
 
 
 

 

 

 

OTSUS 

16.06.2020 nr 7-3/2020-024 

Elering AS-i gaasi ülekande võrguteenuse hindade kooskõlastamise kohta  

1. SEADUSANDLIKUD ALUSED, HALDUSMENETLUSE ALUSTAMINE, KÄIK JA 

ASJAOLUD 

 

1.1. Seadusandlikud alused ja rakendatav metoodika 

 

Maagaasiseaduse (MGS) § 37 lõike 3 punkti 4 alusel kooskõlastab Konkurentsiamet MGS § 23 

lõikes 4 nimetatud võrguteenuse hinnad. MGS § 1 lõike 2 kohaselt peavad gaasivõrguga 

liitumise ning gaasivõrgu kaudu maagaasi (edaspidi gaasi) impordi, ülekande, jaotamise ja 

müügiga seonduvad tegevused olema koordineeritud ning vastama objektiivsuse, võrdse 

kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtetele, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, 

põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav gaasivarustus. 

  

MGS § 23 lõige 4 sätestab, et võrguettevõtja peab võrguteenuste hinnad ja nende kehtestamise 

alused esitama Konkurentsiametile kooskõlastamiseks ja Konkurentsiameti nõudel 

põhjendama hindade moodustumist. 

 

MGS § 16 lõike 24 kohaselt teeb süsteemihaldur koostööd Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 

haldurite võrgustiku raames piirkondlikul ja Euroopa Liidu tasandil maagaasituru tõhusaks 

toimimiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 715/2009 sätestatud nõuete 

kohaselt. MGS § 16 lõike 5 järgi lähtub süsteemihaldur gaasi ülekande teenuse osutamise ja 

gaasi ülekande teenuse eest võetava tasu määramisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 

(EÜ) nr 715/2009. 

 

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 715/2009 

maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta, on koostatud Euroopa Komisjoni 

määrus (EL) 2017/460 (edaspidi Määrus 2017/460), millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi 

ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta. Määruse 2017/460 eesmärgiks on 

muuta ülekandetasude ülesehitus ja menetlused läbipaistvamaks. Võrgukasutajatele peaks 

olema arusaadav, milliste kulude alusel ülekandetasud kujunevad, et neid oleks võimalik 

piisaval määral prognoosida. Seega selleks, et saavutada ja tagada süsteemis mõistlik kulude 

kajastamise tase ja prognoositavus, peavad ülekandetasud põhinema lähtehinnameetodil. 

 

1.2. Taotleja andmed 

 

Elering AS on kantud äriregistrisse 24.03.2004 registrikoodiga 11022625 ja asukohaga 

Kadaka tee 42, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12915. Ettevõtte elektronposti 

aadress on info@elering.ee. Äriregistri andmetel on Elering AS-i põhitegevusalaks 

elektrienergia ülekanne. Lisategevusaladeks on elektrienergia müük ning maagaasi ülekanne ja 
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jaotus maagaasivõrgu kaudu. Ettevõtte majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 

31. detsembril ning aktsiakapitali suurus on 229 890 000 eurot. Elering AS-i omanikuks on 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

 

Taotluse menetlemise ajal kehtivad Elering AS-i Konkurentsiameti 30.09.2019 otsusega 

nr 7-3/2019-054 kooskõlastatud võrguteenuse hinnad vastavalt tabelile 1. 

 

Tabel 1. Elering AS-i kehtivad võrguteenuse hinnad 

 

Süsteemisisene võrgukasutus Süsteemidevaheline võrgukasutus 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Aasta 2020 (jaan-dets) 142,77 0,00 142,77 142,77 

