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EDUSKUNNAN VASTAUS 291/2006 vp
Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (HE 231/2006 vp).

Valiokuntakäsittely
Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(TaVM 34/2006 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

2§

Yleiset säännökset

Määritelmät

1§

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) biopolttoaineilla nestemäisiä ja kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka
tuotetaan biomassasta. Biomassalla tarkoitetaan
maataloudesta, kasvi- ja eläinaineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyvästä teollisuudesta peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja
jätetuotteiden biohajoavaa osaa sekä teollisuusja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;
2) moottoribensiinillä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa

Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on edistää biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaamiseksi liikenteessä.
Tällä lailla pannaan täytäntöön liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/30/EY,
jäljempänä biopolttoainedirektiivi.
HE 231/2006 vp
TaVM 34/2006 vp
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(1472/1994) tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia haihtuvia kivennäisöljyjä,
jotka on tarkoitettu ottomoottorilla varustettujen moottorikäyttöisten ajoneuvojen polttoaineeksi;
3) dieselöljyllä nestemäisten polttoaineiden
valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettuja
tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia dieselöljyjä, jotka on tarkoitettu dieselmoottorilla varustettujen moottorikäyttöisten ajoneuvojen
polttoaineeksi;
4) jakelijalla liikennepolttoaineiden jakelijaa, joka valmisteverotuslain (1469/1994) 10 §:n
1 momentin mukaan on verovelvollinen verottomasta varastosta Suomessa verolliseen kulutukseen toimittamastaan liikennekäyttöön tarkoitetusta moottoribensiinistä tai dieselöljystä sekä
sitä, joka on mainitun säännöksen mukaan verovelvollinen vastaanottamastaan moottoribensiinistä tai dieselöljystä;
5) kulutukseen toimittamisella moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden toimittamista verottomasta varastosta verolliseen kulutukseen Suomessa sekä näiden polttoaineiden
vastaanottamista toisesta jäsenvaltiosta tai tuontia yhteisön ulkopuolelta Suomeen verollista kulutusta varten;
6) energiasisällöllä polttoaineen alempaa
lämpöarvoa; polttoaineiden lämpöarvot ilmoitettuna megajouleina litralta (MJ/l) ovat seuraavat: moottoribensiini 32,3 MJ/l, dieselöljy 35,7
MJ/l, bioetanoli 21,2 MJ/l, biodiesel (FAME)
33,2 MJ/l, synteettinen biodiesel (BTL) ja vastaava 34,4 MJ/l. ETBE:n (etyyli-tert-butyylieetteri) lämpöarvo on 27,0 MJ/l, josta biopolttoaineosuudeksi katsotaan 47 prosenttia. Energiasisältöä määriteltäessä katsotaan polttoaine toimitetuksi 15 celsiusasteen lämpötilassa.
Milloin kulutukseen toimitetaan biopolttoainetta, jolle ei edellä ole ilmoitettu alempaa lämpöarvoa, on jakelijan ilmoitettava 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksensa yhteydessä kulutukseen toimitetun biopolttoaineen lämpöarvo sekä standardi, jonka mukaisesti lämpöarvo on määritelty.
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3§
Lain soveltamisala
Jakelijoiden on toimitettava kulutukseen biopolttoaineita siten kuin jäljempänä säädetään.
Lakia ei sovelleta huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992) tarkoitettuun valtion varmuusvarastoon. Lakia ei myöskään sovelleta jakelijaan, jonka kalenterivuoden
aikana kulutukseen toimittama moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden määrä on
enintään miljoona litraa.
4§
Toimivaltaiset viranomaiset ja tietojen salassapito
Tullilaitos valvoo tämän lain ja sen nojalla
annettujen säännösten noudattamista sekä huolehtii lain täytäntöönpanosta. Tulliviranomaisen
toimivaltuuksista on voimassa, mitä valmisteverotuslain 15 ja 18 luvussa säädetään.
Tulliviranomaisen tämän lain nojalla saamien tietojen ja asiakirjojen salassapitoon sovelletaan valmisteverotuslain 16 luvun säännöksiä.
Tulliviranomainen voi kuitenkin antaa tietoja ja
asiakirjoja kauppa- ja teollisuusministeriölle sen
tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi
sekä biopolttoainedirektiivissä tarkoitetun raportoinnin toimeenpanemiseksi.

2 luku
Jakeluvelvoite
5§
Biopolttoaineiden kulutukseen toimittaminen
Jakelijan on toimitettava kulutukseen biopolttoaineita (jakeluvelvoite) vuonna 2008 vähintään kaksi prosenttia laskettuna kyseisenä vuonna kulutukseen toimittamiensa moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä.
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Biopolttoaineita on toimitettava kulutukseen
vuonna 2009 vähintään neljä prosenttia.
Biopolttoaineita on toimitettava kulutukseen
vuonna 2010 ja sen jälkeen vuosittain vähintään
5,75 prosenttia.

Kirjanpitoaineiston säilytysaikaa ja -tapaa
koskevista säännöksistä säädetään valmisteverotuslaissa.

6§

Jakelijan ja sivullisen tietojenantovelvollisuus

Jakelijoiden väliset sopimukset

Jakelijan ja sivullisen velvollisuuteen antaa
tietoja tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten valvonnassa ja täytäntöönpanon seurannassa sovelletaan valmisteverotuslain 15 luvun
säännöksiä.

