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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om främjande av användningen 
av biodrivmedel för transport 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att lagen om främ-

jande av användningen av biodrivmedel för 
transport ändras. 

Det föreslås att distributörers skyldighet att 
årligen till konsumtion leverera en viss andel 
biodrivmedel ändras så att andelen biodriv-
medel höjs till sex procent åren 2011—2014. 
Därefter ska andelen biodrivmedel som om-
fattas av distributionsskyldigheten höjas sta-
digt varje år så att den från och med år 2020 
är 20 procent. 

I lagen föreslås också bestämmelser om att 
energiinnehållet i biodrivmedel i vissa fall 
ska räknas dubbelt, att biodrivmedlen ska 
uppfylla hållbarhetskriterierna och att över-
skridandet av distributionsskyldigheten ska 
beaktas när distributionsskyldigheten för det 
följande året fastställs. Dessutom föreslås 
några tekniska ändringar i lagen. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2011. 

————— 
 



 RP 197/2010 rd  
  

 

2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL.............................................................1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING..................................................................................................2 

ALLMÄN MOTIVERING .........................................................................................................3 

1 INLEDNING.....................................................................................................................3 

2 NULÄGE ..........................................................................................................................3 

2.1 Lagstiftning och praxis......................................................................................................3 

2.2 Lagstiftningen i EU...........................................................................................................4 

2.3 Bedömning av nuläget ......................................................................................................5 

3 MÅLSÄTTNING OCH DE VIKTIGASTE FÖRSLAGEN.............................................5 

3.1 Målsättning........................................................................................................................5 

3.2 De viktigaste förslagen......................................................................................................6 

4 PROPOSITIONENS KONSEKVENSER ........................................................................6 

4.1 Ekonomiska konsekvenser ................................................................................................6 

4.2 Konsekvenser för miljön ...................................................................................................7 

5 BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN .......................................................................8 

6 SAMBAND MED ANDRA PROPOSITIONER..............................................................8 

DETALJMOTIVERING ............................................................................................................9 

1 LAGFÖRSLAG ................................................................................................................9 

2 IKRAFTTRÄDANDE ....................................................................................................10 

LAGFÖRSLAG ........................................................................................................................11 

Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för 
transport...................................................................................................................11 

PARALLELLTEXT .................................................................................................................14 

Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för 
transport...................................................................................................................14 

 



 RP 197/2010 rd  
  

 

3

 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Europeiska unionens (EU) målsättning är 
att på lång sikt begränsa klimatuppvärmning-
en till två grader Celsius. För att målet ska 
kunna nås krävs att det globala energisyste-
met blir nästan helt utsläppsfritt. EU:s 
etappmål för år 2020 är att minska utsläppen 
av växthusgaser med 20 procent från 1990 
års nivå, att öka andelen förnybara energikäl-
lor till 20 procent och att öka energieffektivi-
teten med 20 procent. Målen för ökning av 
användningen av förnybara energikällor och 
minskning av växthusgasutsläppen är juri-
diskt bindande för EU:s medlemsstater. 

Statsrådet godkände en nationell klimat- 
och energistrategi på lång sikt den 6 novem-
ber 2008 (SRR 6/2008 rd), nedan klimat- och 
energistrategin. Strategin baserar sig på EU:s 
klimat- och energipolitiska riktlinjer och 
skyldigheter. Enligt klimat- och energistrate-
gin åtar sig Finland att de biobaserade bräns-
lenas andel av alla drivmedel ska vara minst 
10 procent år 2020. 

I regeringsprogrammet för Matti Vanha-
nens andra regering konstateras att regering-
en arbetar för att användningen av biobasera-
de bränslen som minskar utsläppen från tra-
fiken ska vinna insteg först genom lagstad-
gade och senare genom marknadsbaserade 
åtgärder i den takt det är möjligt med beak-
tande av den tekniska utvecklingen och den 
inhemska produktionen samt en rimlig pris-
nivå i fråga om biobränslen. Likaså är det en-
ligt regeringsprogrammet också viktigt att se 
till att den inhemska efterfrågan på biobräns-
len i trafiken kan tillgodoses med företrädes-
vis inhemsk produktion. Statsminister Mari 
Kiviniemis regering fortsätter verkställandet 
av regeringsprogrammet för Matti Vanha-
nens andra regering. Enligt regeringspro-
grammet för statsminister Mari Kiviniemis 
regering ska användning av förnybara driv-
medel uppmuntras. 

Ministerarbetsgruppen för klimat- och 
energipolitik nådde den 20 april 2010 en 
överenskommelse om åtgärderna för främ-

jande av förnybar energi och mängderna för-
nybar energi för att Finland ska uppnå det 
mål som EU fastställt för Finland för 2020 
(nedan åtagandepaketet för förnybar energi). 
Målet i fråga om biodrivmedel är att höja an-
delen förnybar energi inom trafiken till 
20 procent år 2020, och den viktigaste meto-
den för uppnående av detta mål är distribu-
tionsskyldigheten för biodrivmedel. 

I statsministerns upplysning av den 11 maj 
2010 om regeringens energibeslut (Statsmi-
nisterns upplysning 2/2010 rd) behandlades 
åtagandepaketet för förnybar energi som en 
del av den mera omfattande helheten för 
energilösningar. I upplysningen konstateras 
att användningen av förnybar energi ökas 
inte bara med hjälp av vindkraft och skogs-
flis utan också med hjälp av i synnerhet bio-
drivmedel och en ökad användning av vär-
mepumpar. När det gäller biodrivmedlen är 
målet ca sju terawattimmar. Främjandet av 
förnybar energi inom trafiken ska grunda sig 
på den distributionsskyldighet som åläggs 
drivmedelsförsäljarna. 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

I 5 § i lagen om främjande av användning-
en av biodrivmedel för transport (446/2007) 
finns bestämmelser om drivmedelsdistributö-
rernas skyldighet att leverera biodrivmedel 
till konsumtion (distributionsskyldighet). Ge-
nom den nämnda lagen genomfördes Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2003/30/EG om främjande av användningen 
av biodrivmedel eller andra förnybara driv-
medel, nedan biodrivmedelsdirektivet. Dis-
tributionsskyldigheten för 2008 var två pro-
cent och från och med år 2009 fyra procent 
av den totala energiåtgången i vägtrafiken. 

Distributionsskyldigheten har varit den vik-
tigaste metoden att främja användningen av 
biodrivmedel. Därutöver har användningen 
av biodrivmedel främjats genom stöd som 
beviljats för investeringar i produktion av 
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biobränslen och för forsknings- och utveck-
lingsverksamhet. Pilotprojekt för användning 
av biodrivmedel har beviljats tidsbestämda 
skattelättnader. Biodrivmedlen har inte bevil-
jats några allmänna skattelättnader utan en 
motsvarande bränsleaccis per liter som på-
förts den vanliga bensinen och dieseln har 
också påförts biodrivmedlen. Biogasen utgör 
ett undantag eftersom användningen av bio-
gas inom trafiken är befriad från skatt. Bio-
gasen har dock inte fått någon bredare an-
vändning inom trafiken. 

