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Konkurentsiameti hinnang võimsuste arvutamise metoodika Venemaaga kohta

Elering AS (edaspidi Elering) on 01.10.2021 esitanud Konkurentsiametile võimsuste
arvutamise metoodika Venemaaga " Methodology on Cross-Zonal Capacity Calculation and
Allocation with Russia“ (edaspidi Metoodika), põhjuseks, et kehtiv, Eestis ja Lätis hetkel
rakendatav, võimsuste arvutamise metoodika kolmandate riikidega (Ameti poolne heakskiit
antud 27.10.2020 kirjaga nr 7-25/20-0151-297-1) sisaldab koefitsienti 0,62, mille eesmärgiks
oli välja võtta ülekandevõimsuste arvutamisest Valgevene ja Leedu piir, tulenevalt Leedu
lähenemisest, et vastava piiri võimsust ei kasutataks kolmandate riikidega kauplemiseks. Leedu
süsteemihaldur Litgrid on aga rakendanud ühepoolselt alates 15.09.2021 uut tehnilise
ülekandevõimsuse (TTC) arvutamise metoodikat Valgevene-Leedu piiri osas, mille tulemusel
Litgrid juba eemaldab Valgevene-Leedu piiri võimsuse edasisest Eesti ja Läti Metoodika
arvutusest. Sellest tulenevalt vajab kehtiv metoodika uuendamist, et vältida olukorda, kus
Valgevene-Leedu piiri võimsus võetakse Venemaa kaubanduse võimsuse arvutusest välja
kahekordselt.

Elektrituruseaduse (edaspidi ELTS) § 100¹ lõike 1 kohaselt teeb Konkurentsiamet koostööd
ning vahetab ELTS-is ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet Euroopa Liidu
liikmesriikide reguleerivate asutustega ja koostööametiga, et:
1) võimaldada võrgu optimaalset haldamist;
2) edendada ühise elektribörsi loomist;
3) optimeerida piiriüleste võimsuste jaotamist;
4) saavutada võrkude vastastikusel ühendamisel võimsuse selline tase, mis võimaldab arendada
konkurentsi ja parandada varustuskindlust, vältides turuosaliste ebavõrdset kohtlemist;
5) koordineerida võrgueeskirjade väljatöötamist;
6) koordineerida ülekoormuse juhtimise nõuete väljatöötamist.
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ELTS § 100¹ lõike 3 kohaselt Konkurentsiamet võib koostööametilt küsida arvamust selle
kohta, kas teise Euroopa Liidu liikmesriigi reguleeriva asutuse vastuvõetud otsus piiriülese
elektrikaubanduse kohta on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga
2009/72/EÜ ja määrusega (EÜ) nr 714/2009.

ELTS § 100¹ lõike 4 kohaselt kui teise liikmesriigi reguleerivas asutuses piiriülese
elektrikaubanduse kohta tehtud otsus ei ole direktiivi 2009/72/EÜ ega määruse (EÜ) nr
714/2009 nõuetega kooskõlas, on Konkurentsiametil õigus teatada sellest Euroopa Komisjonile
kahe kuu jooksul otsuse tegemisest arvates.

ELTS § 100¹ lõike 5 kohaselt kui Euroopa Komisjon nõuab Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiviga 2009/72/EÜ või määrusega (EÜ) nr 714/2009 mitte kooskõlas oleva piiriülese
elektrikaubanduse kohta tehtud Konkurentsiameti otsuse kehtetuks tunnistamist, täidab
Konkurentsiamet nõude kahe kuu jooksul selle esitamisest arvates ja teatab sellest
komisjonile.”

Tulenevalt Euroopa Komisjoni Määrusest (EL) 2015/1222 (edaspidi CACM) artikkel 15 lõikest
1 on määratud koordineeritud võimsusarvutuse alad vastavalt Energeetikasektorit
Reguleerivate Asutuste Koostööameti otsusele nr 06/2016. Vastava otsuse Lisa 1, artikkel 11
kirjeldab Balti piirkonna võimsusarvutusala sisse arvestatavaid piire. Nendeks on Eesti-Läti,
Läti-Leedu, Eesti-Soome ja Leedu-Rootsi piirid (mõlemas suunas). Vastavalt CACM-i artiklile
20 lõikele 2 tuleb koordineeritud võimsusarvutusala süsteemihalduritel koostada
koordineeritud võimsusarvutuse metoodika ettepanek, mis peab käsitlema võimsusarvutusala
sisse jäävatele piiridele võimsuse arvutamise metoodikat, mis tulenevalt CACM-i artiklist 9
lõikest 7 punktist a tuleb esitada koordineeritud võimsusarvutuse ala reguleerivatele asutustele
heakskiidu saamiseks. Vastav metoodika (edaspidi CACM CCM)1 on saanud Balti
võimsusarvutusala reguleerivate asutuste heakskiidu ja seda käsitleb Konkurentsiameti
24.10.2018 otsus nr 7-26/2018-004 .
Kuna CACM CCM pole veel juurutatud, kehtib hetkel Balti võimsusarvutusala siseste piiride
osas 2015. aastal Balti reguleerivate asutuste poolt heakskiidetud metoodika (edaspidi 2015.
aasta CCM2), mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 14.10.2015 otsusega nr 7.1-11/15-005.
CACM ja ka Euroopa Liidu üldine regulatsioon direktiivi (EL) 2019/944 ja Määruse (EL)
2019/943 näol ei käsitle piiriüleste võimsuste ja arvutamise reegleid kolmandate riikidega,
seega ei tulene Euroopa Liidu regulatsioonist kohustust Konkurentsiametile kolmandate riikide
võimsuse arvutamise reeglite osas otsuse tegemist. Samuti ei tulene seda kohustust ka ELTSist. Siiski Konkurentsiamet hindab käesoleval juhul, et ülevaatuseks esitatud võimsuste
arvutamise reeglid Venemaaga ei läheks vastuollu CACM-i alusel kinnitatud võimsusarvutusala

