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Listaus Energiavirastolle toimitettavassa kestävyyskriteeriselvityksessä raportoitavista tiedoista
1 Johdanto
1.1 Yleistä
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) 31 §:n mukaan toiminnanharjoittajan
tulee laatia selvitys kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamiensa biopolttoaine- ja bioneste-erien kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista (kestävyyskriteeriselvitys) ja
toimittaa se Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Kestävyyskriteeriselvityksessä tulee ilmoittaa kulutukseen luovutettujen biopolttoaine- ja bioneste-erien raaka-aineita koskevat tiedot, kulutukseen luovutettujen erien sisältämät biopolttoaine- ja bionestemäärät sekä kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamista koskeva tieto. Kestävyyskriteeriselvitykseen tulee liittää jäljennös tarkastuskertomuksesta tai vastaavat tarkastusta koskevat tiedot.
Energiavirasto on koonnut tähän ohjeeseen listauksen tiedoista, jotka kestävyyskriteeriselvityksessä tulee raportoida Energiavirastolle. Listaus perustuu yllä mainittuun lain säännökseen ja
sen perusteluihin (HE 13/2013 vp.).
Tällä ohjeistuksella pyritään tarkentamaan kestävyyskriteeriselvityksessä raportoitavien tietojen
yksityiskohtia. Energiavirasto on ennen ohjeistuksen julkaisemista varannut toiminnanharjoittajille mahdollisuuden kommentoida luonnosta listausta ja/tai sitä, tarvitseeko jokin kohta erityistä
tarkennusta. Energiavirasto on tässä ohjeistuksessaan ottanut huomioon toiminnanharjoittajien
antamat kommentit.
1.2 Raportoitujen tietojen julkisuus
Energiavirasto noudattaa toiminnassaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki). Myös kestävyyskriteeriselvityksessä raportoitavien tietojen osalta Energiavirasto noudattaa julkisuuslain mukaisia säännöksiä. Lähtökohtaisesti kaikki Energiavirastolle toimitetut tiedot
ovat julkisia. Poikkeuksen tästä julkisuusperiaatteesta muodostavat tiedot, jotka voidaan katsoa
salassa pidettäviksi julkisuuslain 24 §:n nojalla.
Mikäli toiminnanharjoittaja katsoo raportoitavan tiedon julkisuuslain perusteella salassapidettäväksi tiedoksi, sen tulee esittää Energiavirastolle pyyntö tiedon salassapidosta perusteineen.
1.3 Kulutukseen luovuttaminen
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan kestävyyskriteeriselvitys tulee tehdä kulutukseen luovutetuista biopolttoaine- ja bioneste-eristä. Lain 4 §:n 8 kohdan mukaan biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa kulutukseen luovuttamisella tarkoitetaan valmisteverotuslain (182/2010) 8 §:ssä tarkoitettua kulutukseen luovuttamista.
1.4 Erä
Kulutukseen luovutettujen biopolttoaine- ja bioneste-erien raportointi tapahtuu erittäin. Erä kattaa tässä yhteydessä kaikki kestävyysominaisuuksiltaan samanlaiset biopolttoainetoimitukset.
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Tämä mahdollistaa yksittäisten biopolttoaine-erien yhdistämisen raportoinnissa, mikäli niiden
kestävyysominaisuudet ovat samanlaiset.

1.5 Kestävyyskriteeriselvityksen muoto
Selvitys tulee toimittaa Excel-taulukon muodossa. Raportin koontilehti tulee muotoilla Energiaviraston julkaiseman mallin mukaan. Toiminnanharjoittaja voi käyttää tietojen ilmoittamiseen
myös omaa Excel-taulukkoaan – olennaista tällöin on, että taulukon tiedot on myös koottu Energiaviraston ohjeistuksen ja mallipohjan mukaisesti. Taulukkoa ei saa lukita tai suojata salasanalla, vaan pyydetyt tiedot tulee olla kopioitavissa taulukosta.
Energiaviraston Excel-mallipohjassa on käytetty nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
annetun lain mukaista taulukkoa kokonaisuudessaan, vaikka kaikki taulukon mukaiset polttoaineet eivät sisällä biokomponentteja. Energiavirasto korostaa, että mikäli toiminnanharjoittaja
käyttää omaa taulukkoaan, tietojen tulisi olla myös koottuna verotaulukon mukaisesti, kuten
mallipohjasta ilmenee.

1.6 Toiminnanharjoittaja, joka ei luovuta kulutukseen
Kestävyyskriteeriselvitys tulee laatia kulutukseen luovutetuista biopolttoaineista ja bionesteistä.
Energiaviraston hyväksymien kestävyysjärjestelmien joukossa on kuitenkin myös sellaisia toiminnanharjoittajia, joilla kulutukseen luovuttamisen määritelmä ei syystä tai toisesta täyty.
Energiavirasto tarvitsee kestävyyskriteeriselvityksessä toimitettavat tiedot sekä raportointia että
valvontaa varten. Tästä syystä niiden toiminnanharjoittajien, joilla kulutukseen luovuttamisen
määritelmä ei täyty, tulee toimittaa Energiavirastolle kestävyyskriteeriselvityksen tietoja vastaavat tiedot. Velvollisuus perustuu Energiaviraston joko kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksessä tai erikseen antamaan erilliseen määräykseen. Pyydetyt tiedot ilmenevät kappaleesta
”2 Kestävyyskriteeriselvityksessä listattavat tiedot”.