Användningen av biodrivmedel har ökat i 
Finland i enlighet med den distributionsskyl-
dighet som ålagts distributörerna i Finland. 
Från att i praktiken har varit noll procent år 
2007 har användningen nu stigit till fyra pro-
cent av den energi som används inom trafi-
ken. Uttryckt som energimängd motsvarar 
detta 159 000 ton oljeekvivalenter. 
 
2.2 Lagstiftningen i EU 

Biodrivmedelsdirektivet trädde i kraft den 
17 maj 2003. Syftet med direktivet är att 
främja användningen av biobränsle som 
framställts av biomassa och användningen av 
andra förnybara bränslen för att ersätta 
dieselolja eller bensin i vägtrafiken inom 
medlemsstaterna. Direktivet förutsätter att 
medlemsstaterna ser till att en minsta andel 
biodrivmedel och andra förnybara bränslen 
släpps ut på deras marknader. Med tanke på 
detta ska medlemsstaterna fastställa nationel-
la vägledande mål som baserar sig på de refe-
rensvärden som anges i direktivet. För år 
2010 är referensvärdet 5,75 procent, beräknat 
på energiinnehållet, av all bensin och diesel 
för transportändamål som släpps ut på med-
lemsstaternas marknader. 

Genom Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2009/28/EG om främjande av använd-
ningen av energi från förnybara energikällor 
och om ändring och ett senare upphävande 
av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG 
(nedan RES-direktivet) upphävs biodrivme-
delsdirektivet från och med den 1 januari 
2012. Medlemsstaterna sätta i kraft de be-
stämmelser i lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa RES-
direktivet senast den 5 december 2010. 

Enligt RES-direktivet ska 20 procent av 
gemenskapens slutliga energianvändning 
(brutto) täckas av energi från förnybara ener-
gikällor. För varje medlemsstat har det ut-
ifrån detta fastställts ett eget bindande mål 
för förnybar energi. Finlands mål för år 2020 
är att höja andelen förnybar energi till 
38 procent av den slutliga energiförbruk-
ningen. 

I RES-direktivet åläggs skilt samtliga med-
lemsstater ett gemensamt bindande mål att 
10 procent av varje medlemsstats energian-
vändning inom transportsektorn ska täckas 
av energi från förnybara energikällor senast 
2020. Den förnybara energi som används för 
transportändamål består av vätskeformiga el-
ler gasformiga bränslen som framställs av 
biomassa och av den elektricitet från förny-
bara energikällor som används i elbilar och 
spårtrafik.  

I RES-direktivet fastställs dessutom håll-
barhetskriterier för biodrivmedel samt för de 
flytande biobränslen som används inom vär-
me- eller elsektorn. För att biodrivmedlen 
och de flytande biobränslena ska kunna beak-
tas i de nationella mål som fastställs i RES-
direktivet samt i de nationella åtagande- och 
stödsystemen för förnybar energi, ska de 
uppfylla fastställda hållbarhetskriterier. Håll-
barhetskriterierna för biodrivmedel och fly-
tande biobränslen omfattar produktionen så-
väl inom som utanför Europeiska unionen. 
De hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 
flytande biobränslen som anges i RES-
direktivet kan delas in i kvalitativa och kvan-
titativa kriterier. En del av kriterierna gäller 
begränsningar på ursprunget för de råvaror 
som används vid framställningen av bio-
drivmedel och flytande biobränsle och en del 
kriterier begränsningar på utsläppen av de 
växthusgaser som biodrivmedlen och de fly-
tande biobränslena ger upphov till under sin 
livscykel. 

RES-direktivets mål är också att främja ut-
släppande på marknaden av nya biobränslen 
som baserar sig på icke-livsmedel. Därför fö-
reskriver RES-direktivet att energiinnehållet i 
biodrivmedel som framställs av avfall, rest-
produkter, cellulosa från icke-livsmedel och 
material som innehåller både cellulosa och 
lignin ska räknas dubbelt (nedan dubbelt 
räknade biodrivmedel) när direktivets mål 
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om 10 procents andel av biodrivmedel inom 
transporterna uppfylls samt i de nationella 
kvot- och åtagandesystemen. 

De lagar och författningar som efterlevna-
den av biodrivmedelsdirektivet och RES-
direktivet förutsätter i landskapet Åland fal-
ler enligt självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991) inom landskapets behörighet. 
 
2.3 Bedömning av nuläget 

Det nuvarande systemet med en distribu-
tionsskyldighet för biodrivmedel har fungerat 
enligt förväntningarna, och användningen av 
biobränsle har ökat i den utsträckning som 
skyldigheten förutsätter. I Finland har det 
också uppstått betydande kapacitet för pro-
duktion av biodrivmedel, särskilt när det 
gäller framställning av växtoljebaserat väte-
behandlat dieselbränsle samt, i mindre skala, 
framställning av etanol av avfall. Andelen 
biobränsleproduktion av inhemska råvaror är 
dock ännu mycket liten av den totala an-
vändningen av biobränslen. 

Eftersom kostnaderna för produktion av 
biodrivmedel är högre än kostnaderna för 
omvandling av traditionella fossila bränslen, 
är en ökning av användningen av biodrivme-
del på marknadsvillkor inte sannolik inom 
den närmaste framtiden med de världsmark-
nadspriser på oljeprodukter som kan förvän-
tas inom den närmaste framtiden. För att 
RES-direktivets mål om 10 procents andel av 
förnybar energi inom transporterna år 2020 
ska nås krävs nya åtgärder. I Finland planeras 
flera projekt för inledning av produktionen 
av dubbelt räknade biodrivmedel som baserar 
sig på ny teknik. De volymmässigt viktigaste 
projekten är sådana bioraffinaderier som 
framställer syntet dieselbränsle av skogsflis. 
Om dessa projekt förverkligades, skulle de 
med beaktande av dubbelräkningen ensamt 
kunna räcka för att det mål för förnybar 
energi som fastställts i regeringens åtagande-
paket ska uppnås. 

För närvarande finns det inte några natio-
nella bestämmelser om sådana hållbarhetskri-
terier för biodrivmedel som anges i RES-
direktivet. Verkställighet av distributions-
skyldigheten förutsätter att biodrivmedlen i 
fråga uppfyller kriterierna för hållbarhet. 
 

3  Målsättning och de vikt igaste  
förslagen 

3.1 Målsättning 

Målsättningen med propositionen är att sä-
kerställa att det mål, dvs. 20 procents andel 
av förnybar energi inom transporterna år 
2020, som fastställdes i åtagandepaketet för 
förnybar energi, ska uppnås. Samtidigt nås 
också RES-direktivets bindande mål att höja 
andelen förnybar energi inom transportsek-
torn till 10 procent år 2020, trots att distribu-
tionsskyldigheten inte omfattar all sådan an-
vändning av energi inom transportsektorn 
som avses i direktivet. 