1

https://elering.ee/sites/default/files/attachments/03.10.2018_Baltic%20CCR_CCM.pdf

2

https://elering.ee/sites/default/files/public/Elektriturg/20150911_Baltic_CCCA_Rules_for_submission_to_NRAs
_for_signing_final.pdf
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võimsuste arvutamise metoodikaga ning oleks kooskõlas hetkel veel kehtiva 2015 aasta CCMi lähenemisega selles osas mis puudutab võimsuste arvutamist ja jaotamist Euroopa Liidu
sisestel piiridel.
1. Metoodika koostamise taust ja sisu
Metoodika muutmise vajadus tuleneb põhjusest, et Litgrid rakendas 15.09.2021 alates
ühepoolselt uut TTC arvutamise metoodikat Valgevene-Leedu piiril. See tekitas vajaduse
käesoleval hetkel Eleringi ja Läti süsteemihalduri AST poolt rakendatava metoodika
muutmiseks, kuna Valgevene-Leedu piiri TTC võetakse praeguse lähenemise korral Venemaa
kaubanduse võimsuse arvutusest välja kahel korral – nii Litgridi metoodikaga TTC arvutamisel,
kuna Litgridi poolt arvutatud TTC-d Leedu-Valgevene piirile kasutatakse sisendina hiljem
ASTi-Eleringi metoodika arvutusel, kui ka AST-Elering metoodikas endas, läbi koefitsiendi
0,62 rakendamise. Sellega seoses on vajalik muuta praegu kehtivat Eleringi ja AST
ülekandevõimsuste arvutamise metoodikat Venemaaga, eemaldamaks koefitsient 0,62, et
vältida ülekandevõimsuse põhjendamatut topelt vähendamist.
Elering ja AST viisid läbi metoodika avaliku konsultatsiooni perioodil 15.09.2021-23.09.2021.
Avalikule konsultatsioonile laekus 5 vastust, millest enamus toetasid metoodika muutmist
ettepandud kujul. Kolm turuosalist tõid välja, et metoodika muudatus tuleb rakendada
võimalikult kiiresti.

