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Siirto-oikeustuotteet
Suomen rajoilla

Sähkömarkkinatoimikunta 2/2022

FCA-asetus = Komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin
jakamista koskevista suuntaviivoista
ACER = Agency for the Cooperation of Energy Regulators

Taustaa
•

FCA-asetuksen mukaan siirtoverkonhaltijoiden tulee myöntää
siirto-oikeuksia tarjousalueiden rajoilla pitkän aikavälin
hintasuojausmahdollisuuksien varmistamiseksi

•

Viranomaisen päätöksellä vaatimuksesta voidaan poiketa,
jos riittävät suojausmahdollisuudet toteutuvat ilman siirtooikeuksia

•

Energiavirasto ja Viron regulaattori pyysivät kesäkuussa 2021
Fingridiä ja Eleringiä myöntämään siirto-oikeuksia Suomen ja
Viron rajalle (päätös)

•

Energiavirasto ja Ruotsin regulaattori siirsivät päätöksen
ACER:lle maaliskuussa 2022, koska eivät päässeet
yksimielisyyteen toimenpiteistä
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FTR = Financial Transmission Right
JAO = Joint Allocation Office

Finanssisiirto-oikeudet eli FTR:t
•

Tyypillisesti optioita

•

Yhteinen eurooppalainen kauppapaikka –
JAO

•

Vähintään vuosi- ja kuukausituotteet

•

Kaupankäynti järjestetään huutokauppana

•

Myönnettävien FTR:ien määrä perustuu
arvioon pitkän aikavälin siirtokapasiteetista

•

JAO:ssa ei ole jäsenmaksua
markkinatoimijoille (vaadittavista
todistuksista voi kuitenkin aiheutua
kustannuksia liittymisvaiheessa)

•

Vakuudet vaaditaan
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DK1 => DE, toukokuu 2022

Viron rajalla käyttöönotto etenee
•

Fingridin ja Eleringin ehdotus FI-EE rajalle:
•

FTR-optiot, suunta Suomesta Viroon

•

Vuosituotteet ja kuukausituotteet

•

Kapasiteetin määrästä tulee ehdotus kesäkuussa 2022

•

Tavoitteena on saada FTR:t käyttöön vuodelle 2023

•
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•

Varaus: aikataulun toteutuminen edellyttää nopeaa viranomaisprosessia, sillä ennen
käyttöönottoa ACER:n ja Energiaviraston pitää hyväksyä useita FCA-asetuksen mukaisia
menetelmiä, jotka ei tähän mennessä ole sovellettu Suomessa

•

Ensimmäiset huutokaupat joulukuussa 2022 (vuosituote 2023 ja tammikuu 2023)

Markkinatoimijoiden kannattaa aloittaa liittymisvalmistelut JAO:oon syyskuussa 2022, jotta joulukuun
huutokauppoihin ehtii mukaan

Ruotsin rajalla takkuisempaa
•

ACER järjesti sidosryhmille kuulemisen 5.4.-3.5.2022: halutaanko FTR:t vai ”muita toimenpiteitä”?
•

ACER ei tarkkaan määritellyt, mitä ”muut toimenpiteet” käytännössä olisivat

•

Suomen Sähkönkäyttäjät ja Energiateollisuus molemmat kannattivat FTR:iä

•

ACER:n päätös viimeistään 12.9.2022 (voi tulla jo heinäkuussa)

•

Suomen ja Ruotsin rajoilla FTR:t on mahdollista saada käyttöön vuodelle 2024

•

Jos päädytään ”muihin toimenpiteisiin”, niin prosessi on pääpiirteittäin seuraava:
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•

Mahdollinen valitus ACER:n päätöksestä, 6 kk

•

Fingridin ja Svk:n ehdotus toimenpiteistä, 6 kk

•

Ehdotuksen hyväksyminen (Fingridin arvio n. 10 kk)

•

Ehdotuksen implementointi (Fingridin arvio n. 12 kk)

Korjaavia toimia suojausmahdollisuuksien
parantamiseksi vasta 2-3 vuoden päästä

Consultation questions related to both options
▪ What would be your preferred outcome?
▪ ACER requests the TSOs to issue LTTRs.
▪ ACER requests the TSOs to make sure that other long-term cross-zonal hedging products are
made available to support the functioning of wholesale electricity markets...
▪ ... and the TSOs would provide coupling of EPADs (i.e. with an EPAD auction).
▪ ... and the TSOs would support a market maker function.
▪ ... and the TSOs would provide a different kind of support.
▪ No interventions in the Nordic long-term market.
▪ Open text field to explain selection
ACER:n suosikki. Kukaan
suomalaisista vastaajista ei
kannattanut tätä vaihtoehtoa.

▪ Open text field for any other comments
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Fingridin kanta
•

Kannattaa lähteä liikkeelle FTR:illä, niin valmista tulee nopeammin

•

FTR:iin perustuvassa ratkaisussa Fingrid säilyttää neutraliteetin referenssihintakeskustelussa

•

Jos FTR:t eivät riittävästi korjaa suojausongelmaa, niin niiden rinnalla voidaan kehittää korvaavia
ratkaisuja
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Kiitos! Kysymyksiä?

Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196
www.fingrid.fi

