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Nr Turuosalise märkus

Metoodikat 

muudetud 

(Ei/Jah)

Eleringi vastus ja selgitus

1

Metoodikat tahetakse lugeda bilansilepingu või transiidilepingu lahutamatuks osaks 

(p 3.8.3). Tegelikkuses ei saa aga Metoodika õiguslikult niisama bilansilepingu osaks. 

Metoodika on käsitletav ERG tüüptingimustena (VÕS § 35), mida ERG soovib 

gaasitarnijate suhtes õiguslikult siduvaks muuta ja rakendada. Tüüptingimused 

saavad lepingu osaks üksnes siis, kui enne lepingu sõlmimist või sõlmimise ajal neile 

kui lepinguosale selgelt viidati ja teisel poolel oli võimalus nendega tutvuda (VÕS § 

37). Kehtivate bilansilepingute sõlmimisel ei olnud ERG Metoodikat veel olemas ning 

ERG ei viidanud bilansilepingu sõlmimisel Metoodika olemasolule. Sellisel juhul ei 

saa/ole Metoodika bilansilepingu osaks. Selleks, et Metoodika saaks bilansilepingu 

osaks tuleb sõlmida vastav bilansilepingu muudatus või täiesti uus eraldi kokkulepe, 

milles pooled kinnitavad, et lähtuvad Metoodikas reguleeritud küsimuste osas 

Metoodikas sätestatust.  

Jah

Vt vastust 1. küsimusele. Lisatud punkt 1.4:  Metoodika on võlaõigusseaduses ettenähtud juhtudel ja korras gaasi 

ülekandevõimsuse jaotamise lepingu lahutamatuks osaks. Lisatud eraldi punkt 10.,  mis käsitleb Gaasi ülekandevõimsuse 

jaotamise lepingu muutmist ja ülesütlemist. Lisatakse eraldi punkt 11. , mis käsitleb kuidas toimub poolte vahel 

tahteavalduste edastamine.

2

On küsitav, kas Metoodika peaks olema osa bilansilepingust või tuleks Metoodikas 

reguleeritud küsimuste jaoks sõlmida eraldiseisev leping. MGS § 11 lg 3 kohaselt on 

bilansilepingu sisuks bilansihalduri bilansi tagamine ning bilansigaasi ost/müük 

bilansihalduri ja süsteemihalduri vahel. Metoodika reguleerib aga ülekandevõrgu 

(asjaomaste punktide võimsuste) kasutamise õigust, võimsuste jaotamise ja 

ülekoormuse lahendamisega seotud teemasid. Nimetatud teemad ei tohiks MGS § 

12 lg 4 kohaselt olla bilansilepingu esemeks. MGSi kohaselt peab Metoodika vastama 

EL määrusele 715/2009 (edaspidi Määrus ). Määruse kohaselt peab võimsuste 

jaotamine toimuma „transpordilepingu“ (eesti keelde tõlgitud kui ülekandeleping) 

alusel. Määruse kohaselt on transpordileping leping, mis sõlmitakse võrgu kasutajaga 

ülekande teostamiseks ehk gaasi transportimiseks ülekandevõrgu kaudu eesmärgiga 

toimetada gaas klientidele. Bilansileping ei vasta transpordilepingu tunnustele. Seega 

oleks õigem, kui Metoodika ei ole mitte bilansilepingu, vaid nn „transpordilepingu“ 

osaks. MGSi kontekstis võiks transpordilepinguks eelkõige olla võrguleping. Samas 

Eesti praktikas sõlmitakse võrguleping võrguettevõtja ja lõpptarbija/teise 

võrguettevõtja vahel ning mitte müüja ja võrguettevõtja vahel. Seega vajaks see 

teema ERG, Konkurentsiameti (edaspidi KA) ja MKMi vahel läbimõtlemist, sh 

kaalumist kuidas nimetada lepingut, mille sõlmimisega saab võrgu kasutaja 

omandada võimsuse kasutusõigust (taotleda võimsuse reserveerimist) ning kas 

tuleks muuta ka MGSi.  

Jah

Muudetakse punkti 3.4: Ülekandevõimsuse reserveerimiseks asjaomastes sisend–väljund punktides peab turuosalisel 

olema süsteemihalduriga sõlmitud bilansileping  gaasi ülekandevõimsuse jaotamise või transiidileping (edaspidi ka: 

Leping). Kui turuosaline ei oma süsteemihalduriga eelnimetatud Lepingut, saab turuosaline võimsust reserveerida oma 

bilansihalduri vahendusel.

Lisatakse punkt 3.5: Süsteemihaldur sõlmib gaasi ülekandevõimsuse jaotamise lepingu vaid turuosalisega, kes on 

sõlminud süsteemihalduriga eelnevalt bilansilepingu.

VÕS-i kontektis märkus asjokohane. MGS § 16 lg 2 (ülamärkega 1) järgi täidab süsteemihaldur määruses nr 715/2009 

alusel ülekandevõrgu haldurile sätestatud nõudeid võimsuse jaotamise põhimõtete, ülekoormuse juhtimise reeglite, 

tasakaalustuseeskirjade, võimsustega kauplemise, läbipaistvusnõuete ja andmete säilitamise kohta. MGS-i § 22 lg 15 

(ülamärkega 1) järgi esitab võrguettevõtja selleks KA-le tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika 

võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks ning võrguettevõtja muudab nimetatud tingimusi ja metoodikat kui 

KA seda põhjendatult soovib. Seega võib käesolevat metoodikat käsitleda ka eraldiseisvana. Elering pöördus nimetatud 

küsismuses KA poole ning KA asus järgmisele seisukohale: Maagaasiseadus (MGS) § 23 (1) sätestab, et võrguteenus on 

MGS tähenduses võrgu kaudu gaasi ülekande või jaotamise teenuse osutamine. MGS § 23
1 

(1) sätestab, et võrguteenuse 

osutamiseks sõlmib võrguettevõtja võrgu kasutamist taotleva turuosalisega võrguteenuse osutamise lepingu 

(võrguleping).

