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Kasutatud lühendid  

 

AEBIOM Euroopa Biomassi Assotsiatsiooni 

ATKAS Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus 

CEN Euroopa Standardikommitee 

CEN/TS Euroopa Standardikommitee Tehnilised 
Spetsifikatsioonid 

CHP Soojuse ja elektri koostootmine (ing. Combined 
Heat and Power) 

DAM Otsesed abivahendid (ingl. Direct aid 
measures) 

EAS Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

EE Eesti Energia AS 

EITS Eesti Elektrituruseadus 

EK Euroopa Komisjon 

EL Euroopa Liit 

EMTA Eesti Maksu- ja Tolliamet 

ERF Euroopa Regionaalarengu Fond 

EVS Eesti Standardikeskus 
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FAME Rasvhapete metüülestrite standart 
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1. Bioenergia turgu reguleerivate siseriiklike ja Euroopa Liidu õigusaktide analüüs 

1.1. Eesti siseriiklikud õigusaktid 

1.1.1.  Elektrituru seadus 

Elektrituruseaduse (RT I 2003, 25, 153…2007, 23, 120, edaspidi lühendatult: EITS) tähenduses 
on biomass põllumajanduse (sealhulgas taimsete ja loomsete ainete) ja metsanduse ning 
nendega seonduva tööstuse toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev osa ning 
tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunevad komponendid.  

Elektrituruseaduse §-s 59 sätestatud toetuse ja ostukohustuse läbi on tagatud vastavus 
Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/77/EÜ, 27. september 2001, taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul, 
artiklis 4 (toetuskavad) sätestatud nõuetele. Sätestatakse nõuded tootmisele taastuvatest 
energiaallikatest ning võrguettevõtja kohustus ära osta elektrienergia, mis on toodetud tema 
võrguga ühendatud taastuvast energiaallikast tootja poolt või maksta tootjale toetust võrku 
antud ja müüdud elektrienergia eest.  
 
Ühte kahest toetusvõimalusest võivad elektrituruseaduse § 59 lg 1 kohaselt kasutada tootjad, 
kes toodavad elektrienergiat: 
 

1) taastuvast energiaallikast tootmisseadmega, mille netovõimsus ei ületa 100 MW (EITS 
§ 59 lg 1 p 1); 

 
2) tõhusa koostootmise režiimil, kui energiaallikana kasutatakse jäätmeid jäätmeseaduse1 

tähenduses, turvast või põlevkivitöötlemise uttegaasi (EITS § 59 lg 1 p 2); 
 

3) tõhusa koostootmise režiimil koostootmisseadmega, mis rajatakse olemasoleva, 
tarbijaid soojusega varustava katlamaja asemele ja mille elektriline võimsus ei ületa 
10 MW (EITS § 59 lg 1 p 3). 

 
Ostukohustus on pandud põhivõrguettevõtja nimetatud müüjale, kuna põhivõrguettevõtja ei tohi 
tegeleda ostu-müügi tegevusega (nõue tuleneb elektri siseturu direktiivi 2003/54/EÜ artiklist 10 
ja peab tagama loomuliku monopoli seisus oleva ettevõtja erapooletuse võrguteenuse 
osutamisel). 
 
Põhivõrguettevõtja nimetatud müüja peab ostma, kuid mitte rohkem kui määratud tarne, tootjalt 
tema taotluse alusel tegelikult toodetud ja võrku antud elektrienergiat: 
 

1) taastuvast energiaallikast tootmisseadmega, mille netovõimsus ei ületa 100 MW, 
hinnaga 115 senti kilovatt-tunni eest (edaspidi: senti/kWh) ning  

 
2) tõhusa koostootmise režiimil, kui energiaallikana kasutatakse jäätmeid jäätmeseaduse2 

tähenduses, turvast või põlevkivitöötlemise uttegaasi ja tõhusa koostootmise režiimil 
koostootmisseadmega, mis rajatakse olemasoleva, tarbijaid soojusega varustava 
katlamaja asemele ja mille elektriline võimsus ei ületa 10 MW, hinnaga 81 senti/kWh 

                                                
1 RT I 2004, 9, 52…2007, 19, 94 
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Tootjal on ostukohustuse asemel võimalus taotleda toetust võrku antud ja müüdud 
elektrienergia eest:   
 

1) 84 senti/kWh, kui see on toodetud EITS § 59 lõike 1 punkti 1 kohaselt; 
 
2) 50 senti/kWh, kui see on toodetud EITS § 59 lõike 1 punkti 2 või 3 kohaselt (vt ülal). 

Tootja ei saa toetust elektrienergia eest, mis on müüdud ostukohustust kasutades. 

Sätte eesmärk on ärgitada tootjaid aktiivselt müügiga tegelema, kuna see annaks 
võimaluse oluliselt rohkem teenida kui ostukohustust kasutades.  

Näide: Kui Narva elektrijaamade piirhind on 41 senti/kWh, siis võimaldab toetuse 
taotlemine tõhusa koostootmise režiimil toodetavale elektrienergiale teenida 41+50 = 
91 senti/kWh. 

Elektrituruseaduse §-s 59 nimetatud toetust või hinda võib maksta tootmise alustamisest alates 
12 aasta jooksul. Enne 2002. aasta 1. jaanuari tööd alustanud tootmisseadmega taastuvast 
energiaallikast toodetud elektrienergia eest võib §-s 59 nimetatud toetust või hinda maksta kuni 
2012. aasta 31. detsembrini. 

Seaduses esitatud toetused ja hinnad on esitatud ilma käibemaksuta. 

EITS § 592 kehtestab reeglid taastuvtootjate toetuse ja ostukohustuse rahastamiseks. Sätte 
eesmärgiks on tagada võrguteenuste hindade läbipaistvus ja eristada nendest toetuse ja 
ostukohustuse rahastamise tasu. Skeemi kohaselt maksab iga tarbija nn toetusetasu vastavalt 
tarbitud võrguteenuste mahule ja põhivõrguettevõtja osutatud võrguteenuste tasu kajastab 
ainult võrguteenuste osutamiseks vajalikke kulutusi. 

Eesti elektrimajanduse arengukava koostamiseks läbiviidud alusuuringud näitavad, et aastaks 
2010 on võimalik toota elektrienergiat muudest (v.a. tuul) taastuvatest energiaallikatest 2,9% ja 
seega tuulest toodetud elektrienergia osakaal võiks olla kogutarbimisest 2,2% (vt alltoodud 
tabel) ehk ca 200 GWh, et saavutada püstitatud eesmärki - toota aastaks 2010 taastuvatest 
energiaallikatest 5,1% riigis tarbitud elektrienergiast (viiteväärtus on avaldatud direktiivis 
2001/77/EÜ). 

Energiaallikas 2005 2010 2015 

Tuul 1,0%  2,2% 4%  

Biokütused 0,2% 2,5%  3%  

Muu 0,3% 0,4% 0,5% 

Taastuvat energiaallikat kasutavatele koostootjatele antakse võimalus alates 1.01.2010 
taotleda seaduses sätestatud hinnast ja toetuse määrast erineva ostukohustuse hinna ja 
toetuse määra kooskõlastamist (näiteks juhul, kui selle taastuva energiaallika turuhind oluliselt 
tõuseb). Sellega seoses on Energiaturu Inspektsioonil kohustus töötada välja metoodika, 
millele tuginedes on võimalik taotletavat hinda ja toetust kooskõlastada. Kui Energiaturu 
Inspektsioon hinna ja toetuse kooskõlastab, võivad eelnimetatud koostootjad esitada 
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põhivõrguettevõtja nimetatud müüjale taotluse elektrienergia ostukohustuse täitmiseks kõrgema 
hinnaga või müüa ise elektrienergiat ja taotleda põhivõrguettevõtjalt kõrgema toetuse 
maksmist. Selle muudatusega soovitakse anda suuremat investeerimiskindlust nendele 
koostootjatele, kes ostavad tootmiseks kasutatava (taastuva) energiaallika (eelkõige biomass) 
turult. 

