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U 9/2017 vp
Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Komissio antoi ehdotuksen sähkösektorin riskeihin varautumisesta 30.11.2016 osana
puhtaan energian pakettia. Neuvoston yleisnäkemys saavutettiin coreperissa 16.11.2017.
EP äänesti muutosehdotuksistaan 21.2.2018 ja täysistunto antoi mandaatin instituutioiden
välisille neuvotteluille 2.3.2018. Trilogineuvotteluja on käyty 25.9.2018, 23.10.2018 ja
22.11.2018 ja alustava sopu on löydetty kolmannessa trilogissa. Puheenjohtajamaa
Itävalta hakee asetuksesta sopua omalla puheenjohtajuuskaudellaan.
Suomen kanta
Valtioneuvoston kanta on esitetty eduskunnalle 2. helmikuuta 2017 toimitetussa
kirjelmässä (U 9/2017 vp). Tässä muistiossa täydennetään ja täsmennetään
valtioneuvoston kantoja vastaamaan asetusehdotuksesta käytävien neuvottelujen
nykytilannetta.
Täsmennettävä kanta liittyy alueellisiin käyttökeskuksiin (Regional Operational Centres,
ROC) jotka asetustekstissä korvataan Sähkömarkkina-asetuksen (KOM(2016) 861
lopullinen) mukaisilla alueellisilla koordinaatiokeskuksilla (Regional Coordination
Centres, RCC). Suomi voi hyväksyä sähkömarkkina-asetuksella perustettaville
alueellisille koordinaatiokeskuksille sähkösektorin riskeihin varautumista koskevassa
asetuksessa määritetyt tehtävät.
Pääasiallinen sisältö
Komission ehdotuksen pääasiallinen sisältö on kuvattu valtioneuvoston kirjelmässä U
9/2017 vp.
Seuraavassa kuvataan kolmikantaneuvottelujen nykytilannetta U-jatkokirjeen kannalta
oleellisin osin.
Komission ehdotuksessa asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla (KOM(2016)
862 lopullinen) on mukana alueelliset käyttökeskukset (Regional Operational Centres,
ROC), joille on asetuksessa ehdotettu erilaisia tehtäviä. Tehtävät ovat lähinnä
sähkösektorin riskien määrittämiseen liittyvän metodologian kommentointia ja
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osallistumista alueellisten riskiskenaarioiden määrittelyyn sekä tiettyjen ENTSO-E:lle
määrättyjen tehtävien hoitamista, jos ENTSO-E päättää niitä alueellisille
käyttökeskuksille (ROC) delegoida.
Suomi on alun perin vastustanut alueellisten käyttökeskusten (ROC) perustamista koska
katsottiin paremmaksi ensin kerätä kokemusta järjestelmäoperaatioita koskevan
verkkosäännön perustella määriteltyjen käyttövarmuuskoordinaattoreiden (Regional
Security Coordinator, RSC) toiminnasta ennen kuin luodaan uusia rakenteita.
Alueelliset käyttökeskukset (ROC) on ehdotettu perustettavaksi Sähkömarkkinaasetuksessa (KOM(2016) 861 lopullinen). Sähkömarkkina-asetuksesta käytävien
neuvottelujen kuluessa on alueellisten käyttökeskusten (ROC) toimivaltaa rajattu, jolloin
keskusten rooli on enemmänkin avustava ja koordinoiva. Päätösvaltaa ollaan rajaamassa
vain siirtokapasiteetin laskentaan ja käyttövarmuuden koordinointiin. Samalla keskusten
nimi on muutettu alueelliseksi koordinaatiokeskukseksi (RCC). RCC:n tapauksessa kyse
on siis toimivallan osalta erilaisesta orgaanista kuin ROC:n tapauksessa. Suomen
kannalta nämä muutokset ovat kannatettavia, eikä Suomella ole syytä vastustaa RCC:n
perustamista tai sen tehtäviä.
Riskeihin varautumista koskevasta asetuksesta käytävien neuvottelujen yhteydessä on eri
asetusten yhtenäisyyden vuoksi päädytty korvaamaan alueelliset käyttökeskukset (ROC)
alueellisilla koordinaatiokeskuksilla (RCC) ja osittain alueellisille
koordinaatiokeskuksille (RCC) on tullut myös uusia tehtäviä. Alun perin alueellisille
käyttökeskuksille (ROC) ja nyt alueellisille koordinaatiokeskuksille ehdotettuja tehtäviä
Suomi on pitänyt hyödyllisinä ja perusteltuina, eikä ole aikaisemminkaan vastustanut
niitä.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
SEUT 194
Käsittely Euroopan parlamentissa
Flavio Zanonato, ITRE-valiokunta (S&D). Äänestys ITRE-komiteassa 21.2.2018 ja
Euroopan parlamentin täysistunnossa 2.3.2018.
Kansallinen valmistelu
Energia- ja Euratom –jaoston kirjallinen menettely 30.11.-4.12.2018.
Eduskuntakäsittely
U 9/2017 vp
TaVL 21/2017 vp
SuVEK 36/2017 vp
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Asia kuuluu maakunnan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 10 ja 22 kohdan perusteella
maakunnan lainsäädäntövaltaan.
Taloudelliset vaikutukset
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Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
KOM(2016) 862 lopullinen
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Työ- ja elinkeinoministeriö, Markku Kinnunen, neuvotteleva virkamies, p. 029 506 4792
EUTORI-tunnus
EU/2016/1735
Liitteet
Viite
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