MGS § 23
1
 (2) sätestab, et võrguettevõtja võib erinevate võrguteenuste osutamiseks sõlmida turuosalisega eraldi 

võrgulepingud.Määrus nr 715/2009 (Määrus)  kohaselt on ülekandeleping – leping, mille ülekandesüsteemi haldur on 

sõlminud võrgu kasutajaga ülekande teostamiseks.

Vastavalt MGS-ile on võrguettevõtjal (ka süsteemihalduril) võimalik sõlmida turuosalisega erinevate võrguteenuste 

(ülekandeteenuse ja jaotusteenuse osutamiseks) osutamiseks eraldi võrgulepingud. Määrus sätestab, et ülekandeteenuse 

osutamise jaoks on vaja sõlmida süsteemihalduri ja turuosalise vahel ülekandeleping. Seega, MGS ja Määrus räägivad 

võrguteenuse osutamise puhul võrguteenuse lepingust, kuid mitte bilansilepingust.

Seega Konkurentsiamet soovitab süsteemihalduril sõlmida turuosalistega ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse 

juhtimise metoodikast tulenevate õiguste ja kohustuste rakendamiseks eraldiseisev leping. 
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3

Metoodika seob päris mitmed tegevused bilansilepingu alusel tehtavate 

tegevustega. Näiteks loetakse ERG-le bilansiplaani esitamine päev-ette võimsuse 

reserveerimisavalduseks (p 4.11.2). Probleem on aga selles, et bilansilepingu 

tingimustest seda kirjas pole. Seega peaks bilansihaldur oma õiguste/kohustuste 

väljaselgitamiseks lugema paralleelselt kahte lepingut/dokumenti korraga. See võib 

põhjustada praktikas segadust ja probleeme. Selguse huvides tuleks teha kas kaks 

eraldi lepingut (bilansileping ja võimsuste jaotamise leping) või koondada kõik 

tingimused ühte terviklikku dokumenti/lepingusse. 

Jah

Vt vastust 2. küsimusele. 

4

Kuna Metoodika puudutab piiriüleseid tarneid, siis peaks Metoodika olema 

koostatud koostöös kõigi Balti riikide süsteemihalduritega. Saame aru, et hetkel on 

Metoodika välja töötatud ühepoolselt. Arvestades, et praktikas toimuvad piiriülesed 

tarned Eestisse nii Leedust kui Lätist, peaks metoodika läbima ka Läti ja Leedu 

turuosaliste ja regulaatorite kooskõlastuse. Seda enam, et tõenäoliselt rakendatakse 

ajutist Metoodikat praktikas siiski päris pikalt. 

EI

Metoodika käsitleb võimsuse jaotamiset vaid Eesti gaasisüsteemi sisse- ja väljavoolupunktides (st tegemist ei ole 

ühendvõimsusega ja metoodika ei rakendu Läti ja/või Venemaa sisse- ja väljavoolupunktides). Metoodika on avalikul 

konsultatsioonil ka inglise keelsena, mis annab võimaluse oma ettepanekud esitada ka Läti ja Leedu turuosalistel (sh NRA 

ja TSO). Seaduslikku kohustust kooskõlastada Metoodika ka Läti ja Leedu NRAga ei ole. 

5

Metoodika annab ERG-le võimaluse nõuda võimsuse broneerimise eest tasu.  Samas 

puudub Metoodikast igasugune regulatsioon selle kohta, kui suur on vastav tasu, mis 

metoodika/põhimõtete alusel tasu suurus leitakse või millal täpselt tasu maksma 

peab. Arvestades, et siiani pole ERG piiriülese võimsuse kasutamise eest tasu 

nõudnud, tekib küsimus, millega on tasu potentsiaalne nõudmine tulevikus 

õigustatud. Igal juhul on ERG-l kohustus vastavad tariifid avalikustada ja KA-ga 

eelnevalt kooskõlastada. 

EI

Metoodika ei reguleeri, kuidas tasu arvutatakse. Metoodika sätestab, et tasu avaldatakse hinnakirjas nagu nõuab MGS 

§22 lg 12. Tasu arvutamine on sätestatud MGS §23 ja on kulupõhine.

6

Metoodika reguleerib ainult seda, kuidas ERG jaotab vaba ülekandevõimsust. ERG 

peaks koostama, avaldama ja KA-ga kooskõlastama ka metoodika, mille alusel 

arvutab ERG jaotamisele kuuluva ülekandevõimsuse suuruse . 

EI

MGS ega määrus 715/2009 ei nõua, et Elering peaks KAga kooskõlastama tehnilise ülekandevõimsuse arvutamise 

metoodika. Eleringil on koostamisel sisemine metoodika, mille alusel arvutatakse tehniline ülekandevõimsus kasutades 

Simone tarkvara. Metoodika koostamisel konsulteeritakse ka Läti ja Leedu TSOga. Nimetatud Eleringi sisemine tehnilise 

ülekandevõimsuse arvutamise metoodika esitatakse teadmiseks ka KA-le. Vastavalt määruse 715/2009 Lisa 1 avaldame 

tehnilise võimsuse arvutamiseks kasutatud meetodite ja protsesside kirjelduse, sealhulgas teabe kasutatud parameetrite 

ja peamiste eelduste kohta Elering veebilehel. Lisaks, vastavalt metoodika punktile 8.1.4, avaldatakse informatsioon nii 

tehnilise võimsuse, lepingulise võimsuse kui ka saada olev võimsuse kohta.