Alljärgnevalt analüüsib Konkurentsiamet Eleringi poolt 01.10.2021 ülevaatuseks esitatud
Metoodikat.
2. Konkurentsiameti seisukoht
Konkurentsiamet selgitab, et kuna ELTS ei näe Konkurentsiametile ette pädevusnormi
Metoodika kooskõlastamiseks (tähendaks otsuse tegemist, st haldusakti väljaandmist) ning
taolist nõuet ei tulene ka Määrusest, ei saa amet Metoodikat kooskõlastada. Küll aga hindab
amet, kas Metoodika puhul esineb vastuolu või on see kooskõlas Euroopa Liidu
regulatsioonidest tulenevate liidu siseste metoodikatega võimsuste arvutamiseks, jaotamiseks
ja ülekoormuste juhtimiseks või muude asjakohaste alustega.
Konkurentsiamet on seisukohal, et Eesti ja Läti süsteemihaldurid on metoodika mõjusid
elektrisüsteemile piisavalt analüüsinud ja metoodika muudatus on vajalik, minimeerimaks
turule ootamatult tekitatud negatiivne mõju, mis tulenes Leedu poolt ühepoolselt vastu võetud
TTC arvutamise põhimõtte muudatusest Leedu-Valgevene piiril ja seeläbi tekitatud olukorrast,
kus Venemaa kaubandust on vastavatest metoodikatest tulenevalt vaja liigselt piirata, kuna
Leedu-Valgevene piiri võimsus võetakse antud lähenemise järgi arvutusest välja topelt.
Turuosaliste ja ka Eesti ja Läti süsteemihaldurite ning regulaatorite jaoks tuli Leedu otsus TTC
arvutuse muutmise osas ootamatult ja see rakendati kiiresti, jätmata aega turuosalistele uue
lähenemisega arvestamiseks. Vastavat seisukohta väljendasid mitmed turuosalised avalikult
koosolekul, mis Litgridi poolt Leedu-Valgevene TTC arvutuse muutuse teemal 10.septembril
2021 läbi viidi. Seda arvesse võttes on Konkurentsiamet seisukohal, et antud olukorras on olnud
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põhjendatud Eesti ja Läti süsteemihaldurite poolt metoodika muudatuse teostamine kiirendatud
korras, minimeerimaks aega kus turul toimub Venemaa kaubanduse võimsuste põhjendamatu
vähendamine, millega turuosalised pole saanud arvestada. Seega on Konkurentsiameti
hinnangul põhjendatud ka tavapärasest praktikast lühem avaliku konsultatsiooni aeg, antud
juhul 8 päeva, arvestades, et avalik konsultatsioon on tehtud kahe riigi peale ühiselt, turuosalisi
on sellest teavitatud, ja avaliku konsultatsiooni tulemused näitavad, et enamik arvamust
avaldanud turuosalisi peab põhjendatuks metoodika muudatuse võimalikult kiire rakendamise,
on Konkurentsiamet seisukohal, et turuosalisi on piisavalt metoodika sisu osas informeeritud.
Konkurentsiamet on analüüsinud ka metoodika kooskõla Euroopa Liidu regulatsioonist
tulenevate võimsute arvutuse metoodikaga. Vastavalt punktile 1.10. sätestab CACM CCM, et
kolmandate riikide kaubanduseks antav võimsus ei tohi piirata võimsusi Balti
võimsusarvutusala sisestel piiridel järgmiselt:
1.10. Capacity calculated with 3rd countries shall not reduce cross-zonal capacities on Baltic
CCR bidding zone borders.
Konkurentsaimeti hinnangul on vastav põhimõte Metoodikas arvesse võetud. Metoodika ei
reguleeri Balti võimsusarvutusala siseste piiride ülekandevõimsuste arvutamist, vaid kasutab
Balti võimsusarvutusala piiride lubatavaid ülekandevõimsusi sisendandmetena Venemaaga
lubatava kaubandusmahu arvutamiseks. Seega lubab kaubanduseks Venemaaga arvestada Balti
riikide sisesest kaubandusest ülejäänud mahtu.
Samuti ei lähe Metoodika vastuollu ELTS § 100¹ lõikes 1 sätestatud alustega, sest Metoodika:
1. võimaldab võrgu optimaalset haldamist ja optimeerib piiriüleste võimsuste jaotamist
Venemaaga kuna Venemaaga kaubanduseks lubatav voog arvutatakse võrgumudeliga
simuleerimise teel, kasutades võrgumudelit mis vastab nii BRELLi3 võimsuste
vahetamise reeglitele kui ka Entso-E4 ühise võrgumudeli standardile. Sisendandmetena
kasutatakse süsteemihalduritele kõige hilisemalt teadaolevaid kommertsandmeid
bilansiplaanidest ja teadaolevaid lubatavaid ülekandevõimsuste piire tulenevalt
võrgukonfiguratsioonist.
2. on kooskõlas ühise elektribörsi lähenemisega – kogu kaubanduseks arvutatava
võimsuse kasutus käib läbi elektribörsi.
3. on vajalik varustuskindluse säilitamiseks kuni Baltikum on Venemaa
ühendelektrisüsteemi IPS/UPS sünkroonühenduse osa ja BRELL-i liige.
4. Metoodika ei lähe vastuolu Euroopa Liidu regulatsioonidest tulenevate liidu siseste
metoodikatega võimsuste arvutamiseks, jaotamiseks ja ülekoormuste juhtimiseks, ega
piira kuidagi Euroopa Liidu siseste piiride kaubandust, kuna Venemaaga kaubanduseks
arvestatav voog on modelleeritud nii, et selleks arvestatakse Euroopa Liidu sisesest
kaubandusest piiridele jääv ülejääk.

Lähtudes eeltoodust, on Konkurentsiamet seisukohal, et Elering on analüüsinud
Metoodikaga kaasnevaid mõjusid elektrisüsteemile ning on kooskõla CACM-st tulenevate
metoodikatega. Turuosalistele on selgitatud Metoodika sisu. Metoodika ei lähe vastuollu

3
4

Valgevene, Venemaa, Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemide juhtimise alane koostööliit.
Euroopa süsteemihaldurite koostöö organisatsioon.
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nii kehtiva Balti riikide vahelise võimsuste arvutamise metoodikaga kui CACM-i alusel
reguleerivate asutuste poolt kinnitatud metoodikaga, mis ootab juurutamist. Metoodika
ei piira Euroopa Liidu siseseks kaubanduseks antavat ülekandevõimsust. Antud
asjaolusid arvesse võttes ei näe Konkurentsiamet vastuolusid Metoodika rakendamiseks
Eleringi poolt ning soovitab metoodika rakendada esimesel võimalusel.
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