Den föreslagna distributionsskyldigheten 
innebär att användningen av biodrivmedel 
ökar från nuvarande ca 160 000 ton oljeekvi-
valenter till 730 000 ton oljeekvivalenter år 
2020 då effektivisering av energianvänd-
ningen inom transportsektorn beaktas. Avsik-
ten är att skyldigheten huvudsakligen ska 
fullgöras med hjälp av s.k. dubbelt räknade 
biodrivmedel. Om skyldigheten i sin helhet 
kunde fullgöras med hjälp av nämnda driv-
medel, skulle den mängd biodrivmedel som 
faktiskt behövs år 2020 motsvara 365 000 
ton oljeekvivalenter. 

Genom distributionsskyldigheten är det 
möjligt att skapa säkra och förutsebara hem-
mamarknader för biodrivmedel, vilket upp-
muntrar företag till investeringar i produktio-
nen av biobränsle. Syftet med denna höga 
nivå av distributionsskyldighet som faktiskt 
överstiger EU:s krav är att särskilt uppmuntra 
investeringar i andra generationens teknik 
som utnyttjar sådana inhemska råvarukällor 
som kan räknas dubbelt i åtagandesystemet. 
Ett viktigt mål för propositionen är likaså att 
stegvis gradera distributionsskyldigheten så 
att målet för andelen biodrivmedel inom 
transporterna kan nås på ett så kostnadseffek-
tivt sätt som möjligt. Distributörerna ska ha 
möjlighet att välja de ur kostnadssynpunkt 
förmånligaste sätten att fullgöra sin skyldig-
het. De totala kostnaderna för distributions-
skyldigheten påverkas i hög grad av hur ni-
vån på skyldigheterna utvecklas årligen. 

Distributionsskyldigheten förutsätter inte 
nödvändigtvis ändringar i fordonsparken utan 
målet om 20 procent kan nås också med for-
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don av den nuvarande typen. I så fall skulle 
tyngdpunkten av användningen i biodrivme-
del ligga på dieseldrivna fordon. Läget skulle 
kunna balanseras om man tog i bruk bränslen 
som innehåller rikligt med etanol, såsom 
E85-bränslet (som består till 85 procent av 
etanol och till 15 procent av bensin). An-
vändningen av sådant bränsle förutsätter 
dock s.k. FFV-fordon, dvs. fordon som är 
särskilt anpassade till det. FFV-fordonenen är 
dock inte nämnvärt dyrare än de sedvanliga 
bensindrivna fordonen. 

Ett ytterligare mål för propositionen är att 
nationellt genomföra bestämmelserna om de 
hållbarhetskriterier, beräkningsregler och 
egenskaperna hos biobränslen som anges i 
RES-direktivet. Närmare bestämmelser om 
hållbarhetskriterierna och förfarandena vid 
tillämpningen av dem ska utfärdas efter det 
att EU-kommissionen preciserat sina anvis-
ningar. 

Ett ytterligare mål för propositionen är att 
beakta svårigheterna för drivmedelsdistribu-
törer att anpassa blandningen av biobränsle i 
annat bränsle exakt efter sin årliga distribu-
tionsskyldighet eftersom den varierar tids-
mässigt och lokalt. Detta leder i praktiken till 
överskridning av skyldigheten när man vill 
försäkra sig om att skyldigheten blir full-
gjord. 
 
3.2 De viktigaste förslagen 

Det viktigaste ändringsförslaget gäller fast-
ställande av nya minsta andelar av biodriv-
medel inom ramen för den distributionsskyl-
dighet som ålagts distributörerna av trafik-
bränslen. Åren 2011—2014 föreslås distribu-
tionsskyldigheten vara sex (6,0) procent, år 
2015 åtta (8,0) procent, år 2016 tio (10,0) 
procent, år 2017 tolv (12,0) procent, år 2018 
femton (15,0) procent, år 2019 aderton (18,0) 
procent samt år 2020 och därefter tjugo 
(20,0) procent. 

Distributionsskyldigheten ska beräknas på 
samma sätt som nuförtiden. Då det är fråga 
om ett biodrivmedel som har framställts av 
avfall eller restprodukter eller cellulosa från 
icke-livsmedel eller material som innehåller 
både cellulosa och lignin ska energiinnehållet 
räknas dubbelt vid uppfyllandet av distribu-
tionsskyldigheten. 

Distributionsskyldigheten kompletteras av 
kravet på att de biodrivmedel som används 
för fullgörande av distributionsskyldigheten 
och deras råvaror ska överensstämma med 
hållbarhetskriterierna i RES-direktivet. 

Det föreslås att lagen kompletteras genom 
en bestämmelse som gör det möjligt att beak-
ta överskridning av distributionsskyldigheten 
vid fastställandet av distributionsskyldighe-
ten för det följande året. 

De värmevärden för biodrivmedel och kra-
ven på markering av biodrivmedel som anges 
i lagen föreslås bli ändrade så att de motsva-
rar bestämmelserna i RES-direktivet. 

Dessutom föreslås några, närmast tekniska, 
preciseringar av lagen vilka följer av änd-
ringarna i annan lagstiftning. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Hur stora extra kostnader den ökade an-
vändningen av biodrivmedel medför beror på 
många faktorer, och bedömningen av dessa 
är förenad med stora osäkerhetsmoment. De 
viktigaste faktorer som påverkar dessa extra 
kostnader är utvecklingen av priset på råolja 
samt produktionskostnaderna för nya bio-
bränslen. Andra generationens dubbelt räk-
nade biodrivmedel befinner sig fortfarande i 
ett utvecklingsskede och den kommersiella 
produktionen av dem i en större skala kom-
mer att börja först under de sista åren av det-
ta årtionde. De kostnader som distributions-
skyldigheten medför påverkas i betydande 
grad av hur stor del av skyldigheten kan full-
göras med dubbelt räknade biodrivmedel. 

Vid uppskattningen av kostnaderna har det 
antagits att tilläggskostnaden för traditionella 
biodrivmedel jämfört med fossila bränslen 
minskar från de nuvarande 0,3 euro per liter 
oljeekvivalenter (loe) till ca hälften, dvs. 
0,15 euro/loe fram till år 2020. Dessutom har 
priset på dubbelt räknade biodrivmedel upp-
skattats vara 0,1 euro/loe högre än priset på 
traditionella biodrivmedel. 

Den extra kostnad som årligen medförs av 
biodrivmedel om distributionsskyldigheten är 
sex procent beräknas vara ca 65 miljoner 
euro per år jämfört med en situation i vilken 
inga biodrivmedel används. År 2020 skulle 
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kostanden uppgå till ca 110 miljoner euro, 
om distributionsskyldigheten i dess helhet 
uppfylldes med dubbelt räknade biodrivme-
del. Om endast traditionella biodrivmedel 
användes, skulle kostnaden vara ca 20 miljo-
ner euro högre. 