7

Hetkel ei saa Metoodikast päris selgelt aru, kas võimsust tuleb broneerida ka gaasi 

edastamiseks ülekandevõrgust jaotusvõrku või toimub võimsuse broneerimine ainult 

piiriüleste punktide suhtes. MGS § 22 lg 15
1
 kohaselt peaks Metoodika rakenduma 

üksnes piiriüleste punktide suhtes. Metoodikat tuleks vastavalt täpsustada.  
EI 

MGS §22 lg15
1 

sätestab: "Võrguettevõtja esitab Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning 

metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks."  Lisaks juhime tähelepanu, et määrus 715/2009 

artikkel 16 kohaselt peab turuosalistele olema kättesaadav maksimaalne võimsus artikli 18 lõikes 3 osutatud kõigis 

asjaomastes punktides. KA kooskõlastas Eesti gaasisüsteemi asjaomased punktid septembris 2015 ning seal hulgas "Eesti 

ülekandesüsteemist Eesti jaotusvõrkudesse ja tarbijatele väljavoolu koondpunkt´i". Punktid avalikustatakse Eleringi 

veebilehel.
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8

Metoodikas ei ole piisavalt reguleeritud, milline dokument tõendab 

ülekandevõimsuse kasutusse saamist ning kuidas on võimalik kasutusse saadud 

võimsusega järelturul kaubelda (s.h. tõendada, et võimsuse kasutusõiguse müügiks 

pakkujal on ka tegelikult vastava võimsuse kasutusõigus olemas). Kuna seadus seda 

ei reguleeri, siis peab seda reguleerima Metoodika või ERG-ga sõlmitava võimsuse 

jaotamise leping. Tuleks sätestada, et ERG-l on vastava taotluse saamisel kohustus 

väljastada bilansihaldurile dokument, mis tõendab, et tal on vastav kogus 

reserveeritud võimsust ning õigus ja võimalus seda kasutusõigust vabalt edasi 

võõrandada/loovutada.   

JAH 

Muudetakse punkti 4.10. Elering kinnitab võimsuse omamist turuosalisele järgnevalt: aasta-ette võimsus - saadab 

kinnituse, kui palju võimsust reserveeris (lisatakse punkt 4.10.4); järgmise päeva võimsus- kinnitab bilansipäeva (punkt 

4.11.5); päevasisene-võimsus- kinnitab bilansiplaani muudatuse (p 4.12.5). Kuna võimsuse kasutusõiguse ülemineku 

kinnitab Elering (vt Metoodika punkt 5.3.5.). Kui Elering tehingut ei kinnita, sest tegelikult järelkauplemisel müüja ei 

omanud võimsust, on müüja eksitanud ostjat ja tegemist on tsiviilõigusliku vaidlusega. Lisatakse punkt 4.10.4.: Ühe-

aastase võimsuse reserveerimisavaldusele vastab süsteemihaldur hiljemalt 2 tööpäeva jooksul peale ühe-aastase võimsuse 

reserveerimise avalduse esitamise perioodi lõppu, samas uuendades ka Metoodika punktis 12 nimetatud süsteemihalduri 

veebilehel avaldatavaid andmeid.

9

Metoodikas kasutatakse kahte erinevat mõistet - võimsuse „jaotamine“ ja võimsuse 

„reserveerimine“. On ebaselge, mis on nende kahe mõiste erinevus. EI

Mõisteda on selgitatud Metoodiak punktides 2.6. ja 2.8. Võimsuse reserveerimine on üks etapp võimsuse jaotamisest ja 

seotud konkreetse turuosalise õigusega võimsust kasutada.

10

Metoodika kohaselt on võimsust võimalik reserveerida ka transiidilepingu alusel (p 

3.4). Transiidilepingu tingimused peaksid sarnaselt teistele ERG tingimustele olema 

avalikud ning kooskõlastatud KA-ga. EI

MGS ega määrus 715/2009 ei nõua, et Elering peaks KAga kooskõlastama transiidilepingu tingimused.

11

Metoodikas on kirjas, kuidas toimub ühe-aastase võimsuse reserveerimisavalduste 

esitamine (p 4.10). Ei ole kirjas, mis moodi ERG taotlused ja võimsuse jaotuse 

kinnitab. 
JAH

vt vastus 8. küsimusele

12

Metoodika näeb ette kohustuse maksta ERG-le alakasutustasu, kui bilansihaldur on 

süstemaatiliselt jätnud kasutamata endale reserveeritud võimsust (p 5.4.4.). ERG 

tasud, sh alakasutustasu peaks olema avalikustatud ja KA-ga eelnevalt 

kooskõlastatud. 

EI 

vt vastust 5. küsimusele. Lisaks olgu täpsustatud, et alakasutus tasu näol ei ole tegemist mitte teenuse tasuga MGS §23 

mõistes  vaid leppetrahviga.

13

Metoodika eristab kindlat ja katkestatavat võimsust. Samas ei ole Metoodikas kirjas, 

millistel tingimustel võib ERG katkestatavat võimsust praktikas katkestada. 

Metoodika kohaselt on need tingimused kirjas lepingus, aga jääb ebaselgeks millist 

lepingut ja tingimusi on täpselt silmas peetud. 
EI

Võimsuse piiramist käsitleb metoodika p 6. Eleringil on õigus võimsust (nii kindlat kui ka katkestatavat) piirata üksnes ohu 

ilmnemisel varustuskindlusele, kuni oht on kõrvaldatud. Vastavalt punktile 6.3. piiratakse enne katkestatavat võimsust ja 

siis kindlat võimsust. Kindla võimsuse katkestamisel on turuosalisel õigus saada Eleringilt hüvitust tekkinud ja tõendatud 

otsese varalise kahju ulatuses.

14

Tarbimise piiramine - ERG-l on varustuskindluse ohu korral õigus piirata tarbimist (p 

6.2.2.). Ei ole selge, kelle tarbimist ja millistel tingimustel täpselt on ERG-l õigus 

piirata.  
JAH

Täiendatakse punkti 6.2.2.: … piirab turuosalise tarbimist asjaomases punktis seaduses sätestatud juhul ja korras.

15

Tuleks kaaluda nimetuse "võrgu kasutaja" kasutamist, mida on määruses EL 

715/2009 kasutatud tähistamaks turuosalist, kes on sõlminud lepingu 

süsteemihalduriga juurdepääsuks taristule. EI 

Määrus 715/2009  defineerib „võrgu kasutaja”: ülekandesüsteemi halduri klient või potentsiaalne klient ning 

ülekandesüsteemi haldurid ise, kuivõrd neil on tarvis täita oma funktsioone maagaasi ülekandmisel.  MGS "võrgu 

kasutajat" ei defineeri vaid defineerib "turuosalise". Kuna bilansilepingu tüüptingimustes kasutame samuti turuosalise 

mõistet, kasutame selguse huvides metoodikas sama mõistet.
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16

Selguse huvides tuleks kuskil (nt Metoodika lisas) loetleda need gaasi 

ülekandesüsteemi asjaomased punktid, milles seda Metoodikat rakendatakse.   
EI 

vt vastust 7. küsimusele

17

Kuidas süsteemihaldur tagab võrgu kasutajale võimaluse kasutada just seda 

jaotusvõrgu liitumispunkti, mille kaudu toimub gaasi voog võrgu kasutaja klientidele?  
EI 

Konkreetse jaotusvõrgu liitumispunkti kasutamine on reguleeritud maagaasi võrguteenuse osutamise lepingus. 

