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SOPIMUS UUSIUTUVAN ENERGIAN DIREKTIIVIN 2009/28/EY 6 ARTIKLAN MUKAISISTA TILASTOLLISISTA SIIRROISTA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA
BELGIAN KUNINGASKUNNAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ; ALLEKIRJOITUSVALTUUS SOPIMUSMUUTOKSEN ALLEKIRJOITTAMISEEN
1.

Tausta

Valtioneuvosto valtuutti 23.6.20211 elinkeinoministeri Mika Lintilän allekirjoittamaan sopimuksen
tilastollisista siirroista Suomen tasavallan hallituksen ja Belgian kuningaskunnan hallituksen välillä.
Belgian energiaministeri on allekirjoittanut kyseisen sopimuksen 19.7.2021 ja Suomen elinkeinoministeri 2.9.2021.
Sopimuksessa sovittiin vuoden 2020 uusiutuvan energian määrän tilastollisesta siirrosta Suomelta
Belgialle 13,5 €/MWh hintaan. Sopimus tehtiin yksityisoikeudellisena sopimuksena ja siihen sovelletaan Suomen lakia.
Siirrettäväksi kiinteäksi määräksi sovittiin 1 376,5 GWh, jonka osalta Belgia on suorittanut maksun
(18 582 750,00 euroa) sopimuksen mukaisesti 30.9.2021.
Lisäksi sopimuksessa sovittiin optiosta (enintään 250 GWh), jonka hyödyntämisestä Belgian tulee
erikseen ilmoittaa viimeistään 8.12.2021. Optiosta oli tarpeen sopia, koska lopulliset uusiutuvan energian määrät ja osuudet kokonaisloppukulutuksesta varmistuvat vasta sopimuksen tekemisen jälkeen.
Belgia on 24.11.2021 ilmoittanut kiinnostuksestaan paitsi hyödyntää sopimuksen mukainen optio,
250 gigawattituntia, myös täsmällisemmässä laskennassa ilmenneestä lisätarpeestaan tilastolliseksi
siirroksi (35 GWh).
Koska sopimuksen 16 artikla mahdollistaa sopimuksen muuttamisen osapuolten yhteisellä sopimuksella ja Suomella on vielä uusiutuvan energian tilastollista ylijäämää vuodelta 2020 runsaasti jäljellä
ja myytävissä, on Belgian kanssa päästy alustavaan yhteisymmärrykseen sopimuksen muuttamisesta
siten, että sopimuksessa määritetyn option määrää muutettaisiin 250 GWh:sta 285 GWh:iin. Energiayksikköä kohti laskettava hinta pysyisi muutetussa sopimuksessa ennallaan, 13,5 €/MWh. Sopimusmuutos tarkoittaa Suomen kannalta sitä, että sopimustulot option toteutumisen vuoksi kasvaisivat 472
500,00 eurolla yhteensä 3 847 500,00 euroon.
2.

Pääasiallinen sisältö

Suomen ja Belgian on tarkoitus muuttaa 2.9.2021 tehtyä sopimustaan uusiutuvan energian tilastollisista siirroista siten, että sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa sovittu option määrä muutettaisiin 285
gigawattitunniksi. Lisäksi sopimuksen 7 artiklassa määritettyä määräaikaa ilmoitukselle option hyödyntämisestä muutettaisiin aiemmin sovittua myöhäisemmäksi siten, että Belgian olisi mahdollista
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tehdä edellä mainittu ilmoitus sopimuksen mukaisesti muutetun optiomäärän osalta. Muilta osin sopimuksen ehdot jäisivät voimaan sellaisenaan.
Sopimusmuutos tulisi voimaan allekirjoituksesta.
3.

Taloudelliset vaikutukset

Sopimusmuutoksen myötä Suomi vastaanottaisi Belgialta 3 847 500,00 euron kauppahinnan optiosta,
joka olisi 472 500,00 euroa suurempi kuin aiemmin sovitun mukainen enimmäisoption mukainen
sopimustulo.
Sopimuksen kautta momentin 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot tuloarvio kasvaisi aiemmin maksetun 18 582 750,00 euron lisäksi 3 847 500,00 eurolla vuonna 2021. Näin
ollen sopimustulot olisivat yhteensä 22 430 250,00 euroa.
Belgia suorittaisi kauppahinnan maksun option osalta vuoden 2021 loppuun mennessä.
4.

Sopimuksen valmistelu ja hyväksyminen

Sopimusmuutos edellyttää alkuperäisen sopimuksen tavoin valtioneuvoston päätöstä valtioneuvoston
ohjesäännön 3 §:n 9 kohdan mukaisesti. Lisäksi sopimus on alkuperäisen sopimuksen tavoin käsiteltävä raha-asiainvaliokunnassa.
5.

Komission notifiointi

Direktiivin mukaan ehtona siirtojen voimaantulolle on, että kaikki siirtoon osallistuvat jäsenvaltiot
ilmoittavat siirrosta komissiolle. Komissiolle on annettu ennakkoilmoitus 31.3.2021 siitä, että Suomi
on edennyt neuvotteluissa Belgian kanssa tilastollisista siirroista 2020 vuoden osalta. Varsinainen
notifiointi komissiolle tehtäisiin sopimuksen mukaisesti 31.12.2021 mennessä.
6.

Esitys

Edellä todetun perusteella esitetään, että valtioneuvosto valtuuttaisi elinkeinoministeri Mika Lintilän
allekirjoittamaan sopimusmuutoksen Suomen tasavallan hallituksen ja Belgian kuningaskunnan hallituksen välillä 2.9.2021 tehtyyn sopimukseen uusiutuvan energian direktiivin mukaisista tilastollisista siirroista. Sopimusmuutos tulisi voimaan allekirjoituksesta.