Åren 2011—2020 skulle de kumulativa 
kostnaderna å sin sida uppgå till 820—950 
miljoner euro, beroende på om dubbelt räk-
nade biodrivmedel används eller inte. 

Av ovan nämnda skäl är det alltså också 
svårt att uppskatta de kostnader som medförs 
för konsumenterna av distributionsskyldighe-
ten. Om priset på råolja i enlighet med nuva-
rande beräkningar skulle stiga med ca 
50 procent fram till år 2020 jämfört med nu-
varande nivå och om beskattningen av bio-
bränsle verkställdes i enlighet med regering-
ens proposition med förslag till ändring av 
lagstiftningen om energibeskattning (RP 
147/2010 rd), skulle den föreslagna ökningen 
av andelen biodrivmedel nödvändigtvis inte 
medföra några betydande extra kostnader för 
konsumenter. 

Distributionsskyldigheten beräknas inte 
kräva betydande investeringar i distributions-
systemen för bränsle eller fordonsparken. Det 
går att till marknaden leverera den mängd 
biodrivmedel som skyldigheten förutsätter 
om biobränslet blandas med mineraloljebase-
rade bränslen så att blandningen uppfyller de 
nuvarande kvalitetskraven för bränsle vilket 
innebär att majoriteten av de nuvarande for-
donen kan använda det. 

Om företagen dock vill lansera exempelvis 
biodrivmedel av typen E85 på marknaden, 
krävs det investeringar i distributionen och 
fordon som anpassats efter bränslet. Sådana 
fordon är dock inte nämntvärt dyrare än de 
sedvanliga fordonen. 

Ett av målen med den föreslagna distribu-
tionsskyldigheten är att genom en växande 
efterfrågan öka den inhemska produktionen 
av sådana biobränslen som baseras på in-
hemska råvaror. Om det i Finland byggdes 
två eller till och med tre anläggningar för 
framställning av dieselbränsle av skogsflis 
som är kapabla att producera biodrivmedel i 
en mängd som räcker till för fullgörande av 
hela distributionsskyldigheten, skulle detta 
kräva investeringar på ca 1 000 miljoner euro 
i anläggningar och dessutom investeringar 

till ett uppskattat värde av 150 miljoner euro 
i kedjan för anskaffning av råvaror. Detta 
skulle också ha betydande direkta och indi-
rekta sysselsättningseffekter. 

Propositionen har inga statsekonomiska 
konsekvenser. 
 
4.2 Konsekvenser för miljön 

Koldioxidutsläpp från trafiken kan minskas 
i betydande utsträckning genom användning 
av biodrivmedel. Eftersom det antas att slut-
förbrukningen av biodrivmedel i fordon inte 
ger upphov till några koldioxidutsläpps alls, 
minskar utsläppen från fordon direkt i samma 
takt som andelen biodrivmedel ökar. Genom 
den föreslagna distributionsskyldigheten re-
duceras utsläppen från vägtrafiken, beroende 
på andelen dubbelt räknade biodrivmedel, 
med ca 1—2 miljoner ton koldioxid år 2020 
jämfört med en situation i vilken inga bio-
drivmedel används. Den absoluta utsläpps-
minskningen är naturligtvis beroende av hur 
den totala energiförbrukningen inom trans-
porterna utvecklas. 

I produktionskedjan för biodrivmedel upp-
står dock växthusgasutsläpp. Mängden ut-
släpp varierar betydligt beroende på råvaran, 
odlingsförhållandena och förädlingsproces-
sen. Enligt RES-direktivet förutsätts ett håll-
bart biodrivmedel minska utsläppen av växt-
husgaser med 35 procent jämfört med ett fos-
silt referensbränsle då bränslets hela livscy-
kel beaktas. År 2017 stiger detta krav till 
50 procent. 

Med tanke på minskning av utsläppen av 
växthusgaser är de bästa biodrivmedel såda-
na som är framställs av avfall och restpro-
dukter samt av material som innehåller både 
cellulosa och lignin. För dessa bränslen är ut-
släppsreduceringarna enligt RES-direktivet 
över 80 procent. Exempelvis med syntetisk 
diesel som baserar sig på skogsavfall går det 
att uppnå en minskning med 95 procent. Re-
duceringen av utsläpp under bränslets livscy-
kel för sådana biobränslen som baserar sig på 
traditionella odlingsväxter ligger kring 30—
60 procent. 

Hur distributionsskyldigheten påverkar 
växthusgasutsläppen utgående från livscykel-
tänkandet beror således på det vilket bio-
drivmedel som används för att fullgöra skyl-
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digheten. Utsläppsreduceringen kan dock 
som högst ligga kring 90 procent, om dubbelt 
räknade biodrivmedel tas i bruk på bred 
front. 

Om hållbarhetskriterierna enligt RES-
direktivet uppfylls, säkerställs utöver minsk-
ningen av växthusgasutsläpp dessutom bl.a. 
att produktionen av råvaror för biodrivmedel 
inte inverkar negativt på naturens mångfald 
och att råvaran inte produceras på sådan 
grund som innehåller rikligt med kol. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid arbets- och 
näringsministeriet i enlighet med regeringens 
riktlinjer. 

Utlåtande om propositionsutkastet begär-
des av finansministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriet, miljöministeriet, justitiemi-
nisteriet, kommunikationsministeriet, För-
sörjningsberedskapscentralen, Tullstyrelsen, 
Bilimportörerna r.f., Centralförbundet för 
lant- och skogsbruksproducenter MTK r.y., 
Finlands Näringsliv EK, FINBIO – Finska 
Bioenergiföreningen rf, Linja-autoliitto ry, 
Finlands Bensinhandlarförbund FBF rf, Fin-
lands Transport och Logistik SKAL rf, Fin-
lands naturskyddsförbund rf, Finlands Lokal-
trafikförbund rf och Öljy- ja Kaasualan Kes-
kusliitto ry. Propositionsutkastet skickades ut 
på remiss den 15 september 2010 och remiss-
tiden löpte ut den 27 september 2010. Sam-
manlagt 13 remissyttranden gavs. Ett sam-
mandrag av remissyttrandena finns på mini-
steriets webbplats (www.tem.fi). 

Remissorganen understödde i allmänhet 
förslaget att öka andelen biodrivmedel inom 
transporterna. Vissa remissorgan betraktade 
tidtabellen för höjning av distributionsskyl-
digheten som för snäv och målen med distri-
butionsskyldighet som alltför ambitiösa. 

Utifrån remissyttrandena har den stegvisa 
höjningen av distributionsskyldigheten juste-
rats så att åtta procents distributionsskyldig-
het införs först från och med år 2015. Dess-
utom har propositionens motiveringar och 
särskilt avsnittet om propositionens konse-
kvenser kompletterats. 
 