18

Lepingulise ülekoormuse juhtimise metoodikas puudub EL 715/2009 Lisa I määratud 

võimsuse ülemärkimise ja võimsuse tagasiostu võimaluste rakendamine. 

EI

Vastavalt Määruse 715/2009 Lisa 1 punktile 2.2.2 lg 7: Ülekandesüsteemi haldur kontrollib enne tagasiostukorra 

kohaldamist, kas muud tehnilised või kaubanduslikud meetmed ei suuda tagada süsteemi korralikku toimimist 

kulutõhusamal teel. Elering on hinnanud, et Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides ei esine füüsilist ega lepingulist 

ülekoormust, mistõttu on süsteemi toimimine tagatud ka ilma ülemärkimise ja tagasiostusüsteemi rakendamiseta. 

19

Kui turuosalisel ei ole lepingut süsteemihalduriga, siis temale Metoodika ei kohaldu 

(p.3.4). Seega puudub põhjus käsitleda Metoodikas kohustusi või õigusi mida omab 

isik, kes ei ole sõlminud lepingut süsteemihalduriga. 
EI

Metoodika käsitlebki ainult nende turuosaliste õiguseid ja kohustusi, kes omavad Eleringiga gaasi ülekandevõimsuse 

jaotamise või transiidilepingut.

20

Võimsuse reserveerimine defineeritakse (p.2.8) kui "võimsuse kasutamise õiguse 

andmine" ja samas nimetatakse reserveerimise tulemusena omandatut teenuseks 

(p.4.4). Kas tegu on siis omandatava õiguse või saadava teenusega? Milles täpselt 

seisneb osutatava teenuse sisu?  
JAH

Oleme kasutanud määrus 714/2009 kasutatud sõnastust. Täiendada punkti 2.8 (uus numeratsioon 2.10.) võimsuse 

reserveerimine on turuosalise taotluse alusel süsteemihalduri poolt võimsuse jaotamise teenuse tulemusena võimsuse 

kasutamise õiguse andmine turuosalisele gaasisüsteemi asjaomastes sisend-väljund punktides gaasi tarnimiseks 

gaasisüsteemi või sealt välja;

21

Millisest hetkest alates loetakse võimsuse kasutamise õigus üleläinuks võrgu 

kasutajale ja viimasel tekib õigus seda edasi müüa?  JAH

vt vastust 8. küsimusele

22

Millised õigused (võõrandatavad) omandab võrgu kasutaja ülekandevõimsuse 

reserveerimisega?   

EI

Metoodika punkt 2.8: võimsuse reserveerimine on turuosalise taotluse alusel süsteemihalduri poolt võimsuse jaotamise 

tulemusena võimsuse kasutamise õiguse andmine turuosalisele gaasisüsteemi asjaomastes sisend-väljund punktides gaasi 

tarnimiseks gaasisüsteemi või sealt välja. Metoodika punkt 3.2.  Ülekandevõimsust reserveerimata ei ole turuosalisel 

õigust teostada tarneid ülekandesüsteemi või sealt välja. Seega omandab turuosaline õiguse teostada tarneid 

ülekandesüsteemi ja sealt välja.

23

Millisel hetkel loetakse ostetuks, üleantuks, tarbituks võrgu kasutaja poolt:

1. "pika-ajaline teenus ülekandevõimsusega ühe-aastaseks perioodiks" (p.4.4.1), 

2. "lühi-ajaline teenus päev-ette ülekandevõimsusega üheks päevaks" (p.4.4.2) ja 

3. "lühi-ajaline teenus päevasise ülekandevõimsusega" (4.4.3)? EI 

Ostetuks ja üle antuks süsteemihalduri kinnituse saamisel ning tarbituks (või tagastatuks) vastavalt mõõteandmetele gaasi 

päeva möödumisel.
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24

Kas iga p. 4.4 loetletud teenuse puhul tuleb arvestada p. 7.3 loetletud tasusid eraldi 

("võimsuse reserveerimise, kasutamise ja/või võimsuse tagasivõtmise eest")? Mis 

moodi toimub tasumine? 
EI

Jah, tasud on määratud Eleringi hinnakirjas. Tasumine toimub vastavalt Metoodika punktis 7 toodud põhimõtetele 

reserveerimistatotluste ja tegelike mõõteandmete põhjal koostatud selgituse alusel koostatud arvele.

25

Kas võimsuse kasutusõiguse omandamine asjaomases punktis nimetusega "Eesti 

ülekandesüsteemist Eesti jaotusvõrkudesse ja tarbijatele väljavoolu koondpunkt" 

annab võimsuse kasutamise õiguse mistahes liitumispunktis jaotusvõrgu ja 

ülekandesüsteemi vahel (p. 3.1) ning õiguse teostada tarneid ülekandesüstemist 

välja mistahes jaotusvõrku Eestis (p. 3.2)?  

EI 

Jah, kuid lisaks reguleerib iga konkreetse jaotusvõrgu liitumispunkti kasutamist maagaasi võrguteenuse osutamise leping.

26

Metoodika ja tingimustega soovitakse kehtestada gaasiettevõtjatele uued õigused ja 

kohustused. Kuna nende õiguste ja kohustuste sisu võib muutuda igapäevaselt, siis 

peab ka Metoodika oluliselt täpsemalt määrama, kuidas toimub ettevõtjate õiguste 

ja kohustuste aluseks olevate koguste ja hindade arvutamine igal gaasipäeval. 
EI

See on säteststud Metoodika punktis 7. Hinnad on sätestatud hinnakirjas. Kogused vastavalt reserveerimistaotlustele (sh 

bilnsiplaanid) ja tegelikele mõõteandmetele. 

