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Laki
päästökauppalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan päästökauppalain (311/2011) 51 b ja 56 a § sekä 75 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 51 b § ja 75 §:n 3 momentti laissa 291/2019 sekä 56 a § laissa

396/2013, sekä
lisätään lakiin uusi 51 c ja 56 b § seuraavasti:

51 b §

Päästöoikeuksien luovuttaminen takaisin ja takaisinperintä

Toiminnanharjoittajan, jonka rekisterissä olevalle tilille on kirjattu päästöoikeuksia
enemmän kuin sille komission ilmaisjakosäädöksen, komission ilmaisjakoasetuksen tai
komission ilmaisjaon mukautussäädöksen mukaan kuuluu, tulee luovuttaa viipymättä ta-
kaisin liikaa jaettua päästöoikeusmäärää vastaava määrä päästöoikeuksia Energiaviraston
kanssa tehdyn luovuttamista koskevan sopimuksen perusteella. Liikaa jaettu päästöoi-
keusmäärä voidaan myös kuitata toiminnanharjoittajalle maksutta jaettavasta päästöoi-
keusmäärästä edellyttäen, että kuittaus on komission rekisteriasetuksen mukaan sallittua
ja toiminnanharjoittaja on tehnyt kuittauksesta sopimuksen Energiaviraston kanssa. Ener-
giaviraston on päätöksellään määrättävä liikaa jaetut päästöoikeudet takaisinperittäväksi,
jos toiminnanharjoittaja ei ole tehnyt sopimusta päästöoikeuksien luovuttamisesta takaisin
tai kuittaamisesta.

51 c §

Takaisinperinnän määräaika sekä vanhentumisaika

Energiaviraston on tehtävä päästöoikeuksien takaisinperintää koskeva päätös viipymät-
tä sen jälkeen, kun sen tietoon on tullut, että toiminnanharjoittajalle on jaettu liikaa pääs-
töoikeuksia eikä toiminnanharjoittaja ole tehnyt sopimusta päästöoikeuksien luovuttami-
sesta takaisin tai kuittaamisesta.

Päästöoikeuksien takaisinperintään ei saa enää ryhtyä, kun kymmenen vuotta on kulu-
nut päästöoikeuksien kirjaamisesta.

Päästöoikeuksien takaisinperinnässä noudatettavasta menettelystä ja määräajoista voi-
daan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
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56 a §

Bionesteiden kestävyys

Jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa päästöselvityksessä laitoksessaan polttoon käytetty-
jen bionesteiden päästökertoimeksi nollan, bionesteiden on täytettävä biopolttoaineista,
bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetussa laissa (393/2013) säädetyt kestävyyskri-
teerit ja toiminnanharjoittajan on osoitettava tämä mainitun lain mukaisesti. Bionesteellä
tarkoitetaan mainitussa laissa tarkoitettua bionestettä.

56 b §

Biomassapolttoaineiden kestävyys

Jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa päästöselvityksessä laitoksessaan polttoon käytetty-
jen biomassapolttoaineiden päästökertoimeksi nollan, biomassapolttoaineiden on täytettä-
vä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetussa laissa säädetyt kes-
tävyyskriteerit ja toiminnanharjoittajan on osoitettava tämä mainitun lain mukaisesti. Bio-
massapolttoaineella tarkoitetaan mainitussa laissa tarkoitettua biomassapolttoainetta.

75 §

Muutoksenhaku päästökauppaviranomaisen päätökseen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päästökauppaviranomaisen 8 a, 11, 12, 14, 50, 61, 62 ja 71 §:n ja komission päästöjen

tarkkailuasetuksen 69 artiklan nojalla antamaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta
huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Päästökauppaviranomaisen
60 §:n tai komission tarkkailuasetuksen 70 artiklan nojalla antamaa päätöstä on noudatet-
tava muutoksenhausta huolimatta silloin kun päästömäärää korjataan päätöksessä alas-
päin, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
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