierros.

2. Työryhmän tehtävät, työtavat ja aikataulu
TEM esitteli työryhmän tehtävät asettamispäätöksen mukaisesti, työtavat, kokouksien aikataulu ja niissä käsiteltäviä teemoja (sis. työryhmän 1. kokouksen
esitykset).

Työryhmän työ on kaksivaiheinen. Työryhmän ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan, mitä uutta sääntelyä tai muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön tarvitaan
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RED II:n kestävyyskriteereiden toimeenpanoon liittyen. Varsinaisen lakiehdotuksen valmistelu tehdään ministeriöiden virkatyönä. Toisessa vaiheessa arvioidaan mahdollisen valtioneuvoston asetuksen sekä muun kansallisen toimeenpanon tarvetta ottaen huomioon komission täytäntöönpanosäädökset.

Todettiin, että on hyvä seurata kestävyyskriteerisääntelyn implementointia
muissa jäsenvaltioissa ja sovittiin, että tietoa jaetaan aktiivisesti työryhmän kesken. Ruotsissa on paikallisen metsäkeskuksen toimesta käynnissä selvitys maatason kriteerien täyttymisestä. Alustavien tietojen mukaan selvityksen tulokset
julkaistaan syksyllä. Todettiin, että edellä mainitun selvityksen tulokset on
syytä käsitellä myös työryhmässä.

Lisäksi keskusteltiin työryhmän toiminnan viestinnästä ja työryhmän ulkopuolisten tahojen kuulemisesta. Työryhmän työstä viestitään ensi sijassa hankeikkunan avulla, joka perustetaan toukokuun aikana. Sovittiin, että työryhmälle
ilmoitetaan, kun hankeikkuna on perustettu.

Lisäksi työryhmässä keskusteltiin mahdollisten VN TEAS-selvitysten teettämisestä, biopolttoainetoimijoiden roolista työryhmässä sekä komission tarjouskilpailun tilanteesta kestävyyskriteeriohjeistukseen liittyen. Todettiin, että VN
TEAS -selvityksiä ei tästä aihepiiristä tehdä, mutta yksittäiskysymyksiin voidaan tarpeen mukaan teettää selvityksiä. Biopolttoainetoimijoiden osalta todettiin, että heidät kuten muitakin toimijoita kutsutaan erikseen työryhmän kokouksiin asiantuntijoina teeman mukaan. TEM tapaa sidosryhmiä myös tarvittaessa erikseen REDII:n toimeenpanoon liittyen. Lisäksi todettiin, että työryhmän jäsenillä ei ollut tietoa komission järjestämän tarjouskilpailun tuloksista.

3. Tilannekatsaus
TEM esitteli RED II:n toimeenpanon teemoja yleisesti (sis. työryhmän 1. kokouksen esitykset). Keskeisimmistä teemoista julkaistaan tietoa hankeikkunassa (mm. toimeenpanon tarkemmat aikataulut).
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TEM esitteli RED II:n kestävyyskriteeriartiklojen keskeisimmän sisällön (sis.
työryhmän 1. kokouksen esitykset). Keskeisimpänä muutoksena aiempaan
sääntelyyn on kestävyyskriteereiden soveltamisalan laajentuminen koskemaan
myös kiinteitä biomassapolttoaineita.

Työryhmän jäsenet ja asiantuntijat esittivät näkemyksiään kestävyyskriteereistä
ja niiden toimeenpanosta. Työryhmän yhteisenä toiveena on olemassa olevien
järjestelmien hyödyntäminen ja turhan byrokratian välttäminen.

Työryhmän näkemyksissä tuli lisäksi esille kansallisen riskiperusteisen arvioinnin menettelyt ja niiden huolellinen selvittäminen, tuontipuun kestävyyden
osoittamiseen liittyvät kysymykset sekä maatalousbiomassojen ja metsäbiomassojen erilaisuus.

Sovittiin, että lisätään työryhmässä käsiteltäviin teemoihin verojärjestelmää ja
valtiontukisääntelyä sekä niiden liittymäpintaa kestävyyskriteereihin koskevat
kysymykset.

4. Muut asiat
Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

5. Seuraava kokous
Sovittiin, että työryhmän seuraava kokous pidetään perjantaina 7.6.2019 klo 911.