27

Metoodikas peab määrama veebirakendusele ligipääsu ning selle kasutamise korra. 

Veebirakenduse kasutamise häiretest tulenev süsteemihalduri vastutus võrgu 

kasutajate ees. Veebirakenduse vahendusel edastatud informatsiooni säilitamise 

kord ning selle rikkumisest tulenev süsteemihalduri vastutus võrgu kasutaja ja 

huvitatud osapoolte ees. Kuidas vastutab süsteemihaldur võrgu kasutaja ees, kui 

viimase reserveerimisavaldus jäi menetlemata veebirakenduse rikke tõttu?  

EI

Võimsuse reserveerimise taotlus on võimalik esitada kas veebirakenduse või meili teel. Kui turuosaline soovib 

reserveerimistaotluse esitamiseks kasutada veebirakendust, sõlmib ta süsteemihalduriga eraldi lepingu veebirakenduse 

kasutamiseks. Veebirakendamise kasutamise lepingus määratakse ka turuosalist esindavate füüsiliste isikute volitused 

ning osapoolte kohustused, õigused ja vastutus veebirakenduse kasutamisel sh ka veebirakenduse rikete korral.

28 (1) 

Metoodikas peab määrama võimsuse reserveerimise (standardvõimsustoote 

ostmise) taotluse esitamise ja menetlemise korra, vastamise tähtajad, 

tagasilükkamise ja vaidlustamise korra , põhjendamatu tagasilükkamise hüvitamise 

korra. 

EI

Võimsuse reserveerimine (standardvõimsustoote ostmine) taotluse esitamine ja menetlemise kord, vastamise tähtajad on 

sätestatud metoodika punktis 4.10. Taotluse tagasilükkamine punktis 4.13. Vaidluste korral lahendatakse need 

tsiviilkohtus. Elering ei lükka põhjendamatult taotlusi tagasi ja seega ei ole vaja metoodikas sätestada tagasilükkamise 

hüvitamise korda. 

28 (2)

Mida tähendavad (mis on nende tagajärg) taotluse kinnitamine, tagastamine ja 

rahuldamata jätmine (p.8.1.4.8). 

JAH

Lisatakse uued mõisted: (taotluse) kinnitamine  on süsteemihalduri poolt võimsuse kasutamise õiguse üleandmine või 

tagasi võtmine; 

võimsuse tagastamine  on turuosalise poolt bilansiplaaniga süsteemihalduri teavitamine soovist loobuda reserveeritud 

võimsuse kasutamise õigusest (võimsust mitte kasutada). Turuosalisele säilivad kõik reserveeritud võimsusega seotud 

kohustused va ühe-aastase võimsuse tagastamisel punktis 5.2.3. toodud juhul; 

(taotluse) rahuldamata jätmine on süsteemihalduri otsus, mitte kinnitada turuosalise võimsuse reserveerimise või 

tagastamise taotlust.

28 (3)

Täpsustada tuleb millised reserveerimisavaldused osalevad arvutuses, millega 

tuvastatakse kindla võimsuse (lepinguline) ülenõudlus (p.4.7). EI

Võimsuse jaotamises osalevad kõik reserveerimistaotlused va Metoodiak punktis 4.13 toodud juhtudel. 
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28 (4)

Milliseid algandmeid kasutades ja kuidas arvutatakse olemasoleva võimsuse kogus, 

mis jagatakse kindla võimsusena, milliseid algandmeid kasutades ja kuidas 

arvutatakse võimsuse kogus, mis jagatakse katkestatava võimsusena, kuidas 

jagatakse katkestatava võimsuse kogus reserveerimistaotluse esitanud võrgu 

kasutajate vahel. 

JAH

Vt vastus 6. ja 30. küsimusele. Täiendatakse punkti 4.2. märkega, ... katkestatav võimsus jagatakse pro-rata meetodit 

kasutades. 

29

Metoodikas peab määrama, kuidas avaldatakse teave lepingu tingimuste kohta, 

kuidas korraldatakse võrgu kasutajale hüvitise maksmine või muul viisil hüvitamine, 

kui ülekandelepingu alusel osutatavate teenuste kvaliteet ei vasta lepingus 

sätestatud tingimustele.  

EI 

Metoodika ongi lepingu tingimused. Teave teenuse kohta teatatakse turuosalisele vastavalt punktile 7. ja 8.1.4. Kui 

süsteemihaldur ei suuda tagada teenust (lepingulise võimsuse piiramine), siis rakendub Metoodika punkt 6. Vaidluste 

korral lahendatakse need tsiviilkohtus. 

30

Metoodikas peab määrama, milliseid algandmeid kasutades ja kuidas arvutab 

süsteemihaldur väärtused, mille põhjal on tuvastatav, et "kindel võimsus on 

lõppenud" ning arvutab pakutava katkestatava võimsuse väärtuse (p.4.2) ja milline 

on kasutamata kindel võimsus, mida võib pakkuda katkestatava võimsusena 

(p.5.5.1). 

EI

Vt ka vastus 6. küsimusele. Tehnilise võimsuse arvutamine sõltub, kui pikalt seda ette arvutatakse ja kui suur on 

määramatus. Näiteks aasta-ette on tehnilise võimsuse arvutamine ebatäpsem, kui järgmiseks päevaks, mistõttu tehnilise 

võimsuse väärtus muutub (tulenevalt süsteemi talitusest). Näide 1: Elering arvutas järgmise aasta tehnilise võimsuse 

konkreetseks päevaks 1,0 mln m
3
/päevas ning 20% sellest (0,2 mln m

3
) pakkus ühe-aastase teenusena turule. Tegelikkuses 

lepingutega reserveeriti vaid 10% ehk 0,1 mln m
3
. Kuu bilansiplaaniga teatas üks turuosalistest, et tagastab 0,01 mln m

3
. 

Süsteemihaldur arvutab tehnilise võimsuse järgmiseks päevaks ning andmete täpsustumise tõttu on teada, et tehniline 

võimsus on 1,1 mln m
3 

(mitte esialgne 1,0 mln m
3
). Sellest 0,1-00,1= 0,09 on juba ühe-aastaste lepingutega reserveeritud. 