1.1.2. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus 

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus (RT I 2003, 2, 17…2006, 29, 222, edaspidi ATKAS) 
§ 27 lg 1 p 28 kohaselt on biokütus aktsiisist vabastatud pärast Euroopa Komisjoni poolt loa 
andmist kuni loa kehtivuse lõpuni. 27. juulil 2005 Euroopa Komisjoni poolt tehtud otsuse 
kohaselt on Eestil õigus kohaldada biokütusele aktsiisivabastust kuni 27.07.2011.  
 
Otsuse kohaselt on aktsiisist vabastatud ATKASe § 19 lõike 14 punktides 1-3 nimetatud 
biokütused, st mille Euroopa Ühenduste Nõukogu (edaspidi EÜN) määrusega nr 2658/87/EMÜ 
kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN): 

 
1) esimesed neli numbrit on 1507–1518; 
 
2) mis on valmistatud biomassist ja mille KNi kaheksa numbrit on 3824 90 55 või 3824 90 

80–3824 90 99. Biomassina käsitatakse põllumajanduslikke tooteid, kaasa arvatud 
taimseid ja loomseid aineid, metsandusest saadud toodete, jäätmete ja jääkide 
bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni ning tööstuse- ja olmejäätmete bioloogiliselt 
lagunevat fraktsiooni; 

 
3) mille KNi kaheksa numbrit on 2207 20 00 või 2905 11 00 ja mis ei ole sünteetilist 

päritolu. 
 
Kui biokütus on segatud fossiilse kütusega (näiteks rapsiõli segatakse fossiilse diislikütusega), 
siis kohaldatakse aktsiisivabastust üksnes segus oleva biokütuse osa suhtes. 
 
Biokütus, mis on valmistatud biomassist, sealhulgas kütus, mille KNi esimesed neli numbrit on 
4401 või 4402, (kombineeritud nomenklatuuri kohaselt puit ükskõik millisel kujul ja puusüsi) on 
aktsiisist vabastatud tingimusteta. 
 
Loa vajalikkus 
 
Biokütuse luba on vajalik, kui teostatakse vähemalt ühte järgnevatest toimingutest: 
 

1) biokütuse tootmine; 
 
2) biokütuse Eestisse toimetamine; 

 
3) biokütuse Eestis tarbimise lubamine. 

 
Kui kasutatakse kolmanda isiku abi nimetatud toimingute sooritamiseks, ei ole vajalik luba 
biokütuse omanikul, vaid isikul, kes reaalselt kütust vastu võtab, ladustab, töötleb ning väljastab 
(nn aktsiisilao teenus).  
 
Biokütustega tegeleval ettevõttel võib ATKAS-st tulenevalt osutuda lisaks biokütuse loa 
omamisele vajalikuks ka aktsiisilaopidaja tegevusloa omamine või aktsiisilaopidaja teenuse 
kasutamine. 
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Loa taotlemine 
 
Biokütuse loa saamiseks on vaja Maksu- ja Tolliametile esitada järgmised dokumendid ja 
andmed: 
 

1. kirjalik taotlus, milles on märgitud:  
 

• biokütuse loa taotleja nimi;  
• biokütuse loa taotleja elu- või asukoha aadress;  
• biokütuse loa taotleja tegevuskoha aadress;  
• biokütuse loa taotleja kontaktandmed;  

 
2. käideldava biokütuse nimetus ja KN-i kood;  
 
3. biokütuse tootmise korral selle planeeritav tootmiskogus ning tootmise tehnoloogiline 

kirjeldus;  
 

4. toodetava ja/või Eestis tarbimisse lubatava (sh. ka Eestisse toimetatud) biokütuse 
maksumus ja selle kujunemise arvestus. Arvestuse esitamise soovituslik juhend on 
kättesaadav Maksu- ja tolliameti veebileheküljel www.emta.ee. 

Loa taotlemise menetlustähtaeg on üldjuhul 30 päeva. 

Aruandlus 

Biokütuse loa omanikel on kohustus esitada Maksu- ja Tolliametile iga aasta 1. märtsiks 
aruanne, milles näidatakse andmed loaomaniku poolt eelmisel kalendriaastal käideldud 
biokütuste kohta. Biokütuse aruannete esitamiseks on Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud 
vastav vorm, mis on kättesaadav Maksu- ja tolliameti veebileheküljel www.emta.ee. 

1.1.3. Keskkonnatasude seadus 

Keskkonnatasude seadus (RT I 2005, 67, 512…2006, 29, 220) § 19 lg 4 kohaselt maksab 
alates 1. jaanuarist 2006 saastetasu süsinikdioksiidi (CO 2) välisõhku heitmise eest 
elektriettevõtja elektrituruseaduse (edaspidi lühendatult ka: EITS) tähenduses ja katelseadme 
abil soojuse tootmisega tegelev isik või asutus.  

Süsinikdioksiidi (CO2) saastetasumäär tonni kohta on alates 2006. aasta 1. jaanuarist – 15,65 
krooni, alates 2008. aasta 1. jaanuarist – 23,5 krooni ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 31,3 
krooni.  

Eeltoodut ei kohaldata biomassile elektrituruseaduse tähenduses ega turba või sellest 
valmistatud kütuse põletamisele selle turba sisalduse ulatuses ning jäätmete 
energiakasutusele. 

Alates 1.01.2008 asendatakse CO2 saastetasu elektrienergia aktsiisiga 50 krooni 1 megavatt-
tunni elektrienergia kohta.   

1.1.4. Riigihangete seadus 

http://www.emta.ee
http://www.emta.ee
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Riigihangete seaduse (RT I 2007, 15, 76) § 3 lg 6 kohaselt on hankija võimaluse korral 
kohustatud eelistama keskkonnasäästlike lahendusi. Rahandusministeeriumi poolt välja 
töötatud riigihangete juhis sõnastab keskkonnasäästlike lahenduste eelistamise põhimõtte 
järgnevalt: 
 
„Keskkonnasäästlikkust võib arvesse võtta juba hanke kavandamisel, selgitades välja, milliseid 
keskkonnasäästlikke lahendusi turg pakub. Keskkonnasäästlikke nõudeid on võimalik seada, 
rakendada ja kontrollida nende täitmist hanke kõigil etappidel: pakkujate või taotlejate 
kvalifitseerimisnõuete sätestamisel, hanke objekti tehnilise kirjelduse koostamisel, pakkumuste 
vastavuse kontrollimisel, pakkumuste hindamisel, hankelepingu tingimuste sätestamisel ja 
hankelepingu täitmise kontrollimisel“. 
 
Keskkonnaministeeriumi koostatud eelnõu „Eesti keskkonnahoidlike ning jätkusuutlike 
riigihangete prioriteedid aastateks 2007-2009“ seletuskirja kohaselt on 2008. ja 2009. aasta 
prioriteetideks muuhulgas elektrienergia ning selle säästmise alaste riigihangete (sh 
taastuvenergia allikad, säästlike elektripirnide ning valgustite riigihanked jm) abivahendite 
koostamine ostjatele riigihangete seaduse tähenduses, et nad saaksid seda kasutada 
riigihangetel hankedokumentide koostamisel ja eduka pakkumise valikul.  
 

1.1.5. Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded (keskkonnaministri 19.mai 2005 määrus nr 38)
           

Määrusega sätestatakse vedelkütuste keskkonnaohtlike ainete sisalduse piirnormid, nende 
normide rakendamise ajakava ning kvaliteedinormidele vastavuse seire ja aruandmise kord. 
Määruse reguleerimisalasse kuuluvad vedelkütused, sh biokütused.  Biokütused määruse 
tähenduses on sisepõlemismootorites kasutatavad vedelkütused, mis on toodetud biomassist. 
 