Gaasiaasta 2020 

(jaan-sept)1 106,88 0,00 106,88 106,88 

I kvartal (jaan-märts) 39,05 0,00 39,05 39,05 

II kvartal (aprill-juuni) 39,05 0,00 39,05 39,05 

III kvartal (juuli-sept) 39,48 0,00 39,48 39,48 

IV kvartal (okt-dets) 39,48 0,00 39,48 39,48 

Jaanuar 15,12 0,00 15,12 15,12 

Veebruar 14,14 0,00 14,14 14,14 

Märts 15,12 0,00 15,12 15,12 

Aprill 14,63 0,00 14,63 14,63 

Mai 15,12 0,00 15,12 15,12 

Juuni 14,63 0,00 14,63 14,63 

Juuli 15,12 0,00 15,12 15,12 

August 15,12 0,00 15,12 15,12 

September 14,63 0,00 14,63 14,63 

Oktoober 15,12 0,00 15,12 15,12 

November 14,63 0,00 14,63 14,63 

Detsember 15,12 0,00 15,12 15,12 

Päev 0,59 3,64 0,59 0,59 

Päevasisene 0,66 3,64 0,66 0,66 

 

1.3. Menetluse käik ja asjaolud 

 

28.05.2020 esitas Elering AS Konkurentsiametile taotluse nr 6-2/2020/474 gaasi ülekande 

võrguteenuse hindade kooskõlastamiseks vastavalt tabelile 2 (edaspidi Taotlus). 

 

Tabel 2. Elering AS-i taotletavad võrguteenuse hinnad 

 

Süsteemisisene võrgukasutus Süsteemidevaheline võrgukasutus 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Gaasiaasta (okt‑sept) 142,77 0,00 142,77 142,77 

I kvartal (okt‑dets) 39,5844 0,00 39,5844 39,5844 

II kvartal (jaan‑märts) 38,7239 0,00 38,7239 38,7239 

                                                 

1 Määruse 2017/460 artikkel 12 lõike 2 alusel on gaasiaasta ajavahemik 1. oktoobrist kuni 30. septembrini. 

FinEstLat turupiirkonna süsteemihaldurid on otsustanud hinnakujundusel üle minna kalendriaastalt 

(jaanuar kuni detsember) gaasiaastale (oktoober kuni september). Määruse 2017/460 artikkel 12 lõige 2 punkt b 

võimaldab kehtestada ühekordselt baashinnad tasuperioodi algusest kuni 30. septembrini. 
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Süsteemisisene võrgukasutus Süsteemidevaheline võrgukasutus 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

III kvartal (aprill‑juuni) 39,1542 0,00 39,1542 39,1542 

IV kvartal (juuli‑sept) 39,5844 0,00 39,5844 39,5844 

Oktoober 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

November 14,6682 0,00 14,6682 14,6682 

Detsember 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

Jaanuar 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

Veebruar 13,6903 0,00 13,6903 13,6903 

Märts 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

Aprill 14,6682 0,00 14,6682 14,6682 

Mai 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

Juuni 14,6682 0,00 14,6682 14,6682 

Juuli 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

August 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

September 14,6682 0,00 14,6682 14,6682 

Päev 0,5867 3,64 0,5867 0,5867 

Päevasisene 0,6650 3,64 0,6650 0,6650 

 

Taotlusest selgus, et ettevõtja soovib muuta aastast erineva ajavahemiku kindla võimsuse 

standardvõimsustoodete baashindasid tulenevalt aastas päevade arvu muutusest 

(gaasiaastate 2020/2021, 2021/2022 ja 2022/2023 pikkus on 365 päeva, kehtivate võrguteenuse 

hindade arvutamisel aluseks võetud 2020. aasta pikkus on 366 päeva). Muid võrguteenuse 

hindade kujundamisel aluseks olevaid andmeid2 muuta ei soovita. Tulenevalt eeltoodust 

käsitatakse käesolevas otsuses ainult aastast erineva ajavahemiku kindla võimsuse 

standardvõimsustoodete baashindade muudatuste põhjendatust. 