Seega jaotab süsteemihaldur järgmise päeva teenusena kindla võimsusena 1,1-0,09= 1,01 mln m
3
. Näide 2: Lisaks on 

süsteemihaldurile teada (ajalooliste andmete põhjal, või turuosaliselt on saadud peale võimsuse tagastamise tähtaja 

möödumist vastav info), et üks turuosaline jätab sel päeval kasutamata 0,02 mln m
3
 oma ühe-aastasest reserveeritud 

võimsusest. Kuna see võimsus oli arvestatud järgmise päeva kindla võimsuse arvutamisel ühe-aastase reserveeritud 

võimsuse hulka, aga on tõenäoline, et tegelikkuses seda ei kasutada, saab süsteemihaldur selle võimsuse pakkuda turule 

katkestatavana.

31

Metoodikas peab määrama, milliseid algandmeid kasutades ja kuidas arvutab 

süsteemihaldur võimsuse kasutusõiguse koguse, mis jäi jaotamata ning mida 

pakutakse kestuselt järgmise võimsustootena (p.4.6).
EI

Vt vastus 6. ja 30. küsimusele 

32

Metoodikas peab määrama, milliseid algandmeid kasutades ja kuidas arvutab 

süsteemihaldur võimsuse väärtuse, mida ei ole jaotatud eelnevatel perioodidel ning 

võimsuse väärtuse, mida jaotatakse päev-ette võimsusena (p.4.11.1). EI

Vt vastus 6. ja 30. küsimusele 

33

Metoodikas peab määrama, milliseid algandmeid kasutades ja kuidas arvutab 

süsteemihaldur võimsuse väärtuse, mis loetakse võrgu kasutajate poolt tagastatuks 

ning milline osa sellest jaotatakse ümber päev-ette ja milline osa päevasisese 

võimsustootena (p.5.2.3). 

EI

Vt vastus 6. ja 30. küsimusele 
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34

Metoodikas peab määrama kuidas arvutatakse alkasutustasu, võimsuse 

reserveerimise tasu, võimsuse kasutamise tasu ja võimsuse tagasivõtmise tasu 

(p.5.4.4; p.7.3). Kuidas arvutatakse nimetatud tasude aluseks olevad võimsuse 

kogused ja hind. Kuidas teatatakse võrgu kasutajatele nimetatud hinnad. 

JAH

Tasu arvutamise osas vt vastust küsimusele 12. Võimsuse koguse arvutamise selgitamiseks täiendatud punkti 7.2.: 

Ar vestuskuu gaasi tarneteks kasutatud võimsuse selgitamiseks esitab süsteemihaldur turuosalisele hiljemalt kuu 

kümnendaks (10.) kuupäevaks eelmise kuu lõplikud mõõte-andmed asjaomaste sisend-väljund punktide kohta, kus 

turuosaline on gaasi süsteemi või sealt välja tarninud ja/või võimsust reserveerinud, koos aruandega, mis sisaldab:

7.2.1.  kehtivat võimsuse reserveerimise hinda erinevate teenuste kaupa (ühe aastane võimsus, järgmise päeva võimsus ja 

päevasisene võimsus vms);

7.2.2. turuosalise poolt reserveeritud ja kasutatud võimsuse kogust ja maksumust;

7.2.3.  Turuosalise poolt reserveeritud võimsuse koguse arvestamisel lahutatakse kogusest maha  vastavalt Metoodika 

punktile 5.2. tagastatud reserveeritud võimsuse ja vastavalt metoodika punktile 6. piiratud reserveeritud võimsus.

Turuosaline maksab võimsuse reserveerimise eest. Seejuures on vastavalt Metoodika punktile 5.2 võimaik ühe -aastast 

reserveeritud võimsust tagastada. See tähendab, et kui turuosaline tagastab reserveeritud ühe-aastase võimsuse, siis selle 

eest maksma ei pea. Juhime tähelepanu, et vastavalt metoodika punktidele 4.11 ja 4.12 on võimalik võimsust 

reserveerida ka bilansiplaaniga. Seega maksab turuosaline reserveeritud võimsuse eest vastavalt viimasele bilansiplaanile. 

Ebabilanssi võimsuse eest tasumisel arvesse ei võeta.  Näide 3: Turuosaline reserveeris ühe-aastast võimsust 0,050 mln m
3 

tarne päevaks. Kuu bilansiplaaniga kinnitas võimsuse kasutust 0,040 mln m
3
 (ehk tagastas 0,010 mln m

3
). Järgmise päeva 

bilansiplaaniga teatas tarnest 0,045 mln m
3
/päevas ning päevasisese bilansiplaani muudatusega korrigeeris 0,042 mln m

3
. 

Turuosaline maksab võimuse reserveerimise eest = (ühe aastase võimsuse reserveerimise hind x 0,04) + (järgmise päeva 

võimsuse reserveerimise hind x 0,005). Kui turuosaline oleks päevasisese bilansiplaani muudatusega tarne suurendanud 

näiteks 0,046 mln m
3
-ni, siis oleks tasuda tulnud = (ühe aastase võimsuse reserveerimise hind x 0,04) + (järgmise päeva 

võimsuse reserveerimise hind x 0,005) + (päevasisese võimsuse reserveerimise hind x 0,001).

35

Metoodikas peab määrama, milliseid algandmeid kasutades ja kuidas tuvastab 

süsteemihaldur asjaomase punkti (füüsilise) ülekoormuse (p.6.1). EI 

Metoodika punkti 6.1 kohaselt on füüsilise ülekoormuse hindamise aluseks ohu ilmnemine varustuskindlusele. 

Varustuskindluse hindamine ja tagamine on süsteemihalduri kohustus ja pädevus vastavalt MGS §14. 

36

Metoodikas peab määrama, kuidas teatab süsteemihaldur võimsuse kasutusõiguse 

vähendamisest, kuidas toimub teostatud võimsuse vähendamise järelanalüüs, et 

tuvastada selle põhjendatus ning kuidas toimub põhjendamata võimsuse 

kasutusõiguse vähendamisega tekitatud kahju tuvastamine ning hüvitamine.  JAH

Võimsuse piiramine on sätestatud Metoodika punktis 6 ja  8.1.3. Täiendatakse punkti 6.4 ... Süsteemihaldur teavitab 

turuosalist võimsuse piiramisest kirjalikult esimesel võimalusel.Lisatakse punkt 6.6: Kahju saaja peab tekkinud kahjust 

teadasaamisest mõistliku aja jooksul teatama teisele poolele kirjalikult kahju arvatava suuruse ja kahju hüvitamise aluse 

ning esitama kahju olemasolu ja suurust tõendavad dokumendid.