6  Samband med andra proposi t io-

ner 

I regeringens proposition till Riksdagen 
med förslag till ändring av lagstiftningen om 
energibeskattning (RP 147/2010 rd) föreslås 
betydande ändringar i beskattningen av bio-
bränsle. Om ändringarna godkänns, resulterar 
detta i en beskattning som tar större hänsyn 
till biobränslenas miljöegenskaper. Den nya 
skattestrukturen uppmuntrar till övergång till 
sådana biobränslen som är de bästa ur miljö-
synpunkt och särskilt till sådana som kan 
räknas dubbelt, men beskattningen utgör 
dock inte i allmänhet ett tillräckligt incita-
ment för att fossila bränslen ska börja ersät-
tas med biobränslen. Den nämnda regerings-
propositionen innehåller också ett förslag till 
lag om ändring av lagen om accis på flytande 
bränslen som innehåller motsvarande be-
stämmelser om kraven på överensstämmelse 
med de hållbarhetskriterier som anges i RES-
direktivet. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1 §. Lagens syfte. Lagens syfte är att 
genomföra den tillämpliga EU-lagstiftningen 
om biodrivmedel. I 2 mom. föreslås den in-
formativa hänvisningen till biodrivmedelsdi-
rektivet bli upphävd som onödig. Biodrivme-
delsdirektivet upphävs genom RES-direktivet 
från och med den 1 januari 2012.  

2 §. Definitioner. Definitionerna i 1 mom. 
4—6 punkten föreslås bli ändrade. 

I definitionen på distributör i 1 mom. 
4 punkten hänvisas det till lagen påförande 
av accis (1469/1994). Den ovan nämnda la-
gen om påförande av accis upphävdes, med 
undantag för 66 och 67 §, genom punktskat-
telagen (182/2010) som trädde i kraft den 
1 april 2010. I definitionen har denna lagre-
form beaktats. Detsamma gäller för defini-
tionen på leverans av biodrivmedel till kon-
sumtion i 1 mom. 5 punkten. 

Definitionen på energiinnehåll i 1 mom. 
6 punkten föreslås bli ändrad så att den mot-
svarar definitionen på energiinnehåll i bio-
drivmedel enligt bilaga III till RES-
direktivet. I praktiken rör det sig om små 
ändringar. Definitionen på energiinnehåll har 
också kompletterats med tanke på sådana nya 
biodrivmedel som har kommit eller ska 
komma ut på marknaden. 

4 §. Behöriga myndigheter och tystnads-
plikt. I 1 mom. föreslås att hänvisningen till 
bestämmelserna i 15 och 18 kap. i lagen om 
påförande av accis ska ersättas med en hän-
visning till bestämmelserna i 12 kap. i punkt-
skattelagen.  

I 2 mom. föreslås att hänvisningen till be-
stämmelserna i 16 kap. i lagen om påförande 
av accis ska ersättas med en hänvisning till 
66 och 67 § i lagen om påförande av accis. I 
2 mom. föreslås vidare bestämmelser om ar-
bets- och näringsministeriets rätt få upplys-
ningar i stället för handels- och industrimini-
steriets rätt att få upplysningar. Dessutom fö-
reslås att bestämmelsen ska ges en mera all-
mängiltig ordalydelse med tanke på att bio-

drivmedelsdirektivet ska upphävas genom 
RES-direktivet. 

5 §. Leverans av biodrivmedel till konsum-
tion. I 1 mom. definieras distributionsskyl-
dighet och sättet att räkna den på motsvaran-
de sätt som i det nuvarande 5 § 1 mom. Dis-
tributionsskyldigheten ska också fortsätt-
ningsvis beräknas så att den mängd biodriv-
medel som levererats till konsumtion (mätt 
som energi) divideras med den sammanlagda 
mängden bensin, dieselolja och biodrivme-
del.  

I 1 mom. föreslås också bestämmelser om 
distributionsskyldigheten från och med år 
2011. Målet för andelen förnybar energi 
inom transporterna, dvs. 20 procent år 2020, 
ska uppnås genom distributionsskyldigheten. 
I praktiken kommer andelen förnybar energi 
inom transporterna att vara högre än 20 pro-
cent, eftersom också eldrivna fordon beräk-
nas bli allt vanligare i vägtrafiken fram till år 
2020. Den el som produceras från förnybara 
energikällor och används i eldrivna fordon 
bedöms då kunna motsvara en andel på ca en 
procent av energiförbrukningen inom trans-
porterna.  

Till att börja med ska distributionsskyldig-
heten ökas i måttlig takt och senare varje år 
för att de kumulativa kostnaderna för syste-
met ska förbli så låga som möjligt. Enligt 
uppskattningarna kommer sådana inhemska 
biodrivmedel som får räknas dubbelt inte ut 
på marknaden i några betydande mängder 
före år 2015. Fram till dess är man tvungen 
att fullgöra skyldigheten huvudsakligen med 
hjälp av importerade biodrivmedel och bio-
bränslen som baserar sig på importerade rå-
varor. 

Det föreslås att distributionsskyldigheten 
för åren 2011—2014 ska vara sex (6,0) pro-
cent, vilket överstiger det mål (5,75 procent) 
som i biodrivmedelsdirektivet satts upp för år 
2010. Efter 2014 ska andelen biodrivmedel 
som omfattas av distributionsskyldigheten 
höjas stadigt varje år. Andelen biodrivmedel 
i det bränsle som distribueras år 2020 och 
därefter vara 20,0 procent. 
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Paragrafens 2 mom. motsvarar artikel 
21.2 i RES-direktivet. Om biodrivmedlet har 
framställts av avfall eller restprodukter eller 
cellulosa från icke-livsmedel eller material 
som innehåller både cellulosa och lignin ska 
energiinnehållet i biodrivmedlet i fråga mul-
tipliceras med två i täljaren. Den energi-
mängd som på detta sätt fås divideras med 
den sammanlagda mängd bensin, dieselolja 
och biodrivmedel som levererats till konsum-
tion. 

5 a §. Överensstämmelse med hållbarhets-
kriterierna för biodrivmedel. Enligt 1 mom. 
förutsätts att de biodrivmedel som avses i 5 § 
och deras råvaror ska uppfylla de kriterier för 
hållbarhet som anges i RES-direktivet. I 
2 mom. föreslås bestämmelser om skyldighe-
ten att vid kontrollen av överensstämmelse 
med hållbarhetskriterierna tillämpa metoder 
som anges i RES-direktivet och upprätthålla 
ett på massbalanssystemet baserat system för 
säkerställande av att produktionen av råvaror 
och reduktionen av växthusgasutsläpp över-
ensstämmer med kraven.  