      

2. VÕRGUTEENUSE BAASHINNAD 

 

Määruse 2017/460 artikkel 12 lõige 1 sätestab, et aastaste kindla võimsuse 

standardvõimsustoodete puhul kasutatakse baashinnana lähtehinda3. Määruse 2017/460 

artikli 14 kohaselt arvutatakse aastast erineva ajavahemiku kindla võimsuse 

standardvõimsustoote baashind järgmiselt:  

 

a) kvartali standardvõimsustoote, kuu standardvõimsustoote ja päeva standardvõimsustoote 

korral järgmise valemiga:  

 

Pst = (M × T / 365) × D 

 

kus:  

 

Pst on vastava standardvõimsustoote baashind, 

M on vastava standardvõimsustoote kordaja, 

T on lähtehind, 

                                                 

2 Näiteks süsteemi tehniliste omadustega seotud näitajad, lähtehinnad, Määruse 2017/460 artiklis 5 sätestatud 

kulude jaotus, lähtehinnameetod, ülekandesüsteemihalduri sihttulu ja ülekandeteenuste tulu.  

3 Määruse 2017/460 artikli 3 punkti 1 järgi on lähtehind kindla võimsusega võimsustoote üheaastase kehtivusega 

hind, mida kohaldatakse sisend- ja väljundpunktis ning mille alusel kehtestatakse võimsuspõhised 

ülekandetasud. 
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D on asjaomase standardvõimsustoote kestus gaasipäevades. Liigaasta korral kasutatakse 

valemis arvu 365 asemel arvu 366; 

 

b) päevasisese standardvõimsustoote jaoks kasutatakse valemit: 

 

Pst = (M × T / 8760) × H 

 

kus: 

 

Pst on päevasisese standardvõimsustoote baashind, 

M on vastava standardvõimsustoote kordaja, 

T on lähtehind, 

H on asjaomase standardvõimsustoote kestus tundides. Liigaasta korral kasutatakse valemis 

arvu 8760 asemel arvu 8784. 

 

Konkurentsiamet, lähtunud eeltoodud valemitest ning ameti 30.09.2019 otsusega 

nr 7-3/2019-054 kooskõlastatud võimsustoodete kordajatest ja lähtehindadest, kontrollis 

ettevõtja taotletud baashindade põhjendatust4 ning on seisukohal, et neid võib pidada 

põhjendatuks vastavalt tabelis 2 toodud hindadele. 

 

3. KOOSKÕLASTATAVATE ÜLEKANDETASUDE ERINEVUS VÕRRELDES 

KEHTIVATE ÜLEKANDETASUDEGA 

 

Määruse 2017/460 artikli 27 lõike 4 ja artikli 26 lõike 1 koosmõjust tulenevalt peab riikliku 

reguleeriva asutuse (Konkurentsiamet) gaasi ülekande võrguteenuse hindade kooskõlastamise 

otsus sisaldama muuhulgas järgmist teavet: 

 

a) ühesuguste ülekandeteenuste suhtes kohaldatavate ülekandetasude erinevus jooksval 

tasuperioodil ja tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud; 

b) ühesuguste ülekandeteenuste suhtes kohaldatavate ülekandetasude hinnanguline 

erinevus tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud, ja igal tasuperioodil ülejäänud 

osal reguleerimisperioodist. 

                                                 

4 Süsteemisisese ja süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhine kvartali sisendhind ning 

süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhine kvartali väljundhind = aastane baashind ehk lähtehind 

142,77 €/MWh/päev/aastas / tasuperioodi (gaasiaasta 1. oktoober kuni 30 september) pikkus 365 päeva x 

kvartali pikkus (näiteks I kvartali oktoober kuni detsember puhul 92 päeva) x kvartaalne võimsustoote 

kordaja 1,1. Näiteks I kvartali oktoober kuni detsember puhul 142,77 €/MWh/päev/aastas / 365 päeva x 

92 päeva x 1,1 = 39,5844 €/MWh/päev/kvartalis. 

