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Juhtivkomisjon majanduskomisjon                                EELNÕU 

344 SE I 
Elektrituruseaduse täiendamise seadus 

 

§ 1. Elektrituruseaduse § 592 täiendatakse lõigetega 41–410 järgmises sõnastuses: 

 

„(41) Elektrienergia tarbija ja otseliinist elektrienergiat tarbiv isik võib käesoleva paragrahvi 

lõikes 4 nimetatud toetuse rahastamise kulu katmisel taotleda enda suhtes määra rakendamist, 

mis moodustab 15 protsenti samas lõikes nimetatud kilovatt-tunnipõhisest kulust, kuid mitte 

vähem kui 0,0015 eurot tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni kohta, kui isiku: 

1) lõikes 43 nimetatud taotluse esitamisele vahetult eelnenud ja prognoositav järgneva 12 kuu 

elektrienergia tarve on vähemalt 10 gigavatt-tundi; 

2) rakendatud energiajuhtimissüsteem tagab energia tõhusa tarbimise; 

3) põhitegevusala kuulub Euroopa Komisjoni teatise „Keskkonna- ja energiaalase riigiabi 

suunised aastateks 2014–2020“ (ELT C 200, 28.06.2014, lk 1–55) 3. lisas  esitatud nimekirja. 

 

(4²) Käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud määra rakendamine isiku suhtes on riigiabi 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, mille andmisel järgitakse 

Euroopa Komisjoni teatise „Keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunised aastateks 2014–2020“ 

ning Euroopa Komisjoni asjakohast riigiabi andmist lubavat otsust. 

 

(4³) Käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud määra rakendamiseks esitab isik 

põhivõrguettevõtjale taotluse koos dokumentidega, mis tõendavad samas lõikes sätestatud 

nõuetele vastavust, ja volitab võrguettevõtjat tutvuma isiku mõõteandmetega käesoleva seaduse 

§-s 421 nimetatud andmevahetusplatvormis. 

 

(4⁴) Põhivõrguettevõtja hindab isiku vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 41 sätestatud 

tingimustele ning teeb otsuse isiku suhtes samas lõikes nimetatud määra rakendamise kohta 

kahe kuu jooksul lõikes 43 nimetatud nõuetekohase taotluse saamisest arvates. 

Põhivõrguettevõtja teavitab määra rakendamise otsusest taotlejat ja taotleja elektripaigaldisega 

ühendatud võrguettevõtjat või liinihaldajat. Määra rakendatakse otsuse tegemisele järgnevast 

kalendrikuust alates. 

 

(4⁵) Isik, kelle suhtes rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud määra, esitab 

põhivõrguettevõtjale iga aasta 1. veebruariks dokumendid, mis tõendavad, et tal on täidetud 

sama lõike punktid 2 ja 3. 

 

(4⁶) Isik, kelle suhtes rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud määra, teavitab 

põhivõrguettevõtjat viivitamata, kui ta ei vasta enam samas lõikes sätestatud tingimustele. 

 

(4⁷) Isiku õigus kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud määra lõpeb hetkel, kui ta 

ei vasta enam samas lõikes sätestatud tingimustele. 
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(4⁸) Kui põhivõrguettevõtja saab käesoleva paragrahvi lõikes 46 sätestatud teavituse või 

tuvastab, et isik, kelle suhtes rakendatakse lõikes 41 nimetatud määra, ei vasta enam samas 

lõikes sätestatud tingimustele, teeb ta otsuse isiku suhtes lõikes 41 nimetatud määra 

rakendamise lõpetamise kohta. Põhivõrguettevõtja määrab otsuses aja, millest alates 

rakendatakse isiku suhtes lõike 4 alusel kindlaks määratud kulu suurust tarbitud elektrienergia 

ühe kilovatt-tunni kohta. 

 

(4⁹) Põhivõrguettevõtja teavitab käesoleva paragrahvi lõikes 48 nimetatud otsusest viivitamata 

isikut, kelle suhtes lõikes 41 nimetatud määra rakendamine lõpetati, ja tema elektripaigaldisega 

ühendatud võrguettevõtjat või liinivaldajat. 

 

(410) Käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud määra ei rakendata isikule, kes on raskustes olev 

isik Euroopa Komisjoni raskustes olevate mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja 

ümberkorraldamiseks antava riigiabi suuniste tähenduses või kes ei ole täitnud Euroopa 

Komisjoni otsuse alusel ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi 

tagasimaksmise kohustust.“. 

 

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril. 

 

 

 

Henn Põlluaas 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn,  2021 

Algatab Vabariigi Valitsus 8. märtsil 2021. a nr 2-6/21-00401 

 

Vabariigi Valitsuse nimel 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Heili Tõnisson 

Valitsuse nõunik 
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