Biokütusteks loetakse: 
1) bioetanool – biomassist või jäätmete bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist toodetud etanool, 
mida kasutatakse biokütusena; 
2) biodiislikütus – taimsetest või loomsetest õlidest toodetud diislikütuse omadustega 
metüülester; 
3) biometanool – biomassist toodetud metanool, mida kasutatakse biokütusena; 
4) biodimetüüleeter –  biomassist toodetud dimetüüleeter, mida kasutatakse biokütusena; 
5) bio-ETBE (etüül-tert-butüüleeter) –  bioetanoolist toodetud ETBE. Bio-ETBE biokütusena 
arvutatav mahuprotsent on 47; 
6) bio-MTBE (metüül-tert-butüüleeter) –  biometanoolist toodetud kütus. Bio-MTBE biokütusena 
arvutatav mahuprotsent on 36; 
7) sünteesbiokütused – biomassist toodetud sünteessüsivesinikud või sünteessüsivesinike 
segud; 
8) puhas taimeõli – pressimise, ekstraheerimise või samalaadsete menetluste abil õlitaimedest 
toodetud, töötlemata või puhastatud, kuid keemiliselt modifitseerimata õli, mis peab sobima 
kasutatava mootoritüübiga ning vastama heitmetele esitatavatele nõuetele. 

Biokütuseid võib sisse vedada ja müüa, kui biokütuseid sisaldavad mineraalõlide derivaadid 
vastavad kvaliteedistandarditele EVS-EN 228 ja EVS-EN 590. Kui mineraalõlide derivaatidesse 
on segatud biodiislikütust või bioetanooli rohkem kui 5%, tuleb müügipunktides kasutada 
bensiinidel märgistust E ja diislikütustel märgistust BIO, millele lisatakse biokomponendi 
arvuline sisaldus protsentides. Biodiislikütust võib sisse vedada ja müüa 100%-lises 
kontsentratsioonis, kui see vastab standardile EVS-EN 14214:2004 ning mille KN alamrubriigi 
esimesed neli numbrit on 1507–1518.  
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1.2. Euroopa Liidu õigusaktid 

1.2.1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/77/EÜ, 27. september 2001, taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia 
siseturul 

Mõisted:  
• taastuvad energiaallikad - taastuvad mittefossiilsed energiaallikad 

(tuuleenergia, päikeseenergia, maasoojus, laineenergia, hoovuste energia, 
hüdroenergia, biomass, prügila gaas, reoveepuhasti gaas ja biogaasid); 

 
Euroopa Liit püüab tagada, et aastaks 2010 oleks taastuvate energiaallikate osakaal 
elektrienergiast 21%. Direktiivis 2001/77/EÜ on kõigile liikmesriikidele seatud diferentseeritud 
eesmärgid. Lisaks on direktiivis sätestatud, et liikmesriigid peavad tagama taastuvenergia 
tootjatele parema pääsu võrgusüsteemi, tõhustama ja hõlbustama lubade väljaandmise korda 
ning kehtestama päritolutagatiste süsteemi. Direktiivi rakendamise tähtaeg uute liikmesriikide 
jaoks oli 1. mai 2004. 
 
Praegu on ELis kasutusel terve rida eri toetussüsteeme, mille võib üldjoontes jagada nelja 
rühma: soodustariifid, rohelised sertifikaadid, pakkumissüsteemid ja maksusoodustused. 

 

1.2.2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/30/EÜ, 8. mai 2003, millega edendatakse 
biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris 

Ülalnimetatud direktiivi eesmärk on soodustada biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamist 
diislikütuse või bensiini asemel iga liikmesriigi transpordis, aidates sel viisil kaasa 
kliimamuutustega seotud kohustuste täitmisele, keskkonnasõbraliku varustuskindluse ja 
taastuvate energiaallikate soodustamisele. 
 
Mõisted antud direktiivi tähenduses: 

• biokütus – transpordis kasutatav vedel- ja gaaskütus, mis on toodetud 
biomassist; 

• biomass – põllumajanduslikust tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed 
ained), metsatööstusest ja sellega seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja 
jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon ning tööstus- ja olmejäätmete 
bioloogiliselt lagunev fraktsioon; 

• muud taastuvkütused – taastuvad kütused, välja arvatud biokütus, mis 
pärinevad direktiiviga 2001/77/EÜ määratletud taastuvatest energiaallikatest 
ning mida kasutatakse transpordis. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/30/EÜ, 8. mai 2003, millega edendatakse 
biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris, kohaselt peavad liikmesriigid 
tagama, et 31. detsembriks 2005 moodustavad biokütused ja muud taastuvkütused arvutatuna 
energiasisalduse alusel kogu ühenduses kasutatavast bensiinist ja diislikütusest 2% ning 31. 
detsembriks 2010 on vastav osakaal 5,75%. Liikmesriigid peavad selleks seadma siseriiklikud 
soovituslikud eesmärgid. 
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1.2.3. Nõukogu Direktiiv 2003/96/EÜ, 27. oktoober 2003, millega korraldatakse ümber energia-
toodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik  

Niinimetatud energiamaksustamise direktiivi peamine eesmärk on vähendada energiatoodete 
erinevate aktsiisimääradega maksustamisest tulenevat konkurentsi moonutamist nii erinevate 
energiatoodete kui ka liikmesriikide vahel.  Samuti on direktiivi eesmärgiks suurendada 
energiasäästlikkust, mis suurendaks ELi sõltumatust imporditud energiast ja vähendaks CO 2 
emissiooni ning aitaks seega kaasa keskkonnakaitsele ja Kyoto protokolli täitmisele. 

Energiamaksustamise direktiiv võimaldab liikmesriikidel aktsiisist vabastada biokütused, 
tagamaks nende konkurentsivõime. Kohaldada võib erinevaid skeeme – kohaldades 
maksuvabastust otse, kohaldades erinevaid määrasid, makstes tagasi kogu maksusumma või 
osa sellest. 

Liikmesriigid seavad läbi vastavate meetmete kasutamise eesmärgiks täita Direktiivis 
2003/30/EÜ nimetatud siseriiklikud eesmärgid biokütuste ja muude taastuvkütuste 
kasutuselevõtu osas. 

 
Maksuvabastuse õiguslik regulatsioon: eeldused ja tingimused 
 
Direktiiv 2003/96/EÜ, art 16 
Liikmesriigid võivad maksust vabastada või maksumäära vähendada artiklis 2 nimetatud 
energiatoodete puhul kui need tooted koosnevad ühest või mitmest järgmisest tootest või 
sisaldavad neid: 
 

• tooted, mis kuuluvad CN-koodide 1507-1518 alla; 
• tooted, mis kuuluvad CN-koodide 38249055 ja 38249080-38249099 alla 

biomassist valmistatud komponentide osas; 
• CN-koodide 22072000 ja 29051100 alla kuuluvad tooted, mis ei ole 

sünteetilised; 
• biomassist valmistatud tooted, sh tooted, mis kuuluvad CN-koodide 4401 ja 

4402 alla. 
 
Maksuvabastust või -vähendust ei tohi kohaldada kauem kui kuue järjestikuse aasta 
jooksul. Seda tähtaega võib pikendada. 
 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2001/77/EÜ, 27. september 2001, 
taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta 
elektrienergia siseturul, art 2(a) defineerib taastuvad energiaallikad direktiivi 
tähenduses. Liikmesriigi poolt antud definitsioon peab olema kooskõlas direktiivi art 
2(a).   

 
Direktiiv 2003/96/EÜ, art 26(2) 
Direktiivis käsitletud meetmed nagu maksuvabastus ja -vähendus, erinevad maksumäärad ja 
maksutagastus võivad kujutada endast riigiabi ning sellisel juhul tuleb neist komisjonile teatada 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud korras. 
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1.2.4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/8/EÜ, 11. veebruar 2004, soojus- ja 
elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel, 
millega muudetakse direktiivi 92/42/EMÜ  

Nimetatud direktiiv toetab kaudselt biomassi kui koostootmise ühe võimaliku energiaallika 
ulatuslikumat kasutuselevõttu. 