I artikel 17 i RES-direktivet finns bestäm-
melser om kraven på minskning av växthus-
gasutsläppen från biodrivmedel samt de om-
rådesspecifika kraven på biodrivmedel och 
deras råvaror. I 18 artikel i RES-direktivet 
finns bestämmelser om massbalanssystemet 
och den övriga kontrollen av överensstäm-
melse med hållbarhetskriterierna. I artikel 19 
i RES-direktivet och bilaga IV till direktivet 
finns bestämmelser om hur växthusgaseffek-
terna räknas. 

5 b §. Överskridande av distributionsskyl-
digheten. I paragrafen föreskrivs om distribu-
törernas möjligheter att beakta den mängd 
biodrivmedel med vilken distributionsskyl-
digheten överskrids vid beräkningen av föl-

jande års distributionsskyldighet.  Distributö-
rerna kan i praktiken inte i förväg reglera den 
mängd biodrivmedel som de levererar till 
konsumtion så att den exakt skulle överens-
stämma med distributionsskyldigheten utan i 
vanliga fall levereras en litet större mängd 
biodrivmedel för att vara säker på att skyl-
digheten blir fullgjord.  För att extra kostna-
der ska undvikas har distributörerna rätt att 
beakta överskottet vid beräkningen av föl-
jande års distributionsskyldighet. 

9 §. Distributörers och utomståendes skyl-
dighet att lämna uppgifter. I paragrafen före-
slås att hänvisningen till bestämmelserna i 
15 kap. i lagen om påförande av accis ska er-
sättas med en hänvisning till bestämmelserna 
i 12 kap. i punktskattelagen. 

10 §. Force majeure. Hänvisningen till 
handels- och industriministeriet föreslås bli 
ersatt med en hänvisning till arbets- och när-
ingsministeriet. 

13 §. Ändringssökande. Hänvisningen till 
handels- och industriministeriet föreslås bli 
ersatt med en hänvisning till arbets- och när-
ingsministeriet. 

14 §. Kvalitetskrav för biodrivmedel och 
information vid försäljningsställena. Paragra-
fens rubrik föreslås bli ändrad så att den mot-
svarar den ändring som föreslås i 2 mom. Det 
föreslås att 2 mom. ändras så att det motsva-
rar bestämmelserna i artikel 21.1 i RES-
direktivet. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2011. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007) 

1 § 2 mom., 
ändras 2 § 1 mom. 4—6 punken, 4, 5, 9,10 och 13 § samt rubriken för 14 § och 14 § 

2 mom., av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1056/2009, och 
fogas till lagen nya 5 a och 5 b § som följer: 

 
2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) distributör en drivmedelsdistributör som 
enligt 12 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i punkt-
skattelagen (182/2010) är skyldig att betala 
punktskatt, 

5) leverans till konsumtion leverans av mo-
torbensin, dieselolja och biobränsle till kon-
sumtion inom det i punktskattelagen avsedda 
systemet för uppskovsförfarande,  

6) energiinnehåll ett drivmedels nedre 
värmevärde, när energiinnehållet bestäms an-
ses drivmedlet vara levererat vid en tempera-
tur av 15 grader Celsius; drivmedlen har föl-
jande värmevärden angivna i megajoule per 
liter (MJ/l) eller per kilogram (MJ/kg): 

a) motorbensin 32 MJ/l,  
b) dieselolja 36 MJ/l,  
b) biobensin 32 MJ/l, 
b) bioetanol 21 MJ/l, 
b) biodiesel (FAME) 33 MJ/l, 

e) syntetisk biodiesel (BTL) och motsva-
rande 34 MJ/l, 

f) bio-ETBE 27 MJ/l, varav biodrivmedlets 
andel anses vara 37 procent, 

f) bio-MTBE 26 MJ/l, varav biodrivmed-
lets andel anses vara 22 procent, 

f) bio-TABE 29 MJ/l, varav biodrivmedlets 
andel anses vara 29 procent, 

f) bio-TAME 28 MJ/l, varav biodrivmed-
lets andel anses vara 18 procent, 

j) biometanol 18 MJ/l, 
k) biogas 50 MJ/kg. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  

Behöriga myndigheter och tystnadsplikt 

Tullverket ska övervaka efterlevnaden av 
denna lag och de bestämmelser som medde-
lats med stöd av den samt sörja för verkstäl-
ligheten av lagen. På tullmyndighetens befo-
genheter tillämpas bestämmelserna i 12 kap. 
i punktskattelagen. 

På skyldighet att hålla de uppgifter och 
handlingar hemliga som tullmyndigheten er-
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håller med stöd av denna lag tillämpas 66 
och 67 § i lagen av den 29 december 1994 
om påförande av accis (1469/1994). Utöver 
bestämmelserna i 66 § 2 mom. i nämnda lag 
får tullmyndigheten likväl oberoende av sek-
retessbestämmelserna lämna uppgifter och 
handlingar till arbets- och näringsministeriet 
för att ministeriet ska kunna utföra sina upp-
gifter enligt denna lag och för vidarebeford-
ran till den behöriga institutionen i Europeis-
ka unionen eller något annat organ i unionen, 
om detta krävs enligt Europeiska unionens 
lagstiftning eller någon annan förpliktelse 
som har samband med Finlands medlemskap 
i Europeiska unionen. 
 

5 § 

Leverans av biodrivmedel till konsumtion 

Distributörer är skyldiga att leverera bio-
drivmedel till konsumtion. Av det totala 
energiinnehållet i den sammanlagda mängd 
motorbensin, dieselolja och biodrivmedel 
som distributören levererat till konsumtion 
(distributionsskyldighet) ska biodrivmedlens 
andel vara minst 

1) 6,0 procent åren 2011—2014, 
2) 8,0 procent år 2015,  
3) 10,0 procent år 2016,  
4) 12,0 procent år 2017,  
5) 15,0 procent år 2018,  
6) 18,0 procent år 2019,  
7) 20,0 procent år 2020 och därefter. 
Om biodrivmedlet har framställts av avfall 

eller restprodukter eller cellulosa från icke-
livsmedel eller material som innehåller både 
cellulosa och lignin ska energiinnehållet i 
drivmedlet räknas dubbelt vid uppfyllandet 
av distributionsskyldigheten. 
 
 

5 a § 

Överensstämmelse med hållbarhetskriterier-
na för biodrivmedel 

De biodrivmedel som avses i 5 § och deras 
råvaror ska uppfylla de kriterier för hållbar-
het som anges i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2009/28/EG om främjande av 
användningen av energi från förnybara ener-

gikällor och om ändring och ett senare upp-
hävande av direktiven 2001/77/EG och 
2003/30/EG.  

För kontroll av att hållbarhetskriterierna 
uppfylls ska distributörer använda de meto-
der som anges i det direktiv som nämns i 
1 mom. Distributörer ska också ha ett på 
massbalanssystemet baserat system för sä-
kerställande av att produktionen av råvaror 
och reduktionen av växthusgasutsläpp över-
ensstämmer kraven. 
 

