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Laki
hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain (416/2012)

7 §:n 1 ja 4 momentti, 8 ja 9 §, 12 §:n 3 momentti sekä 16 §, sellaisena kuin niistä on 16 §
laissa 127/2013, seuraavasti:

7 §

Toisen hallitseman siirtoverkon käyttäminen

Jos siirtoverkon haltija ja hiilidioksidin talteenottaja eivät pääse sopimukseen hiilidiok-
sidin siirtoverkon käyttöoikeudesta, Energiavirasto voi hakemuksesta myöntää hiilidiok-
sidin talteenottajalle oikeuden liittyä siirtoverkkoon ja käyttää sitä hiilidioksidin siirtämi-
seen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Energiaviraston päätöksessä on oltava verkkoon liittymistä ja hiilidioksidin verkkoon

syöttämistä koskevat tarpeelliset määräykset. Päätöksessä on samalla määrättävä korvaus
siirtoverkkoon liittymisestä verkon haltijalle aiheutuvista kustannuksista ja määrättävä
hiilidioksidin siirtopalvelusta suoritettavan korvauksen perusteista. Korvauksen tulee si-
sältää tuotto pääomalle. Hiilidioksidin siirtopalvelusta suoritettavan korvauksen, mukaan
lukien tuotto pääomalle, tulee olla kohtuullinen.

8 §

Siirtoverkon muuttaminen

Energiavirasto voi hiilidioksidin talteenottajan hakemuksesta velvoittaa siirtoverkon
haltijan tekemään siirtoverkkoon muutokset, jotka aiheutuvat hiilidioksidin talteenottajan
liittymisestä siirtoverkkoon tai lisääntyneestä hiilidioksidin siirtotarpeesta. Edellytyksenä
on, että hiilidioksidin talteenottaja sitoutuu vastaamaan muutostöistä aiheutuvista kustan-
nuksista. Muutokset eivät saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Hakemukseen sovelletaan, mitä 7 §:n 2 momentissa säädetään hakemuksesta. Energia-
viraston päätökseen sovelletaan, mitä 7 §:n 4 momentissa säädetään päätöksestä.

9 §

Siirtoverkkoa koskevan päätöksen muuttaminen

Energiavirasto voi muuttaa 7 ja 8 §:ssä tarkoitettua päätöstä, jos olosuhteet tai hiilidiok-
sidin siirtämistarpeet ovat olennaisesti muuttuneet. Käyttöoikeus voidaan peruuttaa, jos
siirtoverkon käyttöoikeuden saanut ei ryhdy käyttämään siirtoverkkoa kohtuullisen ajan
kuluessa tai laiminlyö hänelle kuuluvia verkon käyttöä koskevia velvollisuuksia.
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12 §

Viranomaisten tehtävät

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Energiavirasto vastaa siirtoverkon käyttöoikeutta koskevien määräysten noudattamisen

valvonnasta.

16 §

Muutoksenhaku

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Energiaviraston tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään, jollei jäljempänä toisin
säädetä.

Energiaviraston 7–9 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa sääde-
tään. Asian käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoi-
keudessa annetussa laissa (100/2013). Markkinaoikeuden päätökseen haetaan muutosta
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasiois-
sa annetussa laissa säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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