Lisatakse punkt 6.7: Lepingu pool peab vaatama teise poole kahjunõude läbi ja hüvitama nõudes märgitud kahju 30 

päeva jooksul kahjunõude ja punktis 6.6 loetletud dokumentide saamisest või kahjunõude mittetunnistamisel esitama 

sama tähtaja jooksul kirjalikult oma motiveeritud vastuväited.

37

Metoodikas peab määrama, milliseid algandmeid kasutades ja kuidas arvutatakse 

võimsuse kasutamise õiguse kogus kõigi loetletud võimsustoodete lõikes, mille võrra 

vähendatakse võrgu kasutajate kasutusõigusi (p.6.3)? 

EI

Aluseks on süsteemihalduri poolt kinnitatud turuosalise võimsuse reserveerimise taotlused. Vt ka küsimuse 34 vastuse 

näidet.

38

Metoodikas peab määrama, milliseid algandmeid kasutades ja kuidas arvutatakse 

reserveeritud võimsuse väärtus (tegelikult võrgu kasutaja käsutuses olnud võimsuse 

kasutusõiguse kogus) juhul kui arvestuskuu sisaldab gaasipäevi, mille jooksul on 

süsteemihaldur rakendanud peatükis 6 määratud meetmeid. 

JAH

Täiendatakse punkti 7.2, kuhu lisandub alapunkt 7.2.3: Reserveeritud koguse arvestamisel lahutatakse kogusest maha  

vastavalt Metoodika punktile 5.2. tagastatud reserveeritud võimsuse ja vastavalt metoodika punktile 6. piiratud 

reserveeritud võimsus.
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39

Metoodikas peab määrama, milliseid algandmeid kasutades ja kuidas arvutatakse 

juriidiliselt kehtivates vähemalt ühe kuise kestusega kindla võimsuse teenuse 

reserveerimiseks esitatud rahuldamata taotlustes sisalduv võimsuse maht (p.8.1.4.8). EI 

Meile teadaolevalt sellist nõuet õigusaktidest ei tulene.

40

Milles seisneb kinnitamine (p.5.2.1)? Kas  

1. võrgu kasutaja peab kuu bilansiplaanis esitama (lisaks gaasi koguste märkimisele) 

eraldi kinnituse reserveeritud võimsuse kasutamise kohta või 

2. kuu bilansiplaani esitamist loetakse kinnituseks võimsuse kasutamise kohta või  

3. kuu bilansiplaani esitamist loetakse kinnituseks võimsuse kasutamise kohta ainult 

siis kui bilansiplaanis esitatud gaasi kogused ületavad või on võrdsed reserveeritud 

võimsuse kogusega?

EI

Variant 2 ehk kuu bilansiplaani esitamist loetakse kinnituseks ühe-aastase reserveeritud võimsuse kasutamise kohta. Kui 

kuu bilansiplaanis esitatud kogus vastavaks päevaks on väiksem, kui turuosalise poolt reserveeritud ühe-aastase võimsus 

kogus, siis loetakse bilansiplaanis määratud kogust ületavat reserveeritud võimsuse kogust tagastatuks. Näide 4: 

Turuosaline reserveeris ühe-aastast võimsust 0,03 mln m
3
 igaks päevaks. Kuu bilansiplaaniga esitas ta vastavaks päevaks 

tarne 0,02 mln m
3
. Seega turuosaline kinnitas 0,01 mln m

3
 kasutamist ja tagastas 0,01 mln m

3
.

41

Kas kuu bilansiplaani tõlgendatakse kui otsust tagastada (pole võimalik 

süsteemihalduri poolt tagasi lükata) või kui taotlust tagastada (p.5.2.2)? Kuna 

tegemist on tagastamisega, siis peab ka teine pool (süsteemihaldur) kuidagi 

väljendama oma nõustumist ja kinnitama tagastatud koguse vastuvõtmist.   JAH

Täiendatakse punkti 5.2 järgnevalt: Süsteemihaldur kinnitab kuu bilansiplaaniga tagastatud ühe-aastase reserveeritud 

võimsuse tagastamistaotluse laekumist turuosalisele  järgmise tööpäeva jooksul. Võrgu kasutajal säilivad võimsusega 

seotud lepingust tulenevad õigused ja kohustused seni, kuni ülekandesüsteemi haldur jaotab võimsuse ümber, ja selles 

ulatuses, milles ülekandesüsteemi haldur ei ole võimsust ümber jaotanud. Tagastatud võimsust käsitatakse 

ümberjaotatuna alles pärast kogu olemasoleva võimsuse jaotamist. Ülekandesüsteemi haldur teavitab võrgu kasutajat 

viivitamata tema tagastatud võimsuse ümberjaotamisest. 

42

Oluline on määrata, millisest ajahetkest alates kaob võrgu kasutaja õigus kasutada 

tagastatud reserveeritud võimsust. Kas õigus kaob kuu bilansiplaani esitamise 

hetkest või hetkest, mil tagastatud võimsus on jaotatud teistele võrgu kasutajatele, 

s.t. nende taotlused on kinnitatud või hetkest kui süsteemihaldur kinnitab tagastatud 

võimsuse vastuvõtmisest. Võimsuse kasutusõiguse kaotamise hetkest alates vabaneb 

võrgu kasutaja ka vastava võimuse kasutusõigusega seotud kohustustest (nt tasude 

tasumine).

JAH

Vt ka vastus küsimusele 41. Määruse 715/2009 Lisa 1 punkt 2.2.4 kohaselt: Võrgu kasutajal säilivad võimsusega seotud 

lepingust tulenevad õigused ja kohustused seni, kuni ülekandesüsteemi haldur jaotab võimsuse ümber, ja selles ulatuses, 

milles ülekandesüsteemi haldur ei ole võimsust ümber jaotanud. Tagastatud võimsust käsitatakse ümberjaotatuna alles 

pärast kogu olemasoleva võimsuse jaotamist. Ülekandesüsteemi haldur teavitab võrgu kasutajat viivitamata tema 

tagastatud võimsuse ümberjaotamisest. 