 

1.2.5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ, 16. detsember 2002, ehitiste energia-
tõhususe kohta 

Uute hoonete (kasuliku pinnaga üle 1000 m
2
) rajamise korral peavad liikmesriigid tagama, et 

enne ehitamise algust kaalutakse ja võetakse arvesse taastuval energial põhinevate 
detsentraliseeritud energiatarnesüsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust. 

1.3. Toetused 

1.3.1. Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (RT I 2004, 24, 163…2007, 
24, 129)  

 
§ 14¹ kohaselt on isikul, kes kasvatab Euroopa nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise 
5. peatükis nimetatud energiakultuuri ja vastab samas peatükis sätestatud nõuetele, õigus 
taotleda energiakultuuri toetust. 
 
Põllumajandusministri 20. aprilli 2007  määrusega nr  59 (RTL 2007, 36, 629) vastu võetud 
„Energiakultuuri toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ § 5 kohaselt peab 
taotleja toetuse saamiseks tarnima vähemalt alljärgneva toetusõigusliku energiakultuuri 
miinimumsaagi:  
 
1) raps 1200 kg/ha; 
2) rüps 1200 kg/ha; 
3) oder 2000 kg/ha; 
4) nisu 2000 kg/ha; 
5) kaer 1700 kg/ha; 
6) rukis 1700 kg/ha; 
7) tritikale 2000 kg/ha; 
8) päideroog 3000 kg/ha; 
9) ida-kitsehernes 3500 kg/ha; 
10) kanep (varred) 5000 kg/ha; 
11) paju 6000 kg/ha. 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003, 29. september 2003, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad 
toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, artikkel 88 kehtestab energiakultuuride kasvupinna 
hektari kohta makstava toetuse suuruseks 45 eurot. 

1.3.2. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005, 20.september 2005  
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Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005, 20.september 2005, Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta alusel koostatud „Eesti 
maaelu arengukava 2007-2013“ raames on võimalik alates 2008. aastast taotleda toetust:  

1) investeeringuteks bioenergia tootmisesse (Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alameede 
1.4.3). 

Toetatavad tegevused ja nende lühikirjeldus: 
 
Biomassi ja bioenergia tootmisele suunatud investeeringud, sh 
 

• hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine; 
 
• biogaasi tootmise seadmed; 

 
• energiavõsa istutus- ja koristusseadmed; 

 
• hakkepuidu valmistamise masinad või seadmed; 

 
• puidujäätmete kogumismasinad ja töötlemisseadmed; 

 
• graanulite ja brikettide valmistamise seadmed; 

 
• investeeringut ettevalmistavad (nt ehitusgeodeetilised, äriprojekti koostamise, 

nõustamise jms) tööd. 
 

 

2) metsade majandusliku väärtuse parandamiseks ja metsasaadustele lisandväärtuse 
andmiseks (Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.5). 

Toetatavad tegevused ja nende lühikirjeldus 

• metsandussaadusi töötleva tööstuse mikroettevõtete investeeringud materiaalsetesse 
ja immateriaalsetesse varadesse uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate 
soetamiseks ja kasutuselevõtmiseks (sealhulgas investeeringud bioenergia 
tootmiseks).  

3) põllumajandus- ja mittepuidulise metsandussektori konkurentsivõime parandamiseks läbi 
põllumajandustooteid ja mittepuidulisi metsandussaadusi töötlevate ettevõtete üldise 
tulemuslikkuse (üldiste majandusnäitajate paranemine, keskkonnakoormuse vähenemine, 
ekspordipotentsiaali kasv jms) parandamise ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamise (Eesti 
maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.6), sh biokütuste tootmise ja bioenergia kasutamise 
edendamise.  

 Toetatavad tegevused ja nende lühikirjeldus 
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• töötlemisviiside, seadmete ja tehnoloogiate soetamiseks ning rakendamiseks tehtavad 
investeeringud biokütuste tootmiseks põllumajandussaadustest ja mittepuidulistest 
metsandussaadustest ning põllumajandus- ja mittepuidulisi metsandussaadusi töötleva 
tööstuse tootmisjäätmetest. 

4) toetus põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, 
töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alaseks koostööks (Eesti maaelu 
arengukava 2007-2013 alameede 1.7.1) 

Toetatavad tegevused ja nende lühikirjeldus  

• muuhulgas toetatakse rakendusuuringuid, mille eesmärk on selliste uute teadmiste 
omandamine, mida on võimalik kasutada uute toodete, tehnoloogiate, töötlusviiside või 
teenuste arendamiseks või olemasolevate toodete, tehnoloogiate, töötlusviiside või 
teenuste oluliseks täiustamiseks põllumajandus- ja metsandussaaduste tootmise ja 
töötlemise valdkonnas (sh bioenergiakultuurid ja biokütused). 

5) toetus energiavõsa rajamiseks (Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 2.8) 

Toetatavad tegevused ja nende lühikirjeldus  

• energiavõsa rajamise puhul antakse toetust rajamiskulude osaliseks katmiseks.  
Tagatud peab olema minimaalne istikute arv hektaril ja istikute päritolu peab olema 
dokumentaalselt tõendatav.  
Ei toetata võõrpuuliikide, jõulupuude ning üle 15-aastase rotatsiooniperioodiga liikide 
kultuuri rajamist.  

1.3.3. Teavitustoetus 

Maaelu Edendamise Sihtasutus rahastab teavitustoetuse raames: 

• siseriiklike näituste, seminaride, konverentside ja õppereiside korraldamist; 

• rahvusvahelistest näitustest, seminaridest, konverentsidest ja õppereisidest osavõttu; 

• rahvusvahelistest projektidest osavõttu. 

Teavitustoetuse eesmärk on tagada info kättesaadavus avalikkusele, tarbijatele, ettevõtjatele, 
investoritele, teadlastele ja turgu reguleeriva poliitika kujundajatele biomassi ja bioenergia 
kasutamise võimalustest. 

1.3.4. Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) vahendid elukeskkonna 
arendamise rakenduskava 2007-2013 raames energeetika valdkonnas 

Elukeskkonna arendamise rakenduskava üks prioriteetsemaid suundi on energiamajanduse 
arendamine. Energiamajanduse arendamine taotleb energiakasutuse muutmisele 
efektiivsemaks ja keskkonnasäästlikumaks. Ühelt poolt toetatakse taastuvenergiaallikate 
laialdasemat kasutuselevõtmist ja välisõhu kaitset, teiselt poolt edendatakse energiasäästu 
jaotusvõrkudes ja lõpptarbijate juures, sh elamumajanduses. 
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1.3.5. Toetused sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Keskkonnainvesteeringute Keskuselt on võimalik taotleda toetusi metsanduse ja 
keskkonnakorralduse programmidest.  
Metsateaduse, -hariduse ja teavitamisega seoses toetatakse järgmiseid tegevusi:  

• puidu kui taastuva loodusressursi säästva kasutamise võimaluste tutvustamine 
ja propageerimine; 

• puidu kui toorme ja energiakandja paremate kasutusvõimaluste propageerimine 
ja seeläbi puidu rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine (eriti seni vähem 
kasutust leidnud puuliikide osas). 

Energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamisega seoses toetatakse järgmiseid 
tegevusi:  

• erinevate põletusseadmete välisõhu saasteainete puhastussüsteemide 
ehitamine, sealhulgas parima võimaliku tehnika rakendamine; 

• elektri ja soojuse koostootmise arendamine;  
• säästliku energiakasutuse toetamine läbi erinevate tehniliste lahenduste. 