5 b § 

Överskridande av distributionsskyldigheten 

Om en distributör under ett kalenderår till 
konsumtion har levererat mer biodrivmedel 
än vad som föreskrivs i 5 § 1 mom., får dis-
tributören beakta den andel som överstiger 
skyldigheten vid beräkningen av följande års 
distributionsskyldighet. 
 

9 § 

Distributörers och utomståendes skyldighet 
att lämna uppgifter 

På distributörers och utomståendes skyl-
dighet att lämna uppgifter för tillsynen över 
efterlevnaden och uppföljning av verkställig-
heten av denna lag och de bestämmelser som 
meddelats med stöd av den tillämpas be-
stämmelserna i 12 kap. i punktskattelagen. 
 
 

10 § 

Force majeure 

Om en distributör på grund av exceptionel-
la och oförutsedda förändringar i tillgången 
på biodrivmedel eller av något annat liknan-
de skäl som kan anses utgöra ett oöverstigligt 
hinder inte kan fullgöra sin distributionsskyl-
dighet, kan arbets- och näringsministeriet på 
ansökan av distributören antingen sänka den 
procentuella andel biodrivmedel som avses i 
5 § eller slopa distributionsskyldigheten för 
det kalenderår som ansökan avser. 

En ansökan om lindring eller slopande av 
distributionsskyldigheten ska lämnas till ar-
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bets- och näringsministeriet inom den tid 
som anges i 7 § 3 mom. och en kopia av an-
sökan ska lämnas till tullmyndigheten i sam-
band med den anmälan som avses i 7 §. 
 
 

13 § 

Ändringssökande 

Beslut som tullmyndigheten eller arbets- 
och näringsministeriet fattar med stöd av 
denna lag får överklagas genom besvär på 
det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). 
 

14 § 

Kvalitetskrav för drivmedel och information 
vid försäljningsställena 

— — — — — — — — — — — — — —  
Då biobränsleandelen i mineraloljederivat 

överstiger 10 volymprocent, ska detta anges 
vid försäljningsstället. 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 .   
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
 

Helsingfors den 15 oktober 2010 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Minister Tapani Tölli 
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Parallelltext 
 

Lag 

om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007) 

1 § 2 mom.,  
ändras 2 § 1 mom. 4—6 punken, 4, 5, 9,10 och 13 § samt rubriken för 14 § och 14 § 

2 mom., av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1056/2009, och 
fogas till lagen nya 5 a och 5 b § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Lagens syfte. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom denna lag genomförs Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2003/30/EG om 
främjande av användningen av biodrivmedel 
eller andra förnybara drivmedel, nedan kallat 
biodrivmedelsdirektivet. 

 
 
 
 
 
(upphävs) 

 
2 § 

Definitioner. 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) distributör en drivmedelsdistributör som 
enligt 10 § 1 mom. i lagen om påförande av 
accis (1469/1994) är accisskyldig för motor-
bensin eller dieselolja avsedd för transportän-
damål som han levererat till accisbelagd kon-
sumtion från ett skattefritt lager i Finland 
samt den som enligt nämnda bestämmelse är 
accisskyldig för motorbensin eller dieselolja 
som han tagit emot, 

5) leverans till konsumtion leverans av mo-
torbensin, dieselolja eller biodrivmedel från 
ett skattefritt lager till accisbelagd konsum-
tion i Finland eller mottagande från en annan 
medlemsstat eller import från ett land utanför 
gemenskapen av sådana drivmedel till accis-
belagd konsumtion i Finland, 

6) energiinnehåll ett drivmedels nedre vär-
mevärde; drivmedlen har följande värmevär-

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) distributör en drivmedelsdistributör som 
enligt 12 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i punkt-
skattelagen (182/2010) är skyldig att betala 
punktskatt, 

 
 
 
 
 
5) leverans till konsumtion leverans av mo-

torbensin, dieselolja och biobränsle till kon-
sumtion inom det i punktskattelagen avsedda 
systemet för uppskovsförfarande,  

 
 
 
6) energiinnehåll ett drivmedels nedre 

värmevärde, när energiinnehållet bestäms 
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den angivna i megajoule per liter (MJ/l): mo-
torbensin 32,3 MJ/l, dieselolja 35,7 MJ/l, bio-
etanol 21,2 MJ/l, biodiesel (FAME) 33,2 
MJ/l, syntetisk biodiesel (BTL) och motsva-
rande 34,4 MJ/l. Värmevärdet för ETBE 
(etyltertiärbutyleter) är 27,0 MJ/l, varav bio-
drivmedlets andel anses vara 47 procent. När 
energiinnehållet bestäms anses bränslet vara 
levererat vid en temperatur av 15 grader Cel-
sius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

anses drivmedlet vara levererat vid en tem-
peratur av 15 grader Celsius; drivmedlen 
har följande värmevärden angivna i mega-
joule per liter (MJ/l) eller per kilogram 
(MJ/kg):  

a) motorbensin 32 MJ/l,  
b) dieselolja 36 MJ/l, 
b) biobensin 32 MJ/l, 
b) bioetanol 21 MJ/l, 
b) biodiesel (FAME) 33 MJ/l, 
e) syntetisk biodiesel (BTL) och motsva-

rande 34 MJ/l, 
f) bio-ETBE 27 MJ/l, varav biodrivmedlets 

andel anses vara 37 procent, 
f) bio-MTBE 26 MJ/l, varav biodrivmedlets 

andel anses vara 22 procent, 
f) bio-TABE 29 MJ/l, varav biodrivmedlets 

andel anses vara 29 procent, 
f) bio-TAME 28 MJ/l, varav biodrivmedlets 

andel anses vara 18 procent, 
j) biometanol 18 MJ/l, 
k) biogas 50 MJ/kg. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  

Behöriga myndigheter och tystnadsplikt 

Tullverket ska övervaka efterlevnaden av 
denna lag och de bestämmelser som medde-
lats med stöd av den samt sörja för verkstäl-
ligheten av lagen. För tullmyndighetens befo-
genheter gäller 15 och 18 kap. i lagen om på-
förande av accis. 

I fråga om skyldigheten att hålla de uppgif-
ter och handlingar hemliga som tullmyndig-
heten erhåller med stöd av denna lag tilläm-
pas 16 kap. i lagen om påförande av accis. 
Tullmyndigheten får likväl lämna uppgifter 
och handlingar till handels- och industrimini-
steriet för att ministeriet skall kunna utföra 
sina uppgifter enligt denna lag och för att 
genomföra den rapportering som avses i bio-
drivmedelsdirektivet. 

4 §  

Behöriga myndigheter och tystnadsplikt 

Tullverket ska övervaka efterlevnaden av 
denna lag och de bestämmelser som medde-
lats med stöd av den samt sörja för verkstäl-
ligheten av lagen. På tullmyndighetens befo-
genheter tillämpas bestämmelserna i 12 kap. 
i punktskattelagen. 

