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Määruse nr 50 „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise
tingimused ja kord“projekti kasumlikkuse analüüs ülekompenseerimise
välistamiseks

Taust ja vajadus:

• Esialgu oli meede 2020. aasta lõpuni.

• Meede pikendatud 2023. aasta lõpuni.

• Grupierandi määrusest artikkel 43 Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia 
edendamiseks väikekäitistes, punkt 5 ja määruse nr 50, § 8 lg 4:

Ülekompenseerimise välistamiseks tuleb toetuse väljamaksjal hinnata, et abi 
energiaühiku kohta ei ületada kõnealusest taastuvallikast toodetud energia 
tasandatud kulude ja sama energialiigi turuhinna vahet. Tasandatud kulusid 
ajakohastatakse regulaarselt ja vähemalt kord aastas.

Eesmärk:

Välistada ülekompenseerimine. Juhul, kui toimub ulatuslik ülekompenseerimine, 
tuleb tootjal saadud toetus tagastada. Soovime seda ennetada (sh KOM teeb 
pistelisi kontrolle).

Juhul kui ilmneb ülekompenseerimine siis on eesmärk vastavad projektid viia 
turupõhisele rahavoole üle (Eleringi juures olev platform).



Vedelkütuse seadusest tulenev kauplemisplatform

VKS § 2’6.   Biokütuse ja elektrienergia statistikaga kauplemise
korraldamine

- statistikaga kauplemist korraldab Elering, digitaalse keskkonna kaudu

- kauplemise korra kehtestatakse määrusega (on draftimise faasis)

Liikumine turupõhise rahavoo poole:

• GOdest saadava tulu suunamine tootjateni, mis asendab teatava osa 
toetusest, sedavõrd suureneb meetme eelarve

• Seotus TS sertifikaatidega (TS saab rahavoo tanklasse, ilma GOta ei 
saa TS-sse luua), toimub läbi kauplemisplatformi



Määruse nr 135 „Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise 
tingimused“ muutmisest 

Eriolukorrast tingutuna võivad tanklate valmimiseks vajalike osade tarneajad 
ilmselt pikeneda.

Sellest tulenevalt muudame määrust, millega lubatakse biometaani tanklate 
valmimise perioodi pikendada põhjendatud juhtudel varasema kuue kuu 
asemel, aasta võrra. 

Meetmega toetatakse tegevusi  Struktuuritoetuste fondi alusel ning sealsete 
reeglite kohaselt lõppeb abikõlbulikkuse periood hiljemalt 31.12.2023, on 
tarvilik meetme eelarve eesmärgipäraselt ja tähtaegselt ära kasutada, st kui 
ilmneb, et tanklaprojekt ei saa määratud tähtajaks valmis, saame suunata üle 
jääva raha edasi kasutamiseks.



Meelde tuletuseks:

§ 6.   Kulude abikõlblikkus

(1) Abikõlblik kulu on:

1) lõpptarbijale transpordikütusena tarnitud tõendatud biometaani koguse 
tootmise maksumus megavatt-tunni kohta;

2) lõpptarbijale maagaasiseaduses nimetatud gaasisüsteemi kaudu tarnitud
tõendatud biometaani koguse tootmise maksumus megavatt-tunni kohta.

PS! kui RED II ülevõtmiseks vajalikud seadused jõustuvad, siis biomassi
säästlikkuse kriteeriumid (art 27-30 ) kehtivad kõigile, mitte ainult neile kes 
BM tootmise toetust saavad.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
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