  

1.4. Kokkuvõte 

Biomassi kui taastuva energiaallika laialdasemaks kasutuselevõtuks elektrienergia tootmisel, 
kehtestab elektrituruseadus võrguettevõtjale kohustuse ära osta elektrienergia, mis on toodetud 
tema võrguga ühendatud taastuvast energiaallikast tootja poolt või maksta tootjale toetust 
võrku antud ja müüdud elektrienergia eest.  

Parandamaks biokütuste konkurentsivõimet, on nad vabastatud aktsiisist.  

Biomassist elektri ja/või soojuse tootmisele ei kohaldu keskkonnatasude seadus, st. puudub 
kohustus tasuda saastetasu süsinikdioksiidi välisõhku heitmise eest. 

Euroopa Liit püüab tagada, et aastaks 2010 oleks taastuvate energiaallikate osakaal 
elektrienergiast 21%. Direktiivis 2001/77/EÜ on kõigile liikmesriikidele seatud diferentseeritud 
eesmärgid. 

Läbi liikmesriikide ühiste pingutuste peaksid biokütused ja muud taastuvkütused kogu 
ühenduses kasutatavast bensiinist ja diislikütusest moodustama 5,75% 31. detsembriks 2010. 
Selle eesmärgi täitmiseks võimaldab direktiiv 2003/96/EÜ biokütustele rakendada erinevaid 
toetusskeeme: otsene maksuvabastus, erinevad määrad, maksusumma täielik või osaline 
tagasimaksmine.  

Taastuvenergeetika arendamiseks on ette nähtud mitmeid toetusi nii Eesti kui Euroopa Liidu 
tasandil (samuti ühissponsorlusega projektid).  

Eesti elektrimajanduse arengukava kohaselt on taastuvenergia-, soojuse ja elektri koostootmise 
tehnoloogiad energeetika arenduse riigisiseseks prioriteetiks. 
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2. Võrdlev analüüs Eesti ja Euroopa Liidu bioenergia turul rakendatavate maksude 
kohta ning ettepanekute tegemine Eesti maksusüsteemis muudatuste tegemiseks 

2.1. Taastuvate energiaallikate kasutuse suurendamine läbi madalama maksustamise 

Euroopa Liit on ühenduse tasandil kehtestanud elektrienergia ja muude energiatoodete, sh 
mineraalõlide, kivisöe ja maagaasi madalaimad maksustamistasemed tagamaks siseturu 
nõuetekohane toimimine ja ühenduse muu poliitika eesmärkide täitmine3. Maksustatakse 
kuuluvad ainult kütteainena, mootorikütusena ja elektrienergia tootmiseks kasutatavad 
energiatooted. Direktiiv lubab keskkonnakaitselistel kaalutlustel rakendada maksusoodustusi 
ettevõtjatele, kelle poolt võetud meetmed vähendavad õhku paisatavate heitmete hulka.  
Sooduskohtlemist võib eelkõige kohaldada soojus- ja elektrienergia koostootmise suhtes ja 
alternatiivsete energiaallikate kasutamist edendavate taastuva energia vormide suhtes.  
Liikmesriigid võivad, tingimusel, et maksude õigsust kontrollitakse, anda täieliku või osalise 
maksuvabastuse või alandada maksustamistaset järgmiste toodete puhul: 

a) maksustatavad tooted, mida maksukontrolli all kasutatakse 
keskkonnasäästlikumate toodete tehnoloogilise arendamise katseprojektides või 
seoses taastuvatest loodusvaradest saadavate kütustega; 
b) elektrienergia, mille allikaks on: 
- päike, tuul, lained, tõusuvesi või maasoojus; 
- vesi hüdroelektrijaamades; 
- biomass või biomassist saadud tooted; 
- mahajäetud söekaevandustest eralduv metaan; 
- kütuseelemendid; 
c) energiatooted ja elektrienergia, mida kasutatakse soojus- ja elektrienergia 
koostootmiseks; 
d) soojus- ja elektrienergia koostootmisel saadud elektrienergia, tingimusel et 
koostootmisgeneraatorid on keskkonnasäästlikud. Liikmesriigid võivad kohaldada 
koostoodetud soojus- ja elektrienergia "keskkonnasäästlikkuse" (või suure tõhususe) 
siseriiklikku määratlust kuni ajani, mil nõukogu võtab komisjoni aruande ja 
ettepaneku alusel ühehäälselt vastu ühise määratluse; 
e) energiatooted ja elektrienergia, mida kasutatakse kaupade ja reisijate vedamiseks 
raudteel, metrooga, trammiga ja trollibussiga; 
f) energiatooted, mida tarnitakse kasutamiseks laeva mootorikütusena sisevetes 
sõitmiseks (sealhulgas kalapüügiks), välja arvatud eraomanduses olevate 
lõbusõidulaevade jaoks, ning laeva pardal toodetav elektrienergia; 
g) maagaas sellistes liikmesriikides, kus maagaasi osa energia lõpptarbimises oli 
2000. aastal väiksem kui 15 %. 

Biomassina käsitatakse põllumajanduslikust tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed 
ained), metsandusest ja sellega seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja jääkide 
bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunevat 
fraktsiooni. 

                                                
3 Nõukogu Direktiiv 2003/96/EÜ, 27. oktoober 2003, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektri-
energia maksustamise ühenduse raamistik 
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Meetmed nagu maksuvabastus ja -vähendus, erinevad maksumäärad ja maksutagastus võivad 
kujutada endast riigiabi ning sellisel juhul tuleb neist komisjonile teatada asutamislepingu artikli 
88 lõikes 3 sätestatud korras. 

2.2. Euroopa Liidu biomassi tegevuskava 

Biomassi tegevuskavaga nähakse ette meetmed, et hoogustada puidust, jäätmetest ja 
põllumajanduskultuuridest saadava energia arengut, luues turupõhiseid stiimuleid selle 
kasutamiseks ja kõrvaldades kõnealuse turu arengu ees seisvaid tõkkeid. Sel viisil saab 
Euroopa vähendada oma sõltuvust fossiilkütustest, piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
ning elavdada majandustegevust maapiirkondades. 
Praegu rahuldab EL biomassi abil 4% oma energiavajadustest. Oma võimalusi täielikult ära 
kasutades saaks Euroopa Liit biomassi kasutamise 2010. aastaks rohkem kui kahekordistada.  
 
Transpordis kasutatavad biokütused – biokütuste direktiivi rakendamine 
Nagu elektrienergia tootmise puhul, on ka selles sektoris nähtud ette raamistik ühenduse 
õigusaktiga – biokütuste direktiiviga, milles on seatud kontrollväärtusteks biokütustele 2% 
suurune turuosa 2005. aastaks ning 5,75% suurune turuosa 2010. aastaks. 
Vastavalt biokütuste direktiivile esitab komisjon 2006. aastal aruande kõnealuse direktiivi 
rakendamise kohta, pidades silmas selle võimalikku ülevaatamist. Kõnealune aruanne käsitleb 
järgmisi küsimusi: 

- riikide eesmärgid biokütuste turuosa suhtes; 
- biokütuste kasutamisega seotud kohustused; 
- nõue, et sertifikaatide süsteemi alusel võetakse eesmärkide täitmisel arvesse ainult 
selliseid biokütuseid, mis vastavad säästva viljeluse miinimumstandarditele. 

Vastavalt biokütuste direktiivi artiklile 4(1), peavad liikmesriigid Euroopa Komisjonile kord 
aastas, 1. juuliks, andma aru: 

1) biokütuste või muude taastuvkütuste soodustamiseks võetud meetmete kohta 
transpordisektoris; 

2) riiklike vahendite kohta, mis on eraldatud biomassi tootmiseks energiakasutuseks muul 
otstarbel kui transpordis; 

3) transpordikütuste kogumüügist, biokütuste (puhtal või segatud kujul) ja muude 
taastuvkütuste osast selles möödunud aastal. 

