OTSUS
27.03.2019 nr 7-26/2019-007
Alalisvooluülekandesüsteemide ja alalisvooluühendusega energiapargimoodulite
võrguühenduse nõuete siseriiklikult reguleeritavate sätete kooskõlastamise kohta
1. Haldusmenetluse alustamine
Elektrituruseaduse (edaspidi ELTS) § 93 lõike 6 punkti 1 kohaselt kontrollib Konkurentsiamet
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 714/2009 ning selle alusel kehtestatud
komisjoni määrustes sätestatud tingimuste täitmist.
ELTS § 93 lõike 6 punkti 6 kohaselt Konkurentsiamet väljastab ELTS-s sätestatud juhul
kooskõlastamise otsuseid.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 714/2009 artiklile 8 töötati välja
Komisjoni
Määrus
(EL)
2016/1447,
millega
kehtestati
võrgueeskiri
alalisvooluülekandesüsteemide
ja
alalisvooluühendusega
energiapargimoodulite
võrguühenduse nõuete kohta (edaspidi HVDC).
Vastavalt HVDC artikli 5 lõikele 4 peab põhivõrguettevõtja esitama üldiselt kohaldatavate
tingimuste ettepaneku või ettepaneku selliste tingimuste arvutamise või kindlaksmääramise
meetodi kohta pädevale asutusele heakskiitmiseks hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva
määruse jõustumist.
HVDC artikli 5 lõige 6 näeb ette, et pädevad asutused peavad nimetatud sätete kohta tegema
otsuse kuue kuu jooksul pärast sellise ettepaneku saamist. HVDC artikli 5 lõige 1 näeb ette, et
nimetatud nõuded tuleb avaldada.
27.09.2018 esitas Elering AS (edaspidi Elering) HVDC siseriiklikult reguleeritavate sätete
heakskiitmise taotluse.
14.03.2019 esitas Elering HVDC siseriiklikult reguleeritavad sätted dokumendina, mida
asjakohased võrguettevõtjad saaksid kasutada üldiselt kohalduvate nõuetena, mille on
kehtestanud põhivõrguettevõtja nii nagu näeb ette HVDC artikli 5 lõige 1.
2. Menetlusosaline
Elering AS, äriregistri kood 11022625, asukoht Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa,
Kadaka tee 42, 12915, e-post: info@elering.ee.
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3. Asjaolud ja menetluse käik
27.09.2018 esitas Elering Konkurentsiametile HVDC siseriiklikult reguleeritavate sätete
ettepanekud heakskiitmiseks. HVDC artiklite loetelu, mille suhtes vastavad ettepanekud on
tehtud, on esitatud alljärgnevalt [Artikkel.lõige,punkt.(alampunkt)]:
1) 11.1
2) 11.3
3) 11.4
4) 12
5) 13.1.a
6) 13.1.b
7) 13.1.c
8) 13.1.d
9) 13.2
10) 13.3
11) 14.1
12) 15
13) 18.1
14) 18.4
15) 18.5
16) 19.1
17) 19.2
18) 19.3
19) 20.1
20) 20.2
21) 20.3
22) 20.4
23) 21.1
24) 21.2
25) 22.1
26) 22.2
27) 22.3
28) 22.4
29) 22.5
30) 22.6
31) 24
32) 25.1
33) 25.2
34) 25.3
35) 25.4
36) 25.5
37) 25.6
38) 26
39) 27
40) 28
41) 30
42) 39.1.a
43) 39.2.a
44) 39.3
45) 39.4
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46) 39.5
47) 39.6
48) 39.7
49) 39.8
50) 39.9
51) 39.10
52) 40.1.a
53) 40.1.d
54) 40.1.e
55) 41.1
56) 41.2
57) 42
58) 44
59) 45

Elering on määruse kohaselt läbi viinud avaliku konsultatsiooni kõigi sätete ettepanekute osas
perioodil 14.08.2018 – 14.09.2018. Turuosalistelt ei laekunud ühtegi kommentaari ega avaliku
arutelu palvet.
04.03.2019 edastas Konkurentsiamet Eleringile e-kirja, milles palus ettevõtjal redigeerida
HVDC siseriiklikult reguleeritavaid sätteid viisil, et need oleks käsitletavad normatiivse
dokumendina.
14.03.2019 esitas Elering HVDC siseriiklikult reguleeritavad sätted dokumendina, mida
asjakohased võrguettevõtjad saaksid kasutada kohalduvate nõuetena, mille on kehtestanud
põhivõrguettevõtja vastavuses HVDC artikli 5 lõikega 1. Kuivõrd Eleringi 27.09.2018
ettepanekut ei ole sisulises osas muudetud ja kõik 14.03.2019 sätestatud alused on samased
27.09.2018 ettepanekuga, käsitleb Konkurentsiamet neid samaväärsete dokumentidena.
Kuna Konkurentsiamet sai HVDC siseriiklikult reguleeritavate säte taotluse kätte 27.09.2018,
peab reguleeriv asutus tegema otsuse hiljemalt 27.03.2019.