Süsteemisisese ja süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhine kuu sisendhind ning 

süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhine kuu väljundhind = aastane baashind ehk lähtehind 

142,77 €/MWh/päev/aastas / tasuperioodi (gaasiaasta 1. oktoober kuni 30 september) pikkus 365 päeva x 

kuu pikkus (näiteks oktoobrikuu puhul 31 päeva) x kuu võimsustoote kordaja 1,25. Näiteks oktoobrikuu puhul 

142,77 €/MWh/päev/aastas / 365 päeva x 31 päeva x 1,25 = 15,1571 €/MWh/päev/kuus. 

Süsteemisisese ja süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhine päeva sisendhind ning 

süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhine päeva väljundhind = aastane baashind ehk lähtehind 

142,77 €/MWh/päev/aastas / tasuperioodi (gaasiaasta 1. oktoober kuni 30 september) pikkus 365 päeva x 

päeva võimsustoote kordaja 1,5 (142,77 €/MWh/päev/aastas / 365 päeva x 1,5 = 0,5867 €/MWh/päev/päevas). 

Süsteemisisese ja süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhine päevasisene sisendhind ning 

süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhine päevasisene väljundhind = aastane baashind ehk lähtehind 

142,77 €/MWh/päev/aastas / tasuperioodi (gaasiaasta 1. oktoober kuni 30 september) pikkus 365 päeva x 

päevasisene võimsustoote kordaja 1,7 (142,77 €/MWh/päev/aastas / 365 päeva x 1,7 = 

0,6650 €/MWh/päev/päevasiseselt). 
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Ühesuguste ülekandeteenuste suhtes kohaldatavate ülekandetasude erinevus jooksval 

tasuperioodil ja tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud, on järgmine (vt tabeleid 3, 

3a ja 3b): 

 

Tabel 3. Elering AS-i süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiste sisendhindade erinevus 

jooksval tasuperioodil ja tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud 

 

Süsteemisisene võrgukasutus 

Kehtiv 

võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Taotletav 

võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhise 

sisendhinna 

muutus 

Aastane baashind 142,77 142,77 0,0% 

kvartal (okt‑dets) 39,48 39,5844 0,3% 

kvartal (jaan‑märts) 39,05 38,7239 -0,8% 

kvartal (aprill‑juuni) 39,05 39,1542 0,3% 

kvartal (juuli‑sept) 39,48 39,5844 0,3% 

Oktoober 15,12 15,1571 0,2% 

November 14,63 14,6682 0,3% 

Detsember 15,12 15,1571 0,2% 

Jaanuar 15,12 15,1571 0,2% 

Veebruar 14,14 13,6903 -3,2% 

Märts 15,12 15,1571 0,2% 

Aprill 14,63 14,6682 0,3% 

Mai 15,12 15,1571 0,2% 

Juuni 14,63 14,6682 0,3% 

Juuli 15,12 15,1571 0,2% 

August 15,12 15,1571 0,2% 

September 14,63 14,6682 0,3% 

Päev 0,59 0,5867 -0,6% 

Päevasisene 0,66 0,6650 0,8% 

 

Tabel 3a. Elering AS-i süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiste väljundhindade erinevus 

jooksval tasuperioodil ja tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud 

 

Süsteemisisene võrgukasutus 

Kehtiv 

võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Taotletav 

võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhise 

väljundhinna 

muutus 

Aastane baashind 0,00 0,00 0,0% 

kvartal (okt‑dets) 0,00 0,00 0,0% 

kvartal (jaan‑märts) 0,00 0,00 0,0% 

kvartal (aprill‑juuni) 0,00 0,00 0,0% 

kvartal (juuli‑sept) 0,00 0,00 0,0% 

Oktoober 0,00 0,00 0,0% 

November 0,00 0,00 0,0% 

Detsember 0,00 0,00 0,0% 

Jaanuar 0,00 0,00 0,0% 

Veebruar 0,00 0,00 0,0% 

Märts 0,00 0,00 0,0% 

Aprill 0,00 0,00 0,0% 

Mai 0,00 0,00 0,0% 

Juuni 0,00 0,00 0,0% 

Juuli 0,00 0,00 0,0% 

August 0,00 0,00 0,0% 
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Süsteemisisene võrgukasutus 