 
Liikmesriigid, kelle siseriiklik eesmärk bio- ja muude taastuvkütuste osakaalu osas on väiksem 
kui biokütuste direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatu, st vähem kui 2% 31. detsembriks 
2005 ja vähem kui 5,75% 31. detsembriks 2010, peavad oma otsust põhjendama (vastavalt 
2004. ja 2006. aasta kohta esitatavates aruannetes). 
 
Biokütuste direktiivis sätestatud eesmärkide täitmiseks rakendavad liikmesriigid põhiliselt 
maksuvabastusi ja ostukohustust.  
Fiskaalpoliitika on osutunud tõhusaks abinõuks biokütuste edendamisel, eriti pärast 
energiatoodete maksustamise direktiivi vastuvõtmist.  
Euroopa Komisjon on erinevate liikmesriikide taotluste alusel kinnitanud mitmed meetmed, mis 
ei kujuta endast riigiabi. Sellised lubatud maksusoodustused biokütuste edendamiseks on 
avaldatud ka Euroopa Komisjoni võrguleheküljel aadressil: 
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm#aides.  

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm#aides
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Eesti vastavasisulistes aruannetes4 on soodustavate meetmetena välja toodud alkoholi-, 
tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses sätestatud mootorikütuse või kütteainena kasutatava 
biokütuse aktsiisivabastus alates 1.01.2005; energiakultuuride kasvatajatel on oma tegevuse 
rahastamiseks võimalik taotleda otsetoetust vastavalt EÜ Nõukogu määrusele 1782/2003/EÜ5. 
Samuti on energiakultuuride kasvatajatel ja töötlejatel võimalik taotleda investeeringutoetust EL 
struktuurifondidest.  
Otseseid riiklike vahendeid biomassi tootmiseks eraldatud ei ole.  
Samas ei ole Eesti oma aruannetes ka sõnaselgelt viidanud biokütuste direktiivis sätestatud 
kontrollväärtuse täitmise võimatuse kohta siseriiklikult.  
     
Alljärgnevalt toome võrdluseks välja Taani, Soome, Rootsi ja Saksamaa seatud eesmärgid ja 
nende saavutamiseks võetud meetmed siseriiklikes õigusaktides. Need neli riiki on biokütuste 
arendamise ja kasutuselevõtu esirinnas, omades pikaajalist kogemust ning riigi püsivat 
soosingut taastuvenergeetika arendamiseks.  
 
Taani6 
Oma esimeses aruandes Euroopa Komisjonile andis Taani teada oma skeptilisest suhtumisest 
biokütuste keskkonda säästva toime osas. Avaldati kahtlust, kas biokütuste kasutuselevõtu 
tagamiseks tehtavad kulutused on proportsioonis saadava tuluga. Taani hinnangul ei ole 
biokütuste edendamine kõige tõhusam ja mõistlikum viis võitlemaks kliimamuutustega. Seda 
eelkõige põhjusel, et biokütuste tooraine kasvatamisel viiakse loodusesse samaväärsel kogusel 
saasteained kui paiskub õhku fossiilsete kütuste kasutamisel transpordis.  
Eeltoodust tulenevalt ning viidates liikmesriigi õigusele sätestada biokütuste direktiivis 
kehtestatud kontrollväärtusest väiksem eesmärk, ei seadnud Taani endale eesmärgiks 
saavutada 31. detsembriks 2005 biokütuste 2%-list osakaalu kogu transpordis kasutatavast 
bensiinist ja diislikütustest.  
Oma otsust põhjendava argumendina toodi muuhulgas välja biomassi suur osakaal teistes 
energiavaldkondades ning vajadus täiendavalt uurida võimalusi biokütuste maksumuse 
vähendamiseks.  
Vähendamaks biokütuste ja bensiini ning diislikütuste hinnavahet turul, on Taani hinnangul 
kõige efektiivsemaks lahenduseks maksusoodustused. Taanis on biokütused vabastatud CO2-
maksust alates 1.01.2005. Hoolimata sellest on turuosa areng olnud äärmiselt tagasihoidlik 
(Euroopa Komisjonile esitatud aruanne 2005. aasta kohta). Riigieelarvest toetatakse biokütuste 
kasutuselevõtmist ning teadus- ja arendustegevust teise põlvkonna biokütuste 
väljatöötamiseks.  
Biokütuste laiem kasutuselevõtt eeldab mahukaid investeeringuid (ladustamine, tavakütustega 
segamine tanklakettides). Ühistransport on üks kuluefektiivsemaid lahendusi, bussiparkides on 
reeglina juba olemas võimalused biokütuste säilitamiseks ning tavakütustele lisamiseks. Taani 

                                                
4 Eesti aruanded biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2003/30/EÜ, kättesaadav 
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm 
5 Euroopa Ühenduse Nõukogu määrus 1782/2003/EÜ ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate 
otsetoetuskavade ühiseeskirjadest ja toetuskavadest põllumajandustootjate jaoks. 
6 Taani aruanded biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2003/30/EÜ, kättesaadav 
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm 

http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm
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näeb biokütuste kasutuselevõtu suurt potentsiaali tiheda asustusega piirkondade 
ühistranspordiettevõtete poolt.  
 
Soome7 
Energiatoodete maksustamise direktiivi 2003/96/EÜ artikkel 15 kohaselt võib liikmesriik 
maksust vabastada mootorikütusena kasutatava maagaasi ja veeldatud naftagaasi. Nimetatud 
maksuvabastusega hõlmatuks loetakse ka loodusliku päritoluga  gaas metaanist. 
Mootorikütusena kasutatav biogaas on Soomes aktsiisist vabastatud.     
Biokütuste osakaalu suurendamiseks transpordisektoris on Soome hinnangul kõige 
sobivamaks viisiks müügikohustuse sätestamine kütusefirmadele. Soome parlamendile on 
esitatud seaduseelnõu, mille kohaselt peab biokütus müüdava bensiini ja diislikütuse 
energiasisaldusest moodustama vähemalt 2% aastal 2008, vähemalt 4% aastal 2009 ning 
vähemalt 5.75% aastal 2010.  
2010. aasta kohustus sätestatakse eraldi eeldusel, et kütuse kvaliteedistandardid on selleks 
ajaks korrigeeritud (praegu maksimaalne lubatud osakaal 5%). 
Biokütuse lisamise kohustus on ettevõtjatel, kes on maksukohustuslased aktsiisiseaduse 
tähenduses. Süsteemi paindlikkust suurendab asjaolu, et müüja võib kombineerida biokütuse 
osakaaluga kogu bensiini või diislikütuse energiasisalduses kütuse kvaliteedistandarditega 
sätestatud piires. Seaduseelnõu ei sätesta piiranguid biokütuse päritolule.  
Kohustatud isikud võivad kohustuse lepingu alusel üle anda, kuid jäävad selle täitmise osas riigi 
ees vastutavaks. Kui kohustus jääb täitmata võib kohustatud isikule määrata trahvi.  
Seadus peaks jõustuma 1. jaanuaril 2008.  
 
Rootsi8 
Suuremad kütusejaamad on kohustatud müüma ka kütuseid taastuvatest energiaallikatest, 
näiteks etanooli ja biogaasi. Regulatsiooni eesmärk on tagada biokütuste kättesaadavus. 
Kohustatud isikuteks on esmajärjekorras (alates 1.04.2006) kütusejaamad, mille bensiini ja 
diislikütuse läbimüük aastas ületab 3000 m3. Aastaks 2009 peaks kohustus pakkuda 
biokütuseid hõlmama kõiki kütusejaamu, mille fossiilsete kütuste aastane läbimüük on üle 1000 
m3.  
Riik toetab taastuvatest energiaallikatest toodetud kütuste pakkumiseks vajalikke 
investeeringuid 30% ulatuses nende kogumaksumusest.  
 
