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Toodetud biometaani kogused aastatel 

2018-2019
• 2018: Väljastati 39 993 päritolutunnistust

• 2019: Väljastati 63 080 päritolutunnistust
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Uued võimalused BMR-is:

biometaani statistika (GOS) konto
• BMR-is gaasi- ja vedelkütusemüüjatele GOS-idega seotud tehinguteks



Uued võimalused BMR-is: GOS konto
GOS konto funktsionaalsus Praegu Tulevikus

GOS tekib automaatselt pärast

GO kustutamist tarbimise vastu 

transpordisektoris gaasimüüja 

GOS kontole.

Olemas tutvumiseks. Hetkel

1 kustutatud GO = 1 GOS.

GO->GOS konverteerimine. 

GO-sid arvestatakse ülemise 

kütteväärtuse põhjal, GOS-e

alumise.

Gaasimüüja poolt ülekanded 

vedelkütusemüüja kontole (ka 

teistele kontodele).

Olemas tutvumiseks. Kõik biometaani statistikaga 

seotud tehingud 

registreeritakse BMR-is.

GOS-ide lukustamine biokütuse 

lisamise kohustuse täitmiseks

vedelkütusemüüja poolt.

Olemas tutvumiseks. Biokütuse 

lisamise kohustuse täitmise 

kontroll toimub vana süsteemi 

järgi Keskkonnaameti poolt.

Vedelkütusemüüja saab

lukustada GOS-e biokütuse 

lisamise kohustuse täitmiseks. 

Andmed liiguvad BMR-ist otse 

Keskkonnaametile.

GOS raport – andmed toodetud 

biometaani kohta 

Keskkonnaameti raporti jaoks.

Esialgne versioon BMR-is. Hetkel 

esitavad vastavad andmed 

Keskkonnaametile 

vedelkütusemüüjad.

GOS raporti täiendatud 

versioon. Andmed liiguvad BMR-

ist (esitatud tootjate poolt ja 

liiguvad koos GO-dega) otse 

Keskkonnaametile.



Uued võimalused BMR-is: GOS raport

• GOS raport: hetkel esitavad vastavad andmed Keskkonnaametile 

vedelkütusemüüjad, tulevikus andmed BMR-ist



Edasised plaanid
1) Kontode loomine BMR-is

2) Vedelkütusemüüjate liitmine BMR-i

3) GO->GOS konverteerimine

GOS tehingud (gaasi- ja vedelkütusemüüjate vahel)

4) GOS-ide lukustamine biokütuse lisamise kohustuse täitmiseks

Esialgu raporteerimine nii vana süsteemi järgi Keskkonnaametile kui

BMR-is

5) Kõik GOS-idega seotud tehingud toimuvad BMR-is ning andmed liiguvad 
süsteemist otse Keskkonnaametile (biokütuse lisamise täitmise 
kohustuse täitmiseks ning kütuseraportiks)



Biometaani päritolutunnistuste kasutamise 

üldtingimuste uuendused – I etapp
Biometaani statistika (lõpptarbimisse lubatud biometaani) väljastamise, 
ülekannete, lukustamise ja aegumise tingimused

• GOS sertifikaatidega tehingute tegemiseks avab Ühing Kauplejatele ja 
Tarnijatele süsteemis GOS kontod.

• GOS sertifikaat tekib, kui Kaupleja kustutab registris päritolutunnistused, 
tõendades biometaani tarbimist transpordisektoris.

• GOS ühikuks on MWh ja 1 GOS on võrdne 1 MWh-ga. 

• GOS-i aegumiskuupäev sõltub sellest, mis perioodil biometaan ära tarbiti.  
GOS-ide aegumiskuupäev on alati biometaani tarbimisse lubamise aastale 
järgneva aasta 10. jaanuar. Tarnija saab kasutada GOS-e oma biokütuse 
segamise kohustuse täitmiseks kuni tarbimisse lubatud aastale järgneva aasta 
10. jaanuarini.

• Tarnija saab omandada GOS sertifikaate Kauplejalt ülekande teel 
päritolutunnistuste registris. 



Biometaani päritolutunnistuste kasutamise 

üldtingimuste uuendused – II etapp
• Tarnija saab kasutada GOS sertifikaate biokütuse segamise kohustuse täitmiseks, 

milleks tuleb GOS-id lukustada.

• Biokütuse segamise kohustuse täitmisel tuleb Tarnijal valida vastav kogus tarbimisse 
lubatud biometaani (GOS-e) ning valida periood, mille vastu Tarnija oma kohustust 
täidab.

• Olemasoleva kalendriaasta biokütuse segamise kohustuse täitmiseks saab Tarnija 
kasutada ainult samal kalendriaastal lõpptarbimisse lubatud biometaani statistikat 
(GOS-e).

• Biokütuse segamise kohustuse täitmist lõpptarbimisse lubatud biometaani statistikaga 
saab Tarnija tõendada ainult gaasi päritolutunnistuste registri kaudu. 

• Biokütuse segamise kohustuse täitmise aruande esitab Tarnija Keskkonnaametile läbi 
Registri (pärast aruande esitamist Registris edastatakse see automaatselt 
Keskkonnaametile). 

• Pärast aruande esitamist Keskkonnaametile saab Tarnija esitatud aruande PDF-
vormingus Registrist alla laadida.



Riiklikud kohustused transpordisektoris



Tänan!