43

Kui võrgu kasutaja ei ole kuu bilansiplaaniga kinnitanud ühe-aastase võimsuse 

kasutamist, siis loetakse vastav võimsus tagastatuks süsteemihaldurile vastava kuu 

osas (p.5.2.2). Kuidas arvestatakse sellist võimsuse tagastamist süsteemse 

alakasutamise tuvastamisel, kas kuu kogus loetakse 100% alakasutatuks? Siis on p. 

5.4.1 määratud tingimus täidetud ka juhul kui järgmisel kuul võrgu kasutaja kasutab 

100% võimsusest (p.5.4.2). 

EI

Metoodika punkti 5.4.1 kohaselt: ... vähem kui 80% kuu keskmisena järjestikuse kahe (2) kuu jooksul. Seega peab kahel 

järjestikusel kuul mõlema kuu keskmine kasutus olema alla 80%. Ka võimsuse tagastamist käsitletakse alakasutusena.

44

Mida tähendab väljend „täies ulatuses“ punktis 5.4.2? Kas see tähendab, et õigus 

võetakse ära veel kasutamata kuude osas (osaliselt, veel kasutamata ulatuses) või 

loetakse ära võetuks ka tagasiulatuvalt ? 
JAH

Täiendatakse punkti 5.4.2 järgnevalt: … seni kasutamata reserveeritud võimsus kuni perioodi lõpuni täies ulatuses tagasi 

võtta. Tagasiulatuvalt võimsust ära võtta ei saa.

45

Kuidas arvutatakse  tegelik võimsuse kasutamise kogus asjaomases punktis 

nimetusega „Eesti ülekandesüsteemist Eesti jaotusvõrkudesse ja tarbijatele 

väljavoolu koondpunkt“ siis kui mõned siseriiklikud väljundpunktid on avariiliselt 

suletud? 

EI 

Siseriiklike väljavoolupunktide mõõteandmete alusel. 
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46

Miks ei käsitleta koguseid vähendava D-1 plaani muutmise taotlust (päev-ette või 

ühe-aastase) võimsuse kasutusõiguse vähendamise taotlusena (p.4.12.3)?  EI

Turuosaline võib ka D-1 bilansiplaani muutmiseavaldusega teavitada reserveeritud võimsuse mittekasutamisest, kuid on 

sellisel juhul siiski kohustatud maksma võimsuse reserveerimise tasu, kuna süsteemihalduril ei ole võimalik enam 

võimsust uuesti turul jaotada.

47

Järelturul kauplemine on võimalik kui tingimustega on määratud kuidas tõendab 

müüja „omandit“ vastavale kasutamise õigusele kuna järelturul on kaubeldav ainult 

ühe-aastane võimsus, siis see toode peab olema „tükeldatav“? Kas teisteks 

toodeteks (päeva), kuidas? Süsteemihaldur müüb ühe-aastast toodet, kuid järelturul 

kaubeldakse lühemate toodetega. Kuidas defineerib süsteemihaldur lepingulise 

ülekoormuse hindamisel järelturult hangitud toodet, mille kestus on näiteks 6 kuud?  

JAH

Täiendatakse punkti 5.3.1 järgnevalt: Süsteemihaldur võimaldab vaba kauplemist ühe-aastase reserveeritud võimsusega 

süsteemihalduriga Lepingut omavate turuosaliste vahel ehk Lepingut omaval turuosalisel on õigus kas kogu või osa 

reserveeritud võimsusest  päeva kaupa  edasi müüa või osta. 

48

Võrgu kasutajatel on võimalik esitada ostu- ja müügipakkumisi süsteemihalduri poolt 

pakutaval veebirakendusel (p.5.3.2). Kuidas, mille abil on neil võimalik tuvastada 

teine tehingu pool, et saaks esitada taotluse süsteemihaldurile (p.5.3.4). See, kas 

müüv osapool ka tegelikult omab vastava võimsuse kasutusõigust selgub alles pärast 

süsteemihalduri kinnitust. Kui nüüd süsteemihaldur ei kinnita tehingut, siis kaotab 

ostev osapool võimaluse leida teine müüja ja esitada uus taotlus määratud tähtajaks. 

EI 

Süsteemihaldur ei vahenda Metoodika punkti 5.3.2 kohaselt järelkaubanduse tehinguid. Metoodika punkt 5.3.1 ohaselt 

on veebirakendusel kasutajaõigused vaid turuosalistel, kes omavad süsteemihalduriga vastavat veebirakenduse 

kasutamise lepingut ja bilansilepingut. Kui mõni turuosaline teeb müügipakkumise võimsusele, mida tegelikult ei oma 

(ehk ei ole ühe-aasstast võimsust reserveerinud), siis tegemist on pahatahtlikkusega ja valeandmete esitamisega. 

49

Ühe-aastase võimsuse kasutusõiguse pakkumine korraga ainult üheks aastaks on 

potentsiaalne turutõke. Ühe-aastase võimsuse kasutusõigust müüakse perioodile 1. 

okt. kuni 30. sept. üheaastase lepinguga. Selle võimsuse kasutamise õiguse periood 

ei ühti tavapärase majandusaastaga. Tekib olukord, kus gaasiettevõtjal puudub 

võimalus oma algava aasta eelarve kinnitamisel omada lepingulisel alusel 

omandatud võimsuse kasutusõigust eelarveaasta kolme viimase kuu osas. See 

mõjutab ettevõtte väärtuse hindamist negatiivselt, sest tegevuseks vajaliku 

kasutusõiguse omamisele puudub lepinguline tagatis ja seda ei ole võimalik ka 

omandada.  

EI 

Eleringi lähtus ühe-aastase võimsuse perioodi määramisel gaasituru hooajalisusest (mis ei kattu majandusaastaga) ning 

määruse 984/2013 artiklis 9 toodud standardvõimsustoodetest. 
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