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Juhtivkomisjon majanduskomisjon                                EELNÕU 

680 SE I 
Elektrituruseaduse muutmise seadus 

§ 1. Elektrituruseaduse muutmine 

Elektrituruseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 152 järgmises sõnastuses: 

 

„152) mikroettevõte – äriühing, kus töötab vähem kui 10 inimest ja mille aastakäive või aastane 

bilansimaht ei ületa kaht miljonit eurot;“; 

 

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 283 järgmises sõnastuses: 

  

„283) väikeettevõte – äriühing, kus töötab vähem kui 50 inimest ja mille aastakäive või aastane 

bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot;“; 

3) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse sõna „tarbija“ sõnaga „kodutarbija“; 

 

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

 

„(5) Universaalteenuse äritarbija on mittetulundusühing, sihtasutus ja füüsilisest isikust ettevõtja, 

kes ostavad elektrienergiat aastase mahuga kuni üks gigavatt-tund ning mikro- ja väikeettevõte, 

kellele osutatakse käesoleva seaduse § 765 alusel universaalteenust.“; 

5) paragrahvi 765 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 

 

„(21) Elektrimüüjal on universaalteenuse osutamise korral õigus teha ettepanek sõlmida 

universaalteenuse äritarbijaga, kellega tal on kehtiv elektrileping ning kellele müüdud 

elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind, universaalteenuse osutamise leping 

tarbijapoolse taotluseta, andes sellest tarbijale teada vähemalt seitse päeva enne universaalteenuse 

osutamise lepingu jõustumist. Äritarbijast universaalteenuse tarbija peab väljendama nõusolekut 

universaalteenusega liitumiseks, teatades sellest ettepaneku teinud müüjale vähemalt kaks päeva 

enne lepingu jõustumist.“; 

6) paragrahvi 766 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 

 

„(31) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tootmisseadmete tootmismaht ei ole 

piisav, et varustada universaalteenuse äritarbijad, võetakse universaalteenuse äritarbijate 

tootmishinna arvutamisel aluseks ka teisi tootjale kuuluvaid seadmeid. Sellisel juhul 

arvutatakse eraldi universaalteenuse hind universaalteenuse kodutarbijale ja äritarbijale.“; 

7) paragrahvi 1093 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna „tarbijalt“ sõnaga „kodutarbijalt“; 

8) paragrahvi 3 punktid 152, 283, § 12 lõige 5, § 765 lõige 21 ja § 766 lõige 31 tunnistatakse 

kehtetuks. 
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§ 2. Seaduse jõustumine 

(1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. 

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 8 jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril. 

 

 

Jüri Ratas 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn, 2022 

Algatab majanduskomisjon 22.09.2022. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kristen Michal 

Majanduskomisjoni esimees 

 


