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Kellelt: 
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Enefit Power AS 
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Käesoleva dokumendi eesmärk (“Tehingukinnitus”) on kajastada  Enefit Power AS (“Enefit”) ja ……. („X“) (Enefit 

ja X ühiselt nimetatuna, “Pooled”) vahel tehingu kuupäeval sõlmitud tehingu tingimused ("Tehing").  

 

Käesolev Tehingukinnitus on Poole vahel ….09.2022. a sõlmitud Finantselektri Raamlepingu (“Raamleping”) 

lahutamatuks lisaks. Käesolevale Tehingukinnitusele kohalduvad Raamlepingu sätted, välja arvatud juhul kui 

Tehingukinnituses on otsesõnu sätestatud teisiti. 

 

Käesolev dokument on Tehingukinnitus Raamlepingu tähenduses. 

 

Juhul kui Tehingukinnituses ei ole defineeritud teisiti, siis suure algustähega mõistetel on Raamlepingus kasutatud 

tähendus. 
 

  

           

  

Tehingu tingimused 

 

Käesolev Tehingukinnitus on vormistatud Poole vahel sõlmitud elektrienergia  hinnavahe riskimaandamise 

tuletistehingu kohta, mille tingimused on alljärgnevad. 
  

 

 

           

   

Tehingu kuupäev:  ………………. 

Jõustumisaeg: … 2022.a kell 00:00 EET  

 

Lõppemisaeg 30.04.2026 kell 24:00 EET. 

Tehingu kehtivusaeg Ajaperiood Jõustumisasjast kuni Lõppemisajani (k.a). 

Tehingu alusvara: Elektrienergia 

Ühik: Megavatt-tund ("MWh") 

Tehingukogus  MWh kogused iga Arvestusperioodi kohta, mis on 

esitatud vastavalt „Mõõteandmete edastamine“ punktis 

sätestatule.. 

 

  

Mõõteandmete edastamine Elering AS esitab Enefitile X klientideks olevate 

Universaalteenuse tarbijate mõõtepunktide mõõteandmed 

8. kalendripäevaks pärast Arveldusperioodi viimast 

päeva. Nimetatud mõõteandmete puhul peavad olema 

samaaegselt täidetud kõik alltoodud tingimused: 

 

(i) mõõteandmed sisaldavad valideeringut, et 

konkreetses mõõtepunktis oleval tarbijal on 

õigus kasutada universaalteenust; 

(ii) konkreetse mõõtepunkti omanik, millel on 

õigus universaalteenust kasutada, tarbib 

elektrienergiat  universaalteenuse alusel ja 

(iii) mõõteandmed sisaldavad tegelikult tarbitud 

elektrienergia koguseid vastava 

Arveldusperioodi igas Arvestusperioodis. 

  



 

 

Kuni Elering AS-il puudub võimekus üleval 

märgitud andmete  edastamiseks Enefitile, 

esitab X Enefitile oma klientideks olevate 

Universaalteenuse tarbijate mõõtepunktide 

EIC-koodide nimekirja kahes osas:  

osa 1. EIC-koodid, mille puhul tarbiti 

universaalteenust vastava Arveldusperioodi 

igal Arvestusperioodil koos kinnitusega, et 

X’ile ei ole laekunud mis tahes sellise EIC-

koodi osas universaalteenuselt lahkumise 

tahteavaldust;  

osa 2. EIC-koodid, mille puhul ei tarbitud 

universaalteenust vastava Arveldusperioodi 

igal kalendripäeval, lisades iga EIC-koodi 

juurde info, millistel kalendripäevadel 

vastava EIC-koodi juurde kuuluvas 

mõõtepunktis universaalteenust tarbiti. Iga 

universaalteenuse tarbimisperiood EIC-

koodi kohta peab olema vähemalt 7 

järjestikkust kalendripäeva.  

  

  

X esitab seadusliku esindaja või ühise 

esindusõiguse puhul seaduslike esindajate 

poolt digitaalselt allkirjastatuna X 

klientideks olevate Universaalteenuse 

tarbijate mõõtepunktide kohased 

summeeritud tarbimisandmed (MWh) 8. 

kuupäeva seisuga AVP’st päringu põhjal ja 

Arveldusperioodi iga kalendripäeva ja 

Arvestusperioodide põhiselt hiljemalt 8. 

tööpäeval pärast Arveldusperioodi viimast 

päeva.  

  

X annab Tehingu sõlmimisega Enefitile 

õiguse kontrollida X esitatud 

Universaalteenuse tarbijate summeeritud 

mõõteandmete õigsust koostöös Elering 

AS’iga. Juhul kui teostatud kontrolli 

tulemusena selgub, et X esitatud 

Universaalteenuse tarbijate mõõteandmed 

on ebaõiged, siis on Enefitil õigus keelduda 

finantsarvelduste teostamisest seni kuni X 

klientideks olevate Universaalteenuse 

tarbijate mõõteandmete õigsus on 

usaldusväärselt kinnitamist leidnud.  

  

Mõõteandmed esitatakse Enefitile vastavalt 

lisa 1 esitatud vormile ja EIC-koodide 

andmed vastavalt lisa 2 esitatud vormile.  

