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Laki
biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain (418/2019) 5 §:n 2 ja 3 mo-

mentti sekä
lisätään 5 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §

Biopolttoöljyn kulutukseen toimittaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jakelijan on osoitettava biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista anne-

tun lain (393/2013) mukaisesti, että 1 momentissa tarkoitetut biopolttoöljyt täyttävät mai-
nitussa laissa bionesteille säädetyt kestävyyskriteerit.

Ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoöljyjen osuus saa olla enintään Energi-
aviraston uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain
(446/2007), jäljempänä jakeluvelvoitelaki, 5 §:n 7 momentin nojalla vahvistaman enim-
mäisosuuden verran jakeluvelvoitteesta. Jos jakelijalla on jakeluvelvoite myös jakeluvel-
voitelain nojalla, enimmäisosuus saa kuitenkin olla yhteensä enintään Energiaviraston
vahvistaman enimmäisosuuden verran jakeluvelvoitelain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta
energiasisällön kokonaismäärästä.

Sellaisten ravinto- ja rehukasveista tuotettujen bionesteiden, joihin liittyy suuria epä-
suoran maankäytön muutoksen riskejä, osuus jakeluvelvoitteesta ei saa ylittää tällaisten
polttoaineiden osuutta vuonna 2019 kulutetun biopolttoöljyn energiasisällön kokonais-
määrästä. Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos kyseinen bioneste-erä on sertifioitu sel-
laisena bionesteenä, josta todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria maankäytön muutoksia.

————
Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2021.
Sen estämättä, mitä tämän lain 9 §:ssä säädetään, jakelijan tulee ilmoittaa tämän lain

5 §:n 3 ja 4 momentin mukaisten biopolttoöljyjen osuudet jakeluvelvoitteesta tämän lain
voimaantulosta 31 päivään joulukuuta 2021 asti perustuen kyseisellä aikavälillä kulutuk-
seen toimitettujen polttoaineiden energiamääriin. Vastaavasti tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleen 5 §:n 3 momentin mukaisten biopolttoöljyjen osuus jakeluvelvoitteesta
tulee ilmoittaa perustuen 1 päivä tammikuuta – 29 päivä kesäkuuta 2021 aikavälillä kulu-
tukseen toimitettujen polttoaineiden energiamääriin.
HE 48/2021
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