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Ajakava

•07.10. - 06.11.2020 EE-LV konsultatsioon 

•FI konsultatsioon 28.01.-18.02.2021 https://energiavirasto.fi/-/fca-
suuntaviivojen-mukainen-kuuleminen-sahkomarkkinaosapuolten-tarpeet-alueiden-
valisille-suojausmahdollisuuksille

•Veebruari lõpuks - FI-EE-LV-LT matemaatiline EPAD 
analüüs (teostab konsultant)

•Märts LT konsultatsioon

•Märts (aprill) NRAde lõppanalüüsid ja piiriülesed 
kooskõlastused 

•Aprill FI otsuse tähtaeg

•17. Mai EE otsuse tähtaeg

https://energiavirasto.fi/-/fca-suuntaviivojen-mukainen-kuuleminen-sahkomarkkinaosapuolten-tarpeet-alueiden-valisille-suojausmahdollisuuksille


EE-LV konsultatsiooni tulemus –
turuosaliste nägemus

Osales 7 turuosalist EE (4), LV (1) ja LT(2)

Kõik näevad vajadust saada ligipääsu Põhjamaade EPAD-idele, 
kuna Baltikumis (EE ja LV EPAD-id) pole piisavat likviidsust. SE4 on 
vähem likviidne kui FI, seega eelistus on kõigil LLTRid FI-EE vahele

EE LV EPAD-ide madala likviidsuse vastu pakutakse Baltikumi 
pakkumistsoonide ühendamist ja ka üksikut EPADi Baltikumi 
peale–>ühe Balti BZ loomise mõtet saab arutada pärast Bidding
zone review tegemist  TSOde poolt (tõenäolislet mitte ennem 
sünkroniseerimist)

EE-LV vaheliste LTTRide jätkuvat vajadust näeb 5 turuosalist, 
soovitavalt kuni sünkroniseerimiseni. Samas tuuakse välja, et EE-
>LV FTRid on piisavad Läti hinnariski maandamiseks ainult kui on 
olemas ka EE->FI vahel hinnariski maandamise instrumendid.



Turuosaliste põhilised ettepanekud

Baltimaade riskimaandamisolukorra parandamiseks on kaks
võimalikku suunda ja mõlemat tuleks järgida: 

1. kohaliku EPAD likviidsuse parandamine;

2. likviidsetele EPADidele juurdepääsu võimaldamine väljaspool Baltikumi.

Kohaliku EPAD-i likviidsuse parandamiseks pakutud meetmed:  
• ühendada LT / LV / EE hinnatsoonid ühtseks Baltikumi hinnatsooniks

• ühendada Baltikumis eraldi EPAD-d üheks EPAD-ks. 

• sundida likviidsust EPAD-combo või sarnaste lahenduste abil

• kaasata Baltikumi SYS-i toote hinna arvutamisse ilma piiranguteta.

Likviidsetele EPAD-idele juurdepääsu tagamiseks väljaspool Baltikumi
pakutud meetmed: 
• FTR-de kasutuselevõtt EE-FI (ja/või LT-SE) ühendusel

• järelturu rajamine koos FTR-toodete igapäevase kauplemisgraafikuga.



2020 EE-FI vahel pudelikaela tunde suunal FI->EE 11,5% ajast

EE-LV vahel pudelikael suunal EE->LV 4,3% ajast

SE4-LT vahel hinnaerinevuse tunde suunal SE4->LT 39% ajast

Võimalik vähendada EE-LV LTTRide tooteid näiteks kvartaalse 
toote kaotamisega. Eleringi andmetel on selle kasutatavus 
poole väiksem kui aasta ja kuu toodetel. Täielikult EE->LV 
vahelise FTR-i kaotamiseks ei tundu turg olema valmis ennem 
sünkroniseerimist.

Täiendavate LTTRide loomisel on oluline arvestada, et LTTR-
ide sotsiaal-majanduslik kasu peaks olema suurem kui LTTR-
ide pakkumise kulud.
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