Saksamaa9 
1. jaanuaril 2004 vastuvõetud seadusemuudatus kehtestas täieliku maksuvabastuse 
biokütustele, mis toodetakse biomassist. Biogeensed kütused puhtal kujul ning nende osakaal 
segatuna tavakütustele on vabastatud kütusemaksust (petroleum tax) kuni 2009. aastani 
vastavalt energiatoodete maksustamise direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 16.   
                                                
7 Soome aruanded biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2003/30/EÜ, kättesaadav 
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm 
8 Rootsi aruanded biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2003/30/EÜ, kättesaadav 
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm 
9 Saksamaa aruanded biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2003/30/EÜ, kättesaadav 
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm 

http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm
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Rootsi ja Saksamaa poolt võetud meetmeid biokütuste turuosa suurendamisel toob teistele 
liikmesriikidele eeskujuks ka Euroopa Komisjon oma 10. jaanuari 2007 teatises Euroopa 
Nõukogule ja Parlamendile10: „Mõlemad riigid on selles valdkonnas aktiivselt tegutsenud mitu 
aastat. Mõlemad soosivad nii suure biokütusesisaldusega segusid ja puhtaid biokütuseid (mis 
lisab poliitikale nähtavust) kui ka olemasoleva varustuskorralduse ja kasutatavate mootorite 
jaoks sobivaid madala biokütusesisaldusega segusid (millega maksimeeritakse poliitika 
ulatust). Mõlemad on kehtestanud biokütustele maksuvabastusi, piiramata soodustust saada 
võivaid koguseid. Mõlemad on ühendanud kodumaise tootmise impordiga (Rootsi puhul 
Brasiiliast ja Saksamaa puhul teistest liikmesriikidest). Mõlemad investeerivad biokütuste 
alasesse teadus- ja arendustöösse ning on käsitanud esimese põlvkonna biokütuseid teise 
põlvkonnaga ühendava sillana.“ 
 Euroopa Komisjon on teadvustanud, et maksusoodustuste rakendamine võib kaasa tuua 
mitmeid probleeme: 

1) ülekompenseerimise risk riigi poolt – maksusoodustuse suurus ei sõltu erinevate 
biokütuste tootjate tegelikust kulubaasist. Olukorras, kus maksusoodustuse mõjul 
saavad turule tulla ka kõrge kulubaasiga tootjad, eksisteerib oht, et madalama 
kulubaasiga tootjad saavad ebaõiglase konkurentsieelise. Ülekompenseerimise riski 
tunnetatakse nii ühenduse sisemiselt kui ka rahvusvahelisel tasandil. Komisjon kaalub 
erinevaid lahendusvariante, sh võimalust seada maksusoodustus sõltuvusse 
kasutatavast toorainest. 

2) ebapiisav kindlus investoritele – energiatoodete maksustamise direktiiv kehtestab 
maksusoodustusele 6 aastase aegumistähtaja. Liikmesriigid, kes soovivad luua 
stabiilset ettevõtluskeskkonda peaksid varakult välja töötama asendusmeetmed ja neist 
juba enne maksuvabastuse ammendumist ettevõtjatele teada andma. Tulenevalt 
asjaolust, et biokütusesektorisse tehtavad investeeringud tasuvad ennast ära alles 
äärmiselt pika aja jooksul, võib aga isegi sellest väheks jääda. 

3) riigid, kes rakendavad maksusoodustust kvoodi-põhiselt (piirates seeläbi 
maksusoodustust saavate isikute ringi), riskivad süsteemi muutumisega 
läbipaistmatuks ning meelevaldseks    

2.3. Biokütuste nõudluse stimuleerimine 

Biokütuste direktiiv11 seab biokütustele kontrollväärtusteks 2% suuruse turuosa 2005. aastaks 
ning 5,75% suuruse turuosa 2010. aastaks. Kõnealuse direktiivi rakendamiseks tuginevad 
paljud liikmesriigid kütuste maksuvabastustele, mida võimaldab energia maksustamise 
direktiiv.12 Paljud on hiljuti sisse seadnud biokütuse kohustused, nõudes kütusetarneettevõtetel 
võtta siseturule toodavate kütuste hulka teatava protsendimäära biokütuseid. 
2005. aastaks seatud 2% suurust biokütuste turuosa ei ole saavutatud. Liikmesriikide poolt 
seatud eesmärkidega saavutatud biokütuste turuosa on ainult 1,4%. Komisjon algatas 
rikkumismenetlused seitsmel juhul, kus liikmesriigid võtsid nõuetekohase põhjenduseta vastu 
madalad eesmärgid. 
Energia maksustamise direktiiv võimaldab liikmesriikidel teatavatel tingimustel vähendada 
makse/teha maksuvabastusi biokütuste suhtes. Neid maksusoodustusi peetakse riigiabiks, 
mida ei või rakendada ilma komisjoni eelneva loata.  

                                                
10 Komisjoni teatis – “Biokütuste arendamise aruanne” - KOM(2006) 845 lõplik, 10.1.2007 
11 8. mai 2003. aasta direktiiv 2003/30/EÜ, millega edendatakse biokütuste ja muude taastuvkütuste 
kasutamist transpordisektoris (ELT L 123, 17.5.2003). 
12 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja 
elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003). 
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Biokütuse (mitmesugusel võimalikul kujul) tarnimise kohustuste ja maksusoodustuste vahelist 
kokkusobivust tuleb hoolikalt hinnata. Võib oodata, et kohustused välistavad vajaduse 
maksutoetuse järele ja lubavad vähendada riigiabi taset kooskõlas põhimõttega, et saastaja 
maksab, ja komisjoni riigiabi tegevuskavaga, mis keskendub väiksemale, ent paremale abile. 
 
Just biokütuste maksuvabastuses nähakse sageli mõjusaimat vahendit nõudluse 
suurendamiseks. Seda isegi juhul kui samaaegselt eksisteerib biokütuste kasutuskohustus. 
Leitakse, et biokütuste kui taastuvate energiaallikate maksustamine oleks selgelt ebaõiglane.  
Fossiilsete kütuste kõrgem maksustamine ning seeläbi biokütuste arengu toetamine on 
vastanute hinnangul üks kindlamaid viise turunõudluse suurendamiseks.  
 
Samas tunnetatakse ohtu liikmesriikide poolt liigkõrgete maksusoodustuste seadmises ning 
vajadust ühtse regulatsiooni järgi Ühenduse tasandil.  
 
 
 
Biokütuste arengut toetavad ja takistavad poliitilised/ regulatiivsed tegurid 
 
 

 

 

POOLT VASTU 

POLIITILISED JA 
REGULATIIVSED 
ASKPEKTID 

ü Tugev poliitiline toetus 
ü Koordineeritud ühtse poliitika 

raamistik 
ü Kohustuslikud biokütuse 

(segusaaduse) osakaalud 
ü Maksusoodustused 
ü Madalamad (täielikult 

puuduvad) tollitariifid 
biokütuste importimisel 

ü Eelised biokütust 
kasutatavatele autodele 
(tasuta parkimine, 
ummikumaksust 
vabastamine) 

ü Kohustused autotootjatele 
100%-liselt biokütustel 
sõitvate autode tootmiseks  

ü Ebakindlus biokütuste 
poliitika suhtes 

ü Erinevus EL-i ja liikmesriikide 
poliitika vahel 

ü Puudulikud meetmed 
biokütuste kohustusliku 
osakaalu suhtes 

ü Kvaliteedistandardid piiravad 
biokütuse ja etanooli 
segamissaaduse 5%-ni ning 
piirab taimeõli tüüpide 
kasutamist 

ü Puudulik poliitiline tahe 
mõnes liikmesriigis 

ü Regulatiivse raamistiku 
puudulikkus jätkusuutlikkuse 
kohalt 

ü Liikmesriikide rahaliste 
vahendite nappus 

ü Ebapiisavad 
maksusoodustused teatud 
liikmesriikides 

ü Impordi- ja 
kauplemisbarjäärid 
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2.4. Taastuvate energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamine 

Euroopa Ühenduse direktiivis 2001/77/EÜ on kõigile liikmesriikidele seatud diferentseeritud 
eesmärgid taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaalu osas. Lisaks on 
sätestatud, et liikmesriigid peavad  tagama taastuvenergia tootjatele parema pääsu 
võrgusüsteemi, tõhustama ja hõlbustama lubade väljaandmise korda ning kehtestama 
päritolutagatiste süsteemi.  
 
