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Pöördumine seoses energiamajanduse
korralduse seaduse muutmise
seaduse eelnõuga 656 SE

Lugupeetud Kristen Michal!
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) pöördub Riigikogu
majanduskomisjoni poole murega energiamajanduse korralduse seaduse muutmise
seaduse eelnõu 656 SE osas. Eelnõuga soovivad selle loojad teha energiamajanduse
korralduse seaduses muudatused, millega tõstetakse taastuvelektri osakaalu eesmärki
aastaks 2030 seniselt 40 protsendilt 100 protsendi peale. Seejuures peab
taastuvenergia moodustama kogu tarbitavast energiast vähemalt 65 protsenti, samas
kui hetkel on selles osas seatud eesmärgiks 42 protsendi. Kaubanduskoda toetab
taastuvenergiaga seotud eesmärkide tõstmist, kuid ei näe põhjust ega vajadust teha
seda niivõrd ulatuslikult. Järgnevalt toome välja meie peamised murekohad seoses
eelnõuga.
Leiame, et liiga vähe on analüüsitud, milline on taastuvenergia kasutuselevõtu sellise
ambitsioonikuse puhul elektrienergia varustuskindlus, eriti puutuvalt lähiaastatesse.
Ehkki eelnõu seletuskirjas on viidatud Eleringi varustuskindluse aruannetele, tuleb
Kaubanduskoja hinnangul vaadata seal esitatavaid seisukohti tänasel hetkel uues
valguses, kuna need on koostatud enne Venemaa sissetungi Ukrainasse, mistõttu on
varustuskindlusega seotud asjaolud käesolevaks ajaks oluliselt muutunud.
Jätkates varustuskindluse tagamise teemal, on Kaubanduskoja hinnangul äärmiselt
oluline, et lisaks taastuvenergia tootmisele oleks tagatud igal ajahetkel siiski ka
fossiilkütustel põhineva energia kättesaadavus. Fossiilkütuste eelis taastuvenergia ees
seisneb selle juhitavuses – sellest saab toota energiat igal ajal, samas kui taastuvenergia
tootmine on võimalik vaid teatud ilmastikuolude esinemise korral. Praeguses
energiakriisis ei saa Kaubanduskoja hinnangul lootma jääda vaid soodsatele
ilmaoludele. Seetõttu tuleks mõelda ka sellele aspektile ning motiveerida fossiilkütustest
energiat tootvate ettevõtjate tegevust.
Kaubanduskojale teadaolevalt ei ole riik veel lõpule jõudnud tuumaenergia tootmise
võimalikkuse analüüsiga. Ka tuumaenergial võib olla suur potentsiaal varustuskindluse
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EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA ON SUURIM ETTEVÕTJAID ESINDAV ORGANISATSIOON EESTIS, KUHU KUULUB LIGI 3600 ETTEVÕTET, KELLEST ENAMUS ON
VÄIKESE- JA KESKMISE SUURUSEGA. KAUBANDUSKOJA LIIKMED ANNAVAD ÜLE 40 PROTSENDI EESTI ETTEVÕTETE KÄIBEST, LIGI 40 PROTSENTI PUHASKASUMIST JA
TASUVAD ÜLE 40 PROTSENDI RIIKLIKEST MAKSUDEST. KAUBANDUSKODA ESINDAB JA KAITSEB KÕIGI ETTEVÕTJATE ÜHISHUVE NING ON MITTERIIKLIK JA
APOLIITILINE ORGANISATSIOON.

tagamisel ning seetõttu leiame, et kindlasti tasuks eesmärke seades mõelda läbi ka see,
et tuumaenergia tootmine Eestis oleks võimalik ning tootjad oleksid motiveeritud seda
tootma.
Vähem oluliseks ei saa pidada ka energia hinda. Sedavõrd suures mahus
taastuvenergiale üleminek nii lühikeses ajaraamis tähendab suuri investeeringuid
taastuvenergia taristusse. Seejuures juhib Kaubanduskoda tähelepanu ka asjaolule, et
taastuvenergia tootmisvõimsusi on keeruline ette prognoosida ning see muudab üsna
prognoosimatuks ka sellise energia hinnataseme. Siin oleks samuti kasu fossiilkütustest,
mis suudaksid väga suure nõudluse korral tuua turule täiendavaid tootmisvõimsusi ning
seeläbi hoida energiahinna stabiilsemal tasemel.
Kaubanduskoda soovib rõhutada, et mitmed Euroopa Liidu riigid, mis on juba pikka aega
tegelenud taastuvenergia arendamisega, ei ole samuti veel loobunud fossiilkütuste
kasutamisest. Samas on näha, et need riigid ei ole suutnud palju ära teha selle nimel, et
energiahinnad oleksid tarbija jaoks soodsad. Nende riikide energiahinnad on jätkuvalt
Euroopa Liidu tipus.
Mõelda tasuks ka sellele, kas ja mil määral on taastuvenergia sedavõrd suur osakaal
realistlikult saavutatav näiteks transpordi valdkonnas. Taastuvenergial põhinevaid
sõidukeid ei ole tänasel päeval veel turul nii suures koguses, et fossiilkütuste osakaalu
vähendamine sellises ulatuses aastaks 2030 oleks realistlik. Lisaks sellele, et mitmed
ettevõtted peaksid tegema märkimisväärseid kulutusi oma sõidukipargi uuendamisele,
tuleb tõenäoliselt arvestada ka kõrgemate kütusehindadega. Selle maksaks aga
taaskord kinni tarbija ning see tähendaks, et kiire hindade tõus, mis on meie majandust
viimastel kuudel iseloomustanud, saab hoogu veelgi juurde.
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