Kehtiv 

võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Taotletav 

võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhise 

väljundhinna 

muutus 

September 0,00 0,00 0,0% 

Päev 3,64 3,64 0,0% 

Päevasisene 3,64 3,64 0,0% 

 

Tabel 3b. Elering AS-i süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhiste sisend- ja 

väljundhindade erinevus jooksval tasuperioodil ja tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud 

 

Süsteemidevaheline võrgukasutus 

Kehtiv 

võimsuspõhine 

sisend- ja 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Taotletav 

võimsuspõhine 

sisend- ja 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhise 

sisend- ja 

väljundhinna 

muutus 

Aastane baashind 142,77 142,77 0,0% 

kvartal (okt‑dets) 39,48 39,5844 0,3% 

kvartal (jaan‑märts) 39,05 38,7239 -0,8% 

kvartal (aprill‑juuni) 39,05 39,1542 0,3% 

kvartal (juuli‑sept) 39,48 39,5844 0,3% 

Oktoober 15,12 15,1571 0,2% 

November 14,63 14,6682 0,3% 

Detsember 15,12 15,1571 0,2% 

Jaanuar 15,12 15,1571 0,2% 

Veebruar 14,14 13,6903 -3,2% 

Märts 15,12 15,1571 0,2% 

Aprill 14,63 14,6682 0,3% 

Mai 15,12 15,1571 0,2% 

Juuni 14,63 14,6682 0,3% 

Juuli 15,12 15,1571 0,2% 

August 15,12 15,1571 0,2% 

September 14,63 14,6682 0,3% 

Päev 0,59 0,5867 -0,6% 

Päevasisene 0,66 0,6650 0,8% 

 

Tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud, ja igal tasuperioodil ülejäänud osal 

reguleerimisperioodist ei ole ühesuguste ülekandeteenuste suhtes kohaldatavate 

ülekandetasude hinnangulise erinevuse väljatoomine võimalik, sest Elering AS ei taotle 

erinevateks tasuperioodideks erinevate ülekandetasude kooskõlastamist. 

 

4. KONSULTEERIMISNÕUDED 

 

Määruse 2017/460 artikli 26 lõike 1 ja artikli 27 lõike 5 koosmõjust tulenevalt korraldab riikliku 

reguleeriva asutuse otsuse kohaselt kas riiklik reguleeriv asutus või ülekandesüsteemihaldur 

ühe või mitu lähtehinnameetodi5 alast konsulteerimist vastavalt artiklile 26. Pärast artikli 26 

kohase lõpliku konsulteerimise alustamist ja enne artikli 27 lõikes 4 osutatud otsust edastab 

riikliku reguleeriva asutuse otsuse kohaselt kas riiklik reguleeriv asutus või 

                                                 

5 Määruse 2017/460 artikli 3 punkti 2 alusel on lähtehinnameetod meetod lähtehinna määramiseks ülekandeteenuse 

müügitulu selle osa alusel, mis peab laekuma võimsuspõhistest ülekandetasudest. 
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ülekandesüsteemihaldur koostööametile (ACER)6 konsultatsioonidokumendi 

(Määruse 2017/460 artikkel 27 lõige 1). Tabelitest 3, 3a ja 3b selgub, et Elering AS ei taotle 

lähtehindade7 (142,77 €/MWh/päev/aastas ja 0,00 €/MWh/päev/aastas) muutust võrreldes 

kehtivate hindadega. Eeltoodu tähendab seda, et sellisel juhul ei ole riiklikul reguleerival 

asutusel (Konkurentsiamet) või ülekandesüsteemihalduril (Elering AS) kohustust korralda 

lähtehinnameetodi alast konsulteerimist vastavalt artiklile 26 ega koostada koostööametile 

(ACER) konsultatsioonidokumenti. 