  

 

 

Kontrolliõigus 

 

Enefitil on õigus kontrollida Universaalteenuse tarbijate 

mõõtepunktide nimekirja (EIC koode), mõõteandmete 

õigsust ja tegelikkusele vastavust 12 kalendrikuu jooksul 

alates selliste mõõteandmete laekumisele vahetult 

järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast. 

 

X kohustub tegema Enefitiga igakülgset mõistlikku ja 

heauskset koostööd Enefit poolse mõõteandmete 

kontrolliõiguse raames ja sealhulgas esitama sellised 

tõendid ja tagama vajadusel juurdepääsu volituse alusel 

asjakohastele mõõteandmetele, sh vajalikud ühekordsed 

päringud AVP’s, mida Enefit peab vajalikuks. Selguse 



huvides on märgitud, et Enefiti sellekohase  pöördumise 

alusel on X on kohustatud esitama Enefitile muu hulgas 

ise tõendid iga EIC kohta, et:  

(i) mõõteandmed sisaldavad valideeringut, et 

konkreetses mõõtepunktis oleval tarbijal on 

õigus kasutada universaalteenust, 

(ii) konkreetse mõõtepunkti omanik, millel on 

õigus universaalteenust kasutada, tarbib 

elektrienergiat  universaalteenuse alusel ja 

(iii) mõõteandmed sisaldavad tegelikult tarbitud 

elektrienergia koguseid vastava 

Arveldusperioodi igas Arvestusperioodis. 

 

 

Universaalteenuse prognooskogus X poolt, tegutsedes professionaalse ettevõtja hoolsusega 

ja käitudes äriliselt mõistlikul viisil, prognoositud 

tarbimiskogus (MWh) X klientideks olevate 

Universaalteenuse tarbijate tarbimiskoguste katteks, 

konkreetse kalendripäeva igas Arvestusperioodis ja 

Arveldusperioodis kokku.  

  

Pooled mõistavad, et ebatäpne universaalteenuse 

tarbimiskoguste (MWh) prognoosimine võib põhjustada 

Enefitile märkimisväärse lisakulu ja seetõttu 

universaalteenuse kallinemise. Lisakulu vältimiseks 

kohustub X käituma heas usus ja äriliselt mõistlikul viisil 

selleks, et ebatäpsus tarbimiskoguste prognoosimisel 

oleks võimalikult minimaalne.  

 

Universaalteenuse prognooskogusest teavitamine: X teavitab järgmise kalendrikuu Universaalteenuse 

prognooskoguse kalendripäevade lõikes igas 

Arvestusperioodis Enefitile Tehingu kehtivusajal 

hiljemalt iga kalendrikuu 25. kuupäeval kella 11:00’ks 

EET Enefit poolt määratud infosüsteemis.  

  

 X teavitab järgmise kalendripäeva Universaalteenuse 

prognooskoguse igas Arvestusperioodis või kinnitab 

kalendrikuu prognoosis sisalduva vastava kalendripäeva 

prognooskoguse õigsust Enefitile Tehingu kehtivusajal 

iga tööpäev hiljemalt kella 11:00’ks EET Enefit poolt 

määratud infosüsteemis.  

  

Juhul, kui X klientideks olevate Universaalteenuse 

tarbijate tarbimiskogus kokku erineb konkreetse 

kalendripäeva igas Arvestusperioodis X poolt 

kuuprognoosis teavitatud vastava Arvestusperioodi 

prognooskogusest keskmiselt vähem kui 1 MWh/h, siis ei 

kohustu X sellise kalendripäeva kohta kuuprognoosis 

esitatud andmeid uuendama.  

  

X kaotab õiguse eelmises lõigus ette nähtud 

prognooskogusest teavitamise erandi kasutamisele, kui 

Enefit on tuvastanud vähemalt 3 (kolmel) erineval 

kalendrikuul, et X klientideks olevate Universaalteenuse 

tarbijate tegelik tarbimiskogus kokku kolmel erineval 

kalendripäeval (24h) erines X esitatud prognoosist 

rohkem kui keskmiselt 1 MWh/h absoluutväärtuses. 

Pärast 3 (kolme) rikkumisjuhtumit kohustub X edaspidi 

esitama X klientideks olevate Universaalteenuse tarbijate 

tarbimis prognooskoguse Enefitile igal tööpäeval.  

  

 

 

 



Arvestusperiood Tehingu kehtivusajal iga 60-minutiline ajaperiood 

täistunni algusest kuni sellise täistunni lõppemiseni igal 

kalendripäeval (esmaspäevast pühapäevani) kell 00:00 

EET kuni 24:00 (k.a) EET. Alates päev-ette turu toode 

muutmisest 15 minutiliseks, kasutatakse 15 minuti 

ajaperioode. 

 

Arveldusperiood: Tehingu kehtivusajal iga kalendrikuu. 