Euroopa komisjoni teatises taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamise 
kohta antakse hinnang liikmesriikides praegu rakendatavatele toetussüsteemidele13. 
Euroopa Liidus on kasutusel terve rida eri toetussüsteeme, mille võib üldjoontes jagada nelja 
rühma:  
-soodustariifid;  
- rohelised sertifikaadid; 
- pakkumissüsteemid; 
- maksusoodustused. 
 
Ainult maksusoodustustel põhinevaid süsteeme rakendatakse Maltal ja Soomes. Enamasti (nt 
Küprosel, Ühendkuningriigis ja Tšehhi Vabariigis) kasutatakse sellist meetodit aga täiendava 
vahendina. 
Kirjeldatud nelja rühma liigitamine annab olukorrast küllaltki ülevaatliku pildi. On mitmeid 
süsteeme, mis hõlmavad mitut elementi, eeskätt kombinatsioonis maksusoodustustega. 
 
Komisjoni teatise – „Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamine“ – lisana 
on koostatud erinevate toetusskeemide mõjuanalüüs14.  
 
Soodustariifide (Renewable feed-in tariff, REFIT) tugevateks külgedeks võib lugeda märgatavat 
lihtsust ja efektiivsust taastuvatest energiaallikatest elektri tootmisele kaasaaitamisel. 
Soodustariifid omavad positiivset mõju tehnoloogilise mitmekesisuse saavutamisel, tagades 
strateegilise toe arendusjärgus tehnoloogiate konkurentsivõimele.  
Soodustariifsüsteemi nõrgaks küljeks võib lugeda tema marginaalset mõju tootjatevahelise 
konkurentsi edendamisel võrreldes roheliste sertifikaatide (Tradable Green Certificates, TGC) 
või pakkumismenetlustega.  
 
Roheliste sertifikaatide tugevateks külgedeks on sobivus siseturuga ning konkurentsi 
tihendamine erinevate taastuvenergiaallikatest elektritootjate vahel. Iga-aastaste kvootide ning 
karistusmaksete määratlemine on aga keerukas protsess ning võib tugevalt mõjutada 
tulemuste efektiivsust.  
 
Hetkel rakendatavate süsteemide keerukusest ja kõrgest riskitasemest johtuvad suured kulud 
mõjuvad koormavalt lõpptarbijatele. Roheliste sertifikaatide süsteemi on kulukas 
administreerida.  
 

                                                
13 Komisjoni teatis – „Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamine“ – KOM (2005) 
627 lõplik, 7.12.2005 
14 Commission staff working document -  “Impact assessment of the Communication on support 
schemes for renewable energy sources” SEC(2005) 1571, 7.12.2005 
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Toetused/lisatasud, mis makstakse lisaks elektri turuhinnale, omavad soodustariifidele 
sarnaseid omadusi: lihtsad kuid efektiivsed, soodsa mõjuga erinevate tehnoloogiate arengule, 
sh neile, mis muidu turutingimustel muidu konkureerida ei suudaks. Investeerimisriske 
hinnatakse kõrgemaks kui soodustariifide puhul, kuid madalamaks kui roheliste sertifikaatide 
süsteemi puhul.  
 
Erinevate riikide kogemused pakkumismenetlustega ei ole hiilgavad, tugev konkurents võib 
tuua kaasa liialt madalad hinnad, mistõttu projektid jäävad lõpetamata. Suurtel ja kiirelt 
arenevatel turgudel toob sellise süsteemi rakendamine kaasa kõrged administreerimiskulud, 
riski ebarealistlike pakkumiste ja haldustõkete tekkimisele.  
 
Kokkuvõte mõjuanalüüsi tulemustest 
 
 Poolt Vastu 
Soodustariifid (Feed-in 
tariffs, REFIT) 

Kõrge efektiivsusnäitaja 
 
Madala riskiga investoritele 
 
Strateegiline tugi erinevatele 
tehnoloogiatele 

Keerulisem kohaldatavus 
siseturuga 
 
Vajab regulaarset 
ülevaatamist 

Toetus/ lisatasu 
(Premium) 

Kõrge efektiivsusnäitaja 
 
Keskmise riskiga investoritele 
 
Lihtne kohaldatavus siseturuga 

Ületoetamise risk kõrgete 
elektrihindade puhul, kus 
puudub vajalik regulatsioon 

Rohelised sertifikaadid 
(Tradable Green 
Certificate, TGC) 

Lihtne kohaldatavus siseturuga 
 
Konkurents tootjate vahel 
 
Toetab eelkõige madala 
kulutasemega tehnoloogiaid 

Hetkel väheefektiivne 
tulenevalt kõrgetest riskidest 
ja administratiivkulude 
tasemest 
 
Ebasobiv keskmise ja pika 
tasuvustähtajaga 
tehnoloogiate arendamiseks 

Pakkumismenetlused 
(tendering) 

Kiire areng poliitilise tahte korral Ebastabiilne 
 
Tihe konkurents võib 
kärpida arengut 

Investeerimissubsiidiumid 
(Investment subsidy) 

Teatud tehnoloogiate puhul hea 
lahendus 

Põhiinstrumendina 
ebapiisav 

Fiskaalsed meetmed  
(Fiscal measures) 

Hea sekundaarne instrument Eeskujulikud tulemused 
ainult kõrge 
maksukoormusega riikides 
ning konkurentsivõimeliste 
tehnoloogiate puhul 

  

2.5. Ettepanekud ja kommentaarid Eesti õigusaktide kohta 

Vajadus ühtsete definitsioonide järgi 
 
Biokütuse definitsioon Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktides on mõnevõrra erinev. Tagamaks 
ühtne arusaam valdkonna terminite osas, tuleb terminitele antud tähendus ühtlustada.  
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Võimalikud maksusoodustused biomassi ja bioenergia tootjatele Eestis 
 
Maksude liigituse üheks levinuimaks aluseks on nende liigitamine maksukoormuse avaldumise 
vormi järgi otsesteks ja kaudseteks. Otsese maksu puhul langevad formaalne maksumaksja 
ning maksukoormuse tegelik kandja kokku. Otsese maksu (nt tulumaks, maamaks) maksja 
täidab maksukohustuse oma nimel ja oma arvel. Kaudse maksu maksja täidab 
maksukohustuse oma nimel, aga teise isiku arvel. Kaudne maks (käibemaks, aktsiis, tollimaks) 
liidetakse maksustatud kauba või teenuse hinnale ning maksukoormuse kannab tarbija.  
 
Madalam käibemaksumäär  
 
Kuna kaudsed maksud mõjutavad otseselt kaupade ja teenuste hinda ühisturul, siis on Euroopa 
Liidus kaudsete maksude alaseid õigusakte tunduvalt rohkem ühtlustatud kui otsese 
maksustamise alaseid õigusakte15. Liikmesriigid, kes soovivad biomassi ja bioenergia tootmist 
edendada läbi maksusoodustuste, peavad seetõttu arvestama oluliselt kitsamate võimalustega 
kaudsete maksude vallas, erandid ühtlustatud reeglitest on lubatud vaid üksikutel juhtudel. 
Kõige olulisemaks käibemaksu reguleeriv ühenduse õigusaktiks on direktiiv 2006/112/EÜ16, mis 
näeb ette nii maksuobjekti, maksubaasi, maksuvabastuste, sisendkäibemaksu mahaarvamise 
ja maksu administreerimise alaste sätete ühtlustamise. Ehkki direktiiv ei ole liikmesriikidele 
otