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Elering AS-i võimsusjaotustulu

Alates 1. jaanuarist 2020 hakati kohaldama kõikides liikmesriikides Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EL) 2019/943, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (edaspidi Määrus).
Määruse artikkel 19 lõige 5 sätestab, et põhivõrguettevõtjad määravad eelnevalt selgelt
kindlaks, mil viisil võimsusjaotustulu kasutatakse, ja annavad reguleerivatele asutustele aru
kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest. Iga aasta 1. märtsiks teavitavad reguleerivad asutused
Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ametit (ACER) ja
avaldavad aruande, milles esitatakse:
a) 12 kuu jooksul, kuni eelnenud aasta 31. detsembrini saadud tulu;
b) kõnealuse tulu kasutamine Määruse lõike 2 kohaselt1, sh konkreetsed projektid, mille
jaoks tulu kasutati, ja raamatupidamisarvestuses eraldi real kirjendatud summa;
c) summa, mida kasutati võrgutariifide arvutamisel, ja
d) tõend, et selline kasutus vastab Määrusele ning lõike 3 ja 4 kohaselt välja töötatud
metoodikale.
Kui võrgutariifide arvutamisel kasutatakse osa ülekandevõime piiratuse juhtimisest saadud
tulust, tuleb aruandes näidata, kuidas põhivõrguettevõtjad täitsid lõike 2 kohaseid esmatähtsaid
eesmärke, kui see on asjakohane.
Elering AS sai ja kasutas 2019. aastal võimsusjaotustulu alljärgnevalt:
a) Perioodil 01.01.2019 kuni 31.12.2019 teenis Elering AS võimsusjaotustulu kokku
13,79 mln €.
b) Sellest 12,94 mln € kasutati järgnevate projektide jaoks (vt tabel 1):

1

Määruse artikkel 19 lõike 2 kohaselt kasutatakse piirkonnaülese võimsuse jaotamisest saadud tulusid
esmajärjekorras järgmistel eesmärkidel: a) jaotatud võimsuse tegeliku kättesaadavuse, kaasa arvatud
püsikindluse kompenseerimise tagamiseks; või b) piirkonnaülese võimsuse säilitamiseks või suurendamiseks
olemasolevate
võrkudevaheliste
ühenduste
kasutamise
optimeerimise
kaudu
kooskõlastatud
parandusmeetmetega, kui see on asjakohane, või võrkudevaheliste ühenduste ülekandevõime piiratuse
vähendamiseks tehtavatest võrguinvesteeringutest tulenevate kulude katmiseks.
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Tabel 1. Elering AS-i võimsusjaotustulu kasutamine 2019. aastal
Projekti nimetus
Määruse artikkel 19 lõike 2 kohaselt jaotatud ülekandevõimsuse tegeliku
kättesaadavuse tagamiseks (nn vastukaubandus) ja FTR oksjonite
korraldamiseks loodud Euroopa keskse platvormi
administreerimiskuludeks
Eesti-Läti kolmas võrguühendus
Mandri-Euroopaga sünkroniseerimine
Muud investeeringud (Kiisa avariireservelektrijaam, EstLink1 jms)
Kokku

Summa,
mln €

1,08
11,51
0,06
0,29
12,94

Ülejäänud osa, summas 0,85 mln €, on vastavalt Määruse artikkel 19 lõikele 3 kajastatud2
raamatupidamises eraldi real niikaua, kuni seda saab Määruse artikkel 19 lõikes 2 sätestatud
eesmärkidel kasutada.

2

Määruse artikkel 19 lõike 3 alusel kirjendatakse ülejäänud osa tuludest sisemises raamatupidamisarvestuses
eraldi reale niikauaks, kuni seda saab lõikes 2 sätestatud eesmärkidel kasutada.