På skyldighet att hålla de uppgifter och 
handlingar hemliga som tullmyndigheten er-
håller med stöd av denna lag tillämpas 66 
och 67 § i lagen av den 29 december 1994 
om påförande av accis (1469/1994). Utöver 
bestämmelserna i 66 § 2 mom. i nämnda lag 
får tullmyndigheten likväl oberoende av sek-
retessbestämmelserna lämna uppgifter och 
handlingar till arbets- och näringsministeriet 
för att ministeriet ska kunna utföra sina upp-
gifter enligt denna lag och för vidarebeford-
ran till den behöriga institutionen i Europe-
iska unionen eller något annat organ i unio-
nen, om detta krävs enligt Europeiska unio-
nens lagstiftning eller någon annan förplik-
telse som har samband med Finlands med-
lemskap i Europeiska unionen. 
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5 § 

Leverans av biodrivmedel till konsumtion. 

År 2008 skall en distributör leverera bio-
drivmedel till konsumtion (distributionsskyl-
dighet) så att dess andel, räknad enligt energi-
innehållet, av den sammanlagda mängd mo-
torbensin, dieselolja och biodrivmedel som 
distributören levererar det året är minst två 
procent. 

År 2009 och därefter ska andelen biodriv-
medel som levereras till konsumtion varje år 
vara minst fyra procent. 

5 § 

Leverans av biodrivmedel till konsumtion 

Distributörer är skyldiga att leverera bio-
drivmedel till konsumtion. Av det totala ener-
giinnehållet i den sammanlagda mängd mo-
torbensin, dieselolja och biodrivmedel som 
distributören levererat till konsumtion (dis-
tributionsskyldighet) ska biodrivmedlens an-
del vara minst 

1) 6,0 procent åren 2011—2014, 
2) 8,0 procent år 2015,  
3) 10,0 procent år 2016,  
4) 12,0 procent år 2017,  
5) 15,0 procent år 2018,  
6) 18,0 procent år 2019,  
7) 20,0 procent år 2020 och därefter.  
Om biodrivmedlet har framställts av avfall 

eller restprodukter eller cellulosa från icke-
livsmedel eller material som innehåller både 
cellulosa och lignin ska energiinnehållet i 
drivmedlet räknas dubbelt vid uppfyllandet av 
distributionsskyldigheten. 

 
 5 a § 

Överensstämmelse med hållbarhetskriterier-
na för biodrivmedel 

De biodrivmedel som avses i 5 § och deras 
råvaror ska uppfylla de kriterier för hållbar-
het som anges i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2009/28/EG om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor och om ändring och ett senare 
upphävande av direktiven 2001/77/EG och 
2003/30/EG.  

För kontroll av att hållbarhetskriterierna 
uppfylls ska distributörer använda de meto-
der som anges i det direktiv som nämns i 1 
mom. Distributörer ska också ha ett på 
massbalanssystemet baserat system för sä-
kerställande av att produktionen av råvaror 
och reduktionen av växthusgasutsläpp över-
ensstämmer kraven. 
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 5 b § 

Överskridande av distributionsskyldigheten 

Om en distributör under ett kalenderår till 
konsumtion har levererat mer biodrivmedel 
än vad som föreskrivs i 5 § 1 mom., får dis-
tributören beakta den andel som överstiger 
skyldigheten vid beräkningen av följande års 
distributionsskyldighet. 

 
9 § 

Distributörers och utomståendes skyldighet 
att lämna uppgifter. 

På distributörers och utomståendes skyldig-
het att lämna uppgifter för tillsynen över ef-
terlevnaden och uppföljning av verkställighe-
ten av denna lag och de bestämmelser som 
meddelats med stöd av den tillämpas 15 kap. i 
lagen om påförande av accis. 
 

9 § 

Distributörers och utomståendes skyldighet 
att lämna uppgifter 

På distributörers och utomståendes skyl-
dighet att lämna uppgifter för tillsynen över 
efterlevnaden och uppföljning av verkställig-
heten av denna lag och de bestämmelser som 
meddelats med stöd av den tillämpas be-
stämmelserna i 12 kap. i punktskattelagen. 
 

 
10 § 

Force majeure. 

Om en distributör på grund av exceptionella 
och oförutsedda förändringar i tillgången på 
biodrivmedel eller av något annat liknande 
skäl som kan anses utgöra ett oöverstigligt 
hinder inte kan fullgöra den distributions-
skyldighet som avses ovan, kan handels- och 
industriministeriet på ansökan av distributö-
ren antingen sänka den procentuella andel 
biodrivmedel som avses i 5 § eller slopa dis-
tributionsskyldigheten för det kalenderår som 
ansökan avser. 

En ansökan om lindring eller slopande av 
distributionsskyldigheten skall lämnas till 
handels- och industriministeriet inom den tid 
som anges i 7 § 3 mom. och en kopia av an-
sökan skall lämnas till tullmyndigheten i 
samband med den anmälan som avses i 7 §. 

10 § 

Force majeure 

Om en distributör på grund av exceptionel-
la och oförutsedda förändringar i tillgången 
på biodrivmedel eller av något annat liknan-
de skäl som kan anses utgöra ett oöverstigligt 
hinder inte kan fullgöra sin distributionsskyl-
dighet, kan arbets- och näringsministeriet på 
ansökan av distributören antingen sänka den 
procentuella andel biodrivmedel som avses i 
5 § eller slopa distributionsskyldigheten för 
det kalenderår som ansökan avser. 
 

En ansökan om lindring eller slopande av 
distributionsskyldigheten ska lämnas till ar-
bets- och näringsministeriet inom den tid 
som anges i 7 § 3 mom. och en kopia av an-
sökan ska lämnas till tullmyndigheten i sam-
band med den anmälan som avses i 7 §. 
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13 § 

Ändringssökande. 

Beslut som tullmyndigheten eller handels- 
och industriministeriet fattar med stöd av 
denna lag kan överklagas genom besvär en-
ligt bestämmelserna i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). 

13 § 

Ändringssökande 

Beslut som tullmyndigheten eller arbets- 
och näringsministeriet fattar med stöd av 
denna lag får överklagas genom besvär på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). 
 

 
14 § 

Kvalitetskrav för drivmedel och markering av 
distributionsställen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett drivmedel innehåller en volymandel 

biobränsle, bestående av etanol eller metyles-
ter av fettsyra (FAME), som överskrider fem 
procent, skall de distributionsställen där 
drivmedlet levereras till konsumtion förses 
med en särskild märkning som anger denna 
volymandel. 

14 § 

Kvalitetskrav för drivmedel och information 
vid försäljningsställena 

— — — — — — — — — — — — — —  
Då biobränsleandelen i mineraloljederivat 

överstiger 10 volymprocent, ska detta anges 
vid försäljningsstället. 
 

 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20 .   
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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