Finantsarvelduse teostamise põhimõtted: Finantsarveldust teostatakse X kliendiks olevate 

Universaalteenuse tarbijate mõõtepunktide suhtes võttes 

arvesse, et finantsarvelduse periood ühe EIC-koodi kohta 

ei või olla lühem kui 7 järjestikkust kalendripäeva.  

Tehinguvaluuta: Euro ("EUR") 

Fikseeritud hinna maksja: X 

Fikseeritud hind: Viimane kehtiv Konkurentsiameti kooskõlastatud 

tootmishind või kehtestatud ajutine tootmishind 

vastavalt elektrituruseaduse § 766 sätestatule või 

sellisele muudetud või asendatud elektrituseaduse 

kehtivale sõnastusele.  

  

 

Ujuvhinna maksja: Enefit Power AS 

Ujuvhind: Ujuvhinna allika poolt avaldatud vastava 

Arvestusperioodi hind Tehingu kehtivusajal. 

:  

Arvestusperioodi hind: Ujuvhinna allika avaldatud Nord Pool elektribörsi Eesti 

hinnapiirkonna päev-ette turu elektrienergia hind MWh 

kohta vastaval Arvestusperioodil. 

Ujuvhinna allikas: Nord Pool AS või tema õigusjärglane, mis avaldab 

elektrienergia börsihindasid veebilehel at 

www.nordpoolgroup.com või mis tahes muul veebilehel 

selle asemel.  

 

Alternatiivne ujuvhinna allikas: Ei kohaldata 

Mõõteandmete korrigeerimine: Juhul kui AVP’s korrigeeritakse varasemalt edastatud X’i 

klientideks olevate Universaalteenuse tarbijate mõõte- 

ja/või tarbimisandmeid pärast Arveldusperioodi lõppu, 

tehakse asjaomase Arveldusperioodi finantsarvelduses 

vastav korrektsioon ning Poolte vahel esitatakse 

korrigeeritud arved. 



  

Finantsarvelduse siduvus ja lõplikkus: Juhul kui Pooled on teostanud finantsarvelduse, siis 

selline finantsarveldus on lõplik ja Pooltele siduv, välja 

arvatud pettuse, ilmse arvutusvea või mõõte- või 

tarbimisandmete ebaõigsuse korral (st mõõte- ja/või 

tarbimisandmeid korrigeeritakse või Enefit 

kontrolliõiguse alusel tuvastatud mõõte- ja/või 

tarbimisandmete ebaõigsus).  

 

 

Arve esitamise tähtaeg: Igale Arveldusperioodile järgneva kalendrikuu 14. 

kuupäev. 

 

Maksetähtpäev: Igale Arveldusperioodile järgneva kalendrikuu 20. 

kuupäev või 10 päeva pärast arve esitamist, kui arve 

esitatud pärast arve esitamise tähtaega. 

 

Juhul kui toimub mõõteandmete korrigeerimine, Elering 

korrigeerib mõõteandmeid või Enefit kontrolliõiguse 

alusel, siis on maksetähtpäev 5. tööpäev pärast 

korrigeeritud mõõteandmete kättesaamist Enefit poolt.  

 

Tagatisdokument: Ei kohaldata  

Definitsioonid  

„AVP“  

 

elektrituruseaduse § 421 lõikes 1 defineeritud digitaalne 

keskkond, mille kaudu toimub elektriturul andmevahetus 

avatud tarnija ja agregaatori vahetamiseks, mõõteandmete 

edastamiseks ja saamiseks ning turuosalisele seadusega 

pandud kohustuste täitmiseks ja talle antud õiguste 

tagamiseks. 

 

 

 

“Universaalteenuse tarbija”  

 

Isik, kelle puhul on samaaegselt täidetud mõlemad 

alltoodud tingimused: 

(i) talle osutatakse elektrituruseaduse § 

765 alusel universaalteenust või 

elektrituruseaduse  § 763 hinnaga üldteenust 

ning 

(ii) tegemist on kodutarbijaga  või isikuga, kes 

ostab elektrienergiat selle edastamiseks ja 

müümiseks kodutarbijale selleks vajaliku 

elektrienergia ulatuses. 

 

„Universaalteenuse tarbijate mõõtepunktide 

mõõteandmed“ 

 

On mõõteandmed, mille puhul on samaaegselt täidetud 

mõlemad alltoodud tingimused: 

 

(i) sisaldavad valideeringut, et konkreetses 

mõõtepunktis tarbib elektrienergiat  

Universaalteenuse tarbija 

(ii) mõõteandmed sisaldavad tegelikult tarbitud 

elektrienergia koguseid vastava 

Arveldusperioodi igas Arvestusperioodis. 

 
 



           

   

Arveldusandmed: 

 

maksed Enefit Power AS’ile: 

 

 

maksed X’ile: 

 

 

 

IBAN:  

BIC:  

 

IBAN:  

BIC:  

 
 

 

           

           

  

 
 

           

 

Enefit Power AS 

                                                                           

 (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Nimi:    

 

Ametinimetus:      

 

 

…………….. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Nimi:   

 

Ametinimetus:     
  

  
 

 

 

  



LISA 1 UNIVERSAALTEENUSE TARBIJATE MÕÕTEANDMETE ESITAMISE VORM 