1.7 Lopuksi
Energiavirasto on laatinut tämän ohjeistuksen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain ja
sen esitöiden mukaiseksi. Excel-mallipohja on laadittu vastaamaan niitä raportointitarpeita,
jotka Energiavirastolla on ohjeistusta laatiessaan tiedossa. Ohjeistusta ja/tai mallipohjaa tullaan
päivittämään raportointi- ja valvontakokemuksen karttuessa.
Energiavirasto kehottaa toiminnanharjoittajia olemaan yhteydessä Energiavirastoon, mikäli ohjeistuksesta, mallipohjasta tai raportoitavista tiedoista herää kysymyksiä.
Mikäli jonkun kohdan tietojen hankkiminen aiheuttaa toiminnanharjoittajalle kohtuutonta vaivaa, selvityksen asianomaiseen kohtaan voi tällöin kirjoittaa ’ei tiedossa’. Asiasta tulee tällöin
olla yhteydessä Energiavirastoon.
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2 Kestävyyskriteeriselvityksessä listattavat tiedot
Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kulutukseen luovutetuista biopolttoaine- ja bioneste-eristä
veroluokittain Energiaviraston julkaiseman koontiraportin mukaiset tiedot (katso mallipohja).
Veroluokkien yksityiskohtaisemmat tiedot, kuten alla olevassa listauksessa on pyydetty, ilmoitetaan samaisen Excel-taulukon välilehdillä veroluokkakohtaisesti. Tietojen ilmoittamiseen voi
käyttää myös omaa Excel-taulukkoa, kunhan siitä ilmenee pyydetyt tiedot. Taulukkoa ei saa
lukita tai suojata salasanalla, vaan pyydetyt tiedot tulee olla kopioitavissa taulukosta.

BIOPOLTTOAINEIDEN MÄÄRÄT
TULEE ILMOITTAA NORMAALILITROINA JA ENERGIASISÄLLÖN
MUKAAN MEGAJOULEINA, KÄYTTÄEN JAKELUVELVOITELAISSA
SÄÄDETTYJÄ LÄMPÖARVOJA.

BIONESTEIDEN MÄÄRÄT TULEE
ILMOITTAA TONNEINA JA ENERGIASISÄLLÖN MUKAAN TERAJOULEINA, KÄYTTÄEN TILASTOKESKUKSEN ILMOITTAMIA LÄMPÖARVOJA. KÄYTETYT LÄMPÖARVOT TULEE YKSILÖIDÄ.

1. Kulutukseen luovutettujen erien sisältämät biopolttoaine- ja bionestemäärät
•

Mikä biopolttoaine tai bioneste on kyseessä

•

Yksilöitävä yhtenevällä tavalla toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemuksen kanssa. Biopolttoaineen tai bionesteen veroluokka tulee ilmoittaa tässä kohdassa
biopolttoaineen yksilöinnin yhteydessä. Biopolttoaineen tai bionesteen alkuperämaa/lähtömaa, jos ei itse tuotettu

•

Yksilöitävä määrät alkuperämaan mukaan, mikäli alkuperämaa on tiedossa. Jos alkuperämaa
ei ole tiedossa, tulee ilmoittaa se valtio, josta biopolttoaine-erä on toimitettu.

•

Kestävän ja ei-kestävän biopolttoaineen ja bionesteen määrät

•

Biopolttoaineen tai bionesteen KHK-päästövähennys

•

Miltä osin kestävyyden osoittaminen perustuu komission hyväksymään vapaaehtoiseen järjestelmään / miltä osin kestävyyden osoittaminen perustuu Energiaviraston hyväksymään
kansalliseen kestävyysjärjestelmään
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2. Kulutukseen luovutettujen biopolttoaine- ja bioneste-erien raaka-aineita koskevat
tiedot
Biopolttoaineen tai bionesteen valmistajan tulee lisäksi ilmoittaa alla olevat raaka-aineita koskevat tiedot:
•

Biopolttoaineen tai bionesteen valmistuksessa käytetyt raaka-aineet yksilöidysti

•

Raaka-aineiden määrät

•

Raaka-aineen alkuperämaa

•

Raaka-aineen toimittaja ja tuotantoalue

•

Onko raaka-aineen tuotantoalue NUTS 2-alue

•

Raaka-aineet, jotka katsotaan jätteeksi, tähteeksi, syötäväksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi

•

Yksilöitävä päätös, mihin luokittelu perustuu

•

Yksilöitävä määrät

Määrät tulee ilmoittaa käyttäen tarkoituksenmukaista yksikköä raaka-aineesta riippuen. Tarvittaessa asiasta voi olla yhteydessä Energiavirastoon.

3. Jäljennös todentajan tarkastuskertomuksesta, mikäli käytössä kansallinen järjestelmä tai vastaava selvitys, jos käytössä on komission hyväksymä vapaaehtoinen järjestelmä