4. Siseriiklikud arutelud asjaomaste võrguettevõtjatega
HVDC artikkel 5 lõige 3 punkt e näeb ette, et reguleerivad asutused ja võrguettevõtjad peavad
HVDC rakendamisel nõu pidama asjaomaste jaotusvõrguettevõtjatega ja võtma arvesse
võimalikku mõju nende võrgule.
Tulenevalt eelnevast toimus HVDC kõigi sätete ettepanekute osas konsultatsioon ajavahemikul
14.08.2018 – 14.09.2018. Turuosalistelt ei laekunud ühtegi kommentaari ega avaliku arutelu
palvet.
Elering on HVDC siseriiklike reguleerivate sätete kohaldamisprotsessi käigus taganud
läbipaistvuse ning ja järginud proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid ning
kohaldanud kõigi osaliste suhtes põhimõtet, et oleks tagatud optimum suurima üldise tõhususe
ja väikseimate kogukulude vahel.
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5. Konkurentsiameti seisukoht
Eleringi kehtestatavaid HVDC siseriiklikke reguleerivaid sätteid kohaldatakse järgneva suhtes:
a) alalisvooluülekandesüsteemid, mis ühendavad sünkroonalasid või kontrollipiirkondi,
sealhulgas vastulülituses skeemid;
b) alalisvooluülekandesüsteemid, mille kaudu on energiapargimoodulid ühendatud
ülekandevõrku või jaotusvõrku vastavalt lõikele 2;
c) ühe kontrollipiirkonna sisemised alalisvooluülekandesüsteemid, mis on ühendatud
ülekandevõrku ning
d) ühe kontrollipiirkonna sisemised alalisvooluülekandesüsteemid, mis on ühendatud
jaotusvõrku, kui asjaomane põhivõrguettevõtja tõendab nende piiriülest mõju. Asjaomane
põhivõrguettevõtja peab hindamisel arvestama võrgu pikaajalist arengut.
HVDC artiklis 3 on toodud mitmed erandid, millisel juhul HVDC-d ei kohaldata või
kohaldatakse osaliselt.
Asjaomane võrguettevõtja ei tohi lubada ühendada alalisvooluülekandesüsteemi ega
alalisvooluühendusega energiapargimoodulit, kui see ei vasta HVDC-s sätestatud nõuetele ja
Konkurentsiamet ei ole kooskõlas HVDC VII jaotisega lubanud erandit.
Konkurentsiameti hinnangul on Eleringi ettepanek kooskõlas HVDC artikkel 5 lõike 3
punktiga d, mis näeb ette, et võrguettevõtjad austavad asjaomasele põhivõrguettevõtjale pandud
vastutust, sealhulgas siseriiklike õigusaktidega pandud vastutust süsteemi talitluskindluse
tagamise eest. Elering on pidanud nõu asjaomaste jaotusvõrguettevõtjatega ja võtnud arvesse
võimalikku mõju nende võrgule. Eleringi poolt esitatud nõuded on läbipaistvad (HVDC artikkel
5 lõige 3 punkt b), neid kohaldatakse proportsionaalselt ja mittediskrimineerival viisil (HVDC
artikkel 5 lõige 3 punkt a). HVDC artikkel 5 lõike 3 punkt e täitmiseks on Elering läbi viinud
konsultatsiooni, andes ettevõtjatele aega ja võimalust omapoolsete ettepanekute esitamiseks
ja/või muudatusettepanekute nõudmiseks.
6. Kokkuvõte
Konkurentsiamet töötas läbi 27.09.2018 Eleringi poolt Konkurentsiametile kooskõlastamiseks
esitatud ettepaneku HVDC siseriiklikult reguleeritavate sätete kehtestamiseks ning asub
seisukohale, et nimetatud dokument arvestab kehtivast seadusandlusest tulenevate alusetega
ning ei ole vastuolus HVDC-st tuleneva regulatsiooniga.
HVDC artikkel 5 lõikes 1 on sätestatud, et üdiselt kohaldatavad nõuded, mille peavad käesoleva
määruse kohaselt kehtestama asjaomased põhivõrguettevõtjad, peab heaks kiitma liikmesriigi
määratud asutus ja need tuleb avaldada.
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Arvestades eeltoodut ja tuginedes ELTS § 93 lõike 6 punktile 6 ning HVDC määruse artikkel 5
lõikele 1
otsustan:
1. kooskõlastada Elering AS esitatud siseriiklikult reguleeritavad sätted
alalisvooluülekandesüsteemide ja alalisvooluühendusega energiapargimoodulite
võrguühenduse nõuete kohta, mida asjakohased võrguettevõtjad kasutavad üldiselt
kohalduvate nõuetena (Lisa 1);
2. avalikustada siseriiklikult reguleeritavad sätted veebilehel.
Käesoleva otsusega mittenõustumise korral on õigus esitada kaebus otsuse tühistamiseks
Tallinna Halduskohtule. Kaebuse halduskohtule võib esitada 30 päeva jooksul arvates
käesoleva otsuse teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Märt Ots
peadirektor
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