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VG-Shipping Oy
Linnankatu 8
20100 Turku

Asia
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013, jäljempänä kestävyyslaki)
19 §:n mukainen hyväksymispäätöksen siirto

Hakija
VG-Shipping Oy
Linnankatu 88
20100 Turku
1008249-2

Siirron saaja
VG EcoFuel Oy
Linnankatu 88
20100 Turku
2855353-9

Hyväksymispäätös
Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä (jäljempänä
hyväksymispäätös) Dnro 219/741/2016

Ratkaisu
Hyväksymispäätöksen siirto
Energiavirasto tarkistaa VG-Shipping Oy:lle vahvistettua hyväksymispäätöstä kestävyysjärjestelmään Dnro 219/741/2016 seuraavasti:
Hyväksymispäätös siirretään VG EcoFuel Oy:lle 31.10.2017 alkaen. VG EcoFuel Oy
vastaa hallinnassaan olevan järjestelmän osalta toiminnanharjoittajalle säädetyistä
velvollisuuksista ja on oikeutettu antamaan kestävyystodistuksia saatuaan tiedon
hyväksymispäätöksen siirrosta.
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Energiaviraston hyväksymispäätöksessä kestävyyslain 14 §:n 2 momentin nojalla
antamat määräykset pysyvät ennallaan.
Voimassaolo
Tämän päätöksen mukainen hyväksymispäätöksen siirto on voimassa alkuperäisen hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013)
Hyväksymispäätös
Kestävyyslain 14 §:n 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksessä on oltava tiedot
toiminnanharjoittajasta sekä määräykset:
1) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja
suojauksen varmistamiseksi;
2) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen varmistamiseksi;
sekä
3) muista, yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.
Hyväksymispäätöksen siirto
Kestävyyslain 19 §:n 1 momentin mukaan Energiaviraston on siirrettävä hyväksymispäätös toiselle toiminnanharjoittajalle, jos toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä siirtyy kokonaisuudessaan toiselle toiminnanharjoittajalle. Siirtämistä varten toiminnanharjoittajan on kirjallisesti ilmoitettava Energiavirastolle kestävyysjärjestelmän siirtymisestä sekä toimitettava tarpeelliset tiedot siirron saajasta ja
tämän suostumus siirtoon.
Kestävyyslain 19 §:n 2 momentin mukaan siirron saaja vastaa toiminnanharjoittajalle kestävyyslaissa säädetyistä velvollisuuksista ja on oikeutettu antamaan kestävyystodistuksia kestävyyslain 23 §:n nojalla saatuaan tiedon hyväksymispäätöksen siirtämisestä.
Kestävyyslain 19 §:n 3 momentin mukaan päättäessään hyväksymispäätöksen siirtämisestä Energiaviraston on samalla tarkistettava hyväksymispäätöstä kestävyyslain 14 §:n 2 momentissa mainittujen seikkojen osalta.
Toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuus
Kestävyyslain 22 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Energiavirastolle:
1) pysyvistä muutoksista, jotka koskevat toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisen edellytystä tai hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen
perustetta;
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2) tarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa esitetyistä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä;
3) toiminnanharjoittajaa tai toiminnanharjoittajan organisaatiota koskevista, toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän kannalta olennaisista muutoksista;
4) yli vuoden kestävästä katkoksesta toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmässä tarkoitettujen biopolttoaineiden, bionesteiden, raaka-aineiden tai niitä sisältävien polttoaineiden tuotannossa, valmistuksessa, maahantuonnissa, kulutukseen
luovuttamisessa tai käyttämisessä.

Perustelut
VG-Shipping Oy (jäljempänä myös hakija ja siirtäjä) on ilmoittanut 26.10.2017
Energiavirastolle toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hallinnan siirtymisestä VG EcoFuel Oy:lle (jäljempänä myös siirron saaja) 31.10.2017 alkaen. VGShipping Oy on siirtänyt siirron saajalle 25.10.2017 päivätyn liiketoiminnan siirtokirjan ehtojen mukaisesti kaikki öljynjalostustoimialaan liittyvät varat, velat ja henkilöstön, siten että siirrettävä kokonaisuus muodostaa itsenäisen liiketoimintakokonaisuuden eikä siirtäjälle jää mitään öljynjalostustoimialaan liittyviä omaisuus tai
velkaeriä. Hakija on myös toimittanut tarpeelliset tiedot siirron saajasta sekä siirron
saajan suostumuksen siirtoon.
Energiavirasto katsoo, että VG-Shipping Oy:n kestävyysjärjestelmä on siirtynyt VG
EcoFuel Oy:lle. Näin ollen 11.5.2016 annettua hyväksymispäätöstä (Dnro
219/741/2016) tulee tarkistaa siten, että päätös siirretään VG EcoFuel Oy:lle.
Energiavirasto on tarkistanut hyväksymispäätöksen siirron saajan toiminnallisten
ja taloudellisten edellytysten, kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja
suojauksen varmistamisen, kestävyysjärjestelmän noudattamisen varmistamisen
ja muiden yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömien seikkojen osalta.
Energiavirasto katsoo tekemänsä tarkistuksen ja saamansa selvityksen perusteella,
että siirron saaja täyttää hyväksymispäätöksen siirrolle asetetut edellytykset ja hyväksyy hyväksymispäätöksen siirtämisen siirron saajalle.
Energiavirasto on kestävyyslain 14 §:n 2 momentin nojalla antanut hyväksymispäätöksessä määräykset toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden,
luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi, sen noudattamisen varmistamiseksi
sekä muista, yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen
edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista. Energiavirasto toteaa, että nämä
alkuperäisessä hyväksymispäätöksessä annetut määräykset pysyvät ennallaan.
Kestävyyslain 19 §:n 2 momentin mukaan VG EcoFuel Oy on oikeutettu antamaan
kestävyystodistuksia saatuaan tiedon hyväksymispäätöksen siirrosta.
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Sovelletut säännökset
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 14 § 2. mom. ja 19 §

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Liitteenä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Liite

Oikaisuvaatimusohje

Jakelu

VG-Shipping Oy
VG EcoFuel Oy

Maksutta

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä
järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:
•

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;

•

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;

•

päätös, johon haetaan oikaisua;

•

miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä

•

perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on
muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
•

oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;

•

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä
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•

asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi,
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole
valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomainen
niin määrää.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon,
jonka osoite on:
Energiavirasto
Lintulahdenkuja 4
00530 HELSINKI
faksi: 09 6221 911
sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi
Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla,
ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä laillista estettä.

