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ENKSi ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, taastuvenergia
direktiiv (382 SE)

• 11. mail kuulutas president välja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seaduse (382 SE).

• Seaduse tekst avaldatud Riigi Teatajas 18.05 seega jõustusid EnKSi muudatused 28.05.2022.

Põhiprintsiibid ja muudatused:

• Täiendati ja parandati §1 (seaduse reguleerimisala).

• Lisati peatükk 8’1, taastuvenergia edendamine. 

Peatükk hõlmas endas riiklikke taastuvenergia eesmärke (summaarse lõpptarbimine koos alameesmärkidega), 
taastuvenergia osakaalu arvutamise põhimõtted, biokütusest, vedelast biokütusest ja biomasskütusest toodetud energia 
osakaalu arvutamise põhimõtteid, RES-T osakaalu arvutamise põhimõtteid.

• Lisati 82. peatükk, mis reguleerib päritolutunnistustega seonduvat. 

Peatükk hõlmab endas GO väljastamise, võõrandamise ja kustutamise tingimusi, esitatavat teavet, haldamist.

• AÕKS muudatused – KHG heitkoguste statistika kauplemise kord

• ELTS, kaugkütteseaduse, vedelkütuse seaduse muudatused.

https://www.riigiteataja.ee/akt/109102020010?leiaKehtiv 



Biokütuse, biometaani ja elektrienergia statistikaga ning kasvuhoonegaaside
heitkoguste statistikaga kauplemise kord (transpordistatistika kauplemise määrus)

Taust:

• Määruse kehtestamisega sätestatakse statistika ja KHG statistika tekkimise, väljastamise ja 
kauplemise reeglid ja luuakse alus statistikaga kauplemiseks. 

• Võimalik kauplemine eelkauplemise ja enampakkumise kaudu, kauplemise osapooled. 

• Sätestatakse kord mille alusel kütuse tarnija tõendab statistika tekkimist ja kasutamist.

• Kauplemine hakkab toimuma kauplemisplatvormi kaudu (loob süsteemihaldur).

Määruse ülesehitus ja põhiprintsiibid:

• Mõisted - defineeritakse kauplemisplatvormil kaubeldava statistika, ja kasvuhoonegaaside statistika 
mõisted ning elektrienergia ja biokütuse mõisted. 

• Statistika väljastamine - Statistika tekib kauplemisplatvormil energia (nii biometaani kui ka 
elektrienergia) lõpptarbimisse andmise registreerimisel. Sätestatakse kellele väljastatakse ja mis 
perioodi jooksul. Biokütuste statistika tekib MTA vastavusdokumentide süsteemis ja esitatakse 
KEM-ile.

• Statistikaga kauplemise osapooled - Statistikaga kauplemisel saavad osaleda tanklas biometaani ja 
biokütuse ning laadimispunktis elektrienergia  lõpptarbimisse andjad. Eraldi sätestatud 
eelkauplemise ja enampakkumise korras statistika omandamiseks õigustatud isikud jms.



• Statistikaga ja KHG statistikaga kauplemine – kauplemise kord.

• Võimalused ning toimingud eelkauplemise korral – lõpptarbimisse andja saab statistika 
müüa enne statistika tekkimist. Läbi kauplemisplatvormi.

• KHG statistika bilateraalne müük.

• Enampakkumise toimingud – sätestatakse enampakkumise läbiviimise ja lõppemise kord 
(sh tühistamise võimalus). Müüja määrab energia miinimumhinna, sammu, tähtaja jms.

Esimene kooskõlastusring lõpusirgel (RAMi, KEMi)!



Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel 
esitatava teabe koosseis (GO määrus)

Taust:

• Kehtestatakse EnKS alusel. Üheks oluliseks elemendiks taastuvenergia direktiivi rakendamisel ning võetud 
eesmärkide täitmisel on päritolutunnistused. 

• EnKSis sätestatakse päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise tingimused. Määrusega luuakse 
raamistik toodetud energia päritolu tõendamiseks ja kontrollimiseks. Täiendavalt kehtestatakse määrusega 
päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis. 

Määruse ülesehitus ja põhiprintsiibid:

• Mõisted – sätestatakse tarbija ja tarnija mõiste.

• Üldsätted – väljastamine (GO infosüsteemis), konto avamine, tootmisseadme registreerimine (taotlus) jms.

• GO-de väljastamise kord – väljastamine ja kontod (registris, mitme tootmisseadme puhul ühele kontole alla 
50kW), registri kasutamise kord ja tüüptingimused (süsteemihaldaja). Täiendavalt võimalus väljastada tunniajalise 
täpsusega GO-si PPA või otseliini kaudu tarbijale edastatava elektrienergia päritolu tõendamiseks. 

• GO-de võõrandamise kord – GO omanik sooritab registris olevalt kontolt GO ülekande päritolutunnistuse saaja 
kontole (pangaülekande loogika). 

• Kustutamise kord.

Esimene kooskõlastusring lõpusirgel (RAMi, KEMi)!



Tänan kuulamast!