 

5. KOKKUVÕTE 

 

Määruse 2017/460 artikli 27 lõike 4 ja artikli 26 lõike 1 koosmõjust tulenevalt peab riikliku 

reguleeriva asutuse (Konkurentsiamet) otsus sisaldama järgmist teavet: 

 

a) kavandatud lähtehinnameetodi kirjeldus ning järgmised andmed: 

 

i) artikli 30 lõike 1 punktis a sätestatud esialgne teave, sealhulgas: 

 

1) süsteemi tehniliste omadustega seotud näitajate selgitus; 

2) teave selliste näitajate asjaomaste väärtuste kohta ja tehtud eeldused; 

 

ii) võimsuspõhiste ülekandetasude artikli 9 kohased kavandatud kohandused; 

iii) konsulteerimiseks esitatavad esialgsed lähtehinnad; 

iv) artiklis 5 sätestatud kulude jaotuse hindamise tulemused ja üksikasjalikud 

komponendid; 

v) kavandatud lähtehinnameetodi hinnang vastavalt artiklile 7; 

vi) kui kavandatud lähtehinnameetod erineb artiklis 8 kirjeldatud meetodist, siis 

kõnealuste meetodite võrdlus koos alapunktis iii nimetatud teabega; 

 

b) artikli 30 lõike 1 punkti b alapunktides i, iv ja v sätestatud esialgne teave; 

 

c) järgmine teave ülekandetasude ja ülekandega mitteseotud tasude kohta: 

 

i) kui on kavandatud artikli 4 lõikes 3 osutatud kaubapõhised ülekandetasud: 

 

1) nende kehtestamise viis; 

2) milline osa lubatud või sihttasust eeldatavasti selliste tasudega kaetakse; 

3) esialgsed kaubapõhised ülekandetasud; 

 

ii) kui on kavandatud ülekandega mitteseotud teenused võrgukasutajatele: 

 

1) ülekandega mitteseotud teenuse tasu metoodika; 

2) milline osa lubatud või sihttasust eeldatavasti selliste tasudega kaetakse; 

3) viis, kuidas ülekandega mitteseotud teenuste tulu kohandatakse vastavalt 

artikli 17 lõikele 3; 

4) võrgukasutajatele osutatavate ülekandega mitteseotud teenuste esialgsed tasud; 

 

d) artikli 30 lõikes 2 sätestatud esialgne teave; 

 

 

                                                 

6 Agency for the Cooperation of Energy Regulators 

7 Määruse 2017/460 artikkel 12 lõige 1 sätestab, et aastaste kindla võimsuse standardvõimsustoodete puhul 

kasutatakse baashinnana lähtehinda. 
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e) kui artikli 24 punkti b kohast fikseeritud makstava hinna pakkumist kaalutakse 

hinnalaega reguleerimiskorra tingimustes olemasoleva võimsuse jaoks: 

 

i) kavandatud indeks; 

ii) kavandatud arvutus ja viis, kuidas kasutada riskitasust saadavat tulu; 

iii) millis(t)e ühenduspunkti(de) korral sellist mudelit kavandatakse; 

iv) võimsuse pakkumise toiming ühenduspunktis, mille jaoks pakutakse artikli 24 

kohaselt fikseeritud hinda ja muutuvat hinda. 

 

Konkurentsiamet, kontrollinud Elering AS-i võrguteenuse hindade põhjendatust, leiab, et need 

on vastavuses Määruse 2017/460 artikli 12 lõikes 1 ja artiklis 14 toodud põhimõtetega. Samuti 

sisaldab käesolev otsus Määruse 2017/460 artikli 27 lõike 4 ja artikli 26 lõike 1 koosmõjust 

tulenevat asjakohast teavet (artikli 30 lõikes 2 sätestatud asjakohane teave, vt käesoleva otsuse 

punkti 3). Kuna käesolevas otsuses ei olnud vajadust peale aastast erineva ajavahemiku kindla 

võimsuse standardvõimsustoodete baashindade muudatuste põhjendatuse kontrollimise muid 

asjaolusid analüüsida8, siis seetõttu ei pea käesolev otsus sisaldama järgnevat teavet: 

 

a) kavandatud lähtehinnameetodi kirjeldus; 

b) artikli 30 lõike 1 punktis a sätestatud esialgne teave; 

c) võimsuspõhiste ülekandetasude artikli 9 kohased kavandatud kohandused; 

d) konsulteerimiseks esitatavad esialgsed lähtehinnad; 

e) artiklis 5 sätestatud kulude jaotuse hindamise tulemused ja üksikasjalikud 

komponendid; 

f) kavandatud lähtehinnameetodi hinnang vastavalt artiklile 7; 

g) kui kavandatud lähtehinnameetod erineb artiklis 8 kirjeldatud meetodist, siis kõnealuste 

meetodite võrdlus koos alapunktis iii nimetatud teabega; 

h) artikli 30 lõike 1 punkti b alapunktides i, iv ja v sätestatud esialgne teave; 

i) teave kaubapõhiste ülekandetasude kohta; 

j) teave ülekandega mitteseotud teenuste kohta; 

k) artikli 30 lõike 2 punktis b sätestatud esialgne teave; 

l) teave selle kohta, kui artikli 24 punkti b kohast fikseeritud makstava hinna pakkumist 

kaalutakse hinnalaega reguleerimiskorra tingimustes olemasoleva võimsuse jaoks. 

 

Määruse 2017/460 artikkel 30 lõige 1 sätestab, et riikliku reguleeriva asutuse otsuse kohaselt 

avaldab kas riiklik reguleeriv asutus või ülekandesüsteemihaldur enne tasuperioodi algust 

kooskõlas artiklites 31 ja 32 sätestatud nõuetega artiklis 30 lõigetes 1 kuni 3 toodud teabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8 Näiteks süsteemi tehniliste omadustega seotud näitajad, lähtehinnad, Määruse 2017/460 artiklis 5 sätestatud 

kulude jaotus, lähtehinnameetod, ülekandesüsteemihalduri sihttulu ja ülekandeteenuste tulu.  



9 (9) 

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes MGS § 1 lõikest 2, § 37 lõike 3 punktist 4 ja 

Määrusest 2017/460 

 

otsustan: 

 

1) Kooskõlastada 28.05.2020 esitatud taotluse alusel Elering AS-i võrguteenuse hinnad 

järgmiselt: 

 

 

Süsteemisisene võrgukasutus Süsteemidevaheline võrgukasutus 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Gaasiaasta 

(okt‑sept) 142,77 0,00 142,77 142,77 

I kvartal 

(okt‑dets) 39,5844 0,00 39,5844 39,5844 

II kvartal 

(jaan‑märts) 38,7239 0,00 38,7239 38,7239 

III kvartal 

(aprill‑juuni) 39,1542 0,00 39,1542 39,1542 

IV kvartal 

(juuli‑sept) 39,5844 0,00 39,5844 39,5844 

Oktoober 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

November 14,6682 0,00 14,6682 14,6682 

Detsember 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

Jaanuar 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

Veebruar 13,6903 0,00 13,6903 13,6903 

Märts 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

Aprill 14,6682 0,00 14,6682 14,6682 

Mai 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

Juuni 14,6682 0,00 14,6682 14,6682 

Juuli 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

August 15,1571 0,00 15,1571 15,1571 

September 14,6682 0,00 14,6682 14,6682 

Päev 0,5867 3,64 0,5867 0,5867 

Päevasisene 0,6650 3,64 0,6650 0,6650 

 

2) Elering AS on kohustatud avaldama Määruse 2017/460 artikli 30 lõike 2 punkti a 

alampunktis i toodud teabe kooskõlas artiklites 31 ja 32 sätestatud nõuetega. 

 

Käesoleva otsusega mittenõustumisel on õigus esitada 30 päeva jooksul alates käesoleva otsuse 

teatavakstegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus otsuse tühistamiseks 

Tallinna Halduskohtule. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Märt Ots 

peadirektor 