Jakeluvelvoitteensa täyttämiseksi voi jakelija
sopia velvoitteensa siirtämisestä osittain tai kokonaan toiselle jakelijalle. Jos sopimus riitautetaan tai jakeluvelvoitetta ei muusta sopimussuhteeseen liittyvästä syystä ole täytetty, vastaa kukin jakelija jakeluvelvoitteensa täyttämisestä ja
tämän lain mukaisista seuraamuksista. Sopimuksesta on toimitettava jäljennös tulliviranomaiselle 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä.
7§
Ilmoittamisvelvollisuus
Jakelijan on vuosittain ilmoitettava edellisen
kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamansa moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden määrä tuotteittain.
Jakelijan, joka 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen perusteella toimittaa kulutukseen biopolttoaineita, on ilmoituksessaan eriteltävä sopimuksen mukaisesti kulutukseen toimittamansa biopolttoaineiden määrä.
Ilmoitus on toimitettava viimeistään ilmoituksessa tarkoitettua kalenterivuotta seuraavan
maaliskuun aikana jakelijan kotipaikan tulliviranomaiselle.

9§

10 §
Ylivoimainen este
Jos jakelija ei biopolttoaineiden saatavuudessa tapahtuneiden poikkeuksellisten ja ennakoimattomien muutosten tai muun vastaavan ylivoimaiseksi esteeksi katsottavan syyn vuoksi
kykene täyttämään edellä tarkoitettua jakeluvelvoitettaan, voi kauppa- ja teollisuusministeriö
jakelijan hakemuksesta alentaa 5 §:ssä tarkoitettua prosenttiosuutta tai poistaa jakeluvelvoitteen hakemuksessa tarkoitetun kalenterivuoden
osalta.
Velvoitteen alentamista tai kokonaan poistamista koskeva hakemus on toimitettava kauppaja teollisuusministeriölle 7 §:n 3 momentissa
säädetyssä määräajassa sekä jäljennös hakemuksesta tulliviranomaiselle 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä.
3 luku
Seuraamukset ja muutoksenhaku

8§

11 §

Kirjanpitovelvollisuus

Seuraamusmaksu

Jakelijan on pidettävä sellaista kirjanpitoa,
josta käy selville kulutukseen toimitetun moottoribensiinin, dieselöljyn sekä biopolttoaineiden määrät sekä biopolttoaineiden energiasisältö ja muut tämän lain valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Jos liikennepolttoaineiden jakelija ei ole 5 §:n
mukaisesti toimittanut kulutukseen biopolttoaineita, on 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulliviranomaisen määrättävä liikennepolttoaineiden
jakelijalle seuraamusmaksu. Seuraamusmaksua
määrätään 5 §:n mukaisesti laskettavan biopolt3
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toaineiden kulutukseen toimittamista koskevan
velvoitteen määrästä siltä osin kuin jakelija ei
ole velvoitettaan 7 §:n 1 momentin mukaisesti
antamansa ilmoituksen perusteella täyttänyt.
Seuraamusmaksun suuruus on 0,04 euroa megajoulelta.
Seuraamusmaksu on määrättävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on annettu tai olisi pitänyt antaa. Jos seuraamusmaksu on jäänyt kokonaan tai
osittain määräämättä sen johdosta, että liikennepolttoaineiden jakelija on kokonaan tai osaksi
laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tai antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen, tulliviranomaisen on määrättävä liikennepolttoaineen jakelijan maksettavaksi määräämättä jäänyt seuraamusmaksu. Maksun määrääminen on toimitettava kolmen vuoden kuluessa edellä tarkoitettua kalenterivuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.
Seuraamusmaksu määrätään 10 §:ssä tarkoitetusta jakeluvelvoitteen alentamista tai poistamista koskevasta hakemuksesta huolimatta. Seuraamusmaksu on palautettava siltä osin kuin jakeluvelvoitetta alennetaan.

12 §

13 §
Muutoksenhaku
Tulliviranomaisen ja kauppa- ja teollisuusministeriön tämän lain nojalla antamiin päätöksiin
haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
4 luku
Täydentävät säännökset ja voimaantulo
14 §
Liikennepolttoaineiden laatuvaatimukset ja jakelupisteiden merkitseminen
Kulutukseen toimitettavan moottoribensiinin
ja dieselöljyn, joihin on sekoitettu biopolttoainetta, on täytettävä ympäristönsuojelulain
(86/2000) nojalla annetut moottoribensiinin ja
dieselöljyn laatuvaatimukset.
Jos liikennepolttoaineen sisältämän biopolttoaineen, joka on etanolia tai rasvahapon metyyliesteriä (FAME), osuus ylittää viisi tilavuusprosenttia, on kyseisiä tuotteita kulutukseen toimittavissa jakelupisteissä oltava merkintä liikennepolttoaineen sisältämästä biopolttoaineen prosenttiosuudesta.

Virhemaksu

15 §

Jos liikennepolttoaineiden jakelija on laiminlyönyt 7, 8 tai 9 §:ssä tarkoitetun velvollisuutensa, voi tulliviranomainen määrätä virhemaksua
vähintään 500 euroa ja enintään 5 000 euroa.
Virhemaksun suuruutta määrättäessä otetaan
huomioon menettelyn moitittavuus, toistuvuus
ja muut näihin rinnastettavat seikat.

Voimaantulo

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2007
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Lain 5 §:n 3 momentin voimaantulosta säädetään kuitenkin valtioneuvoston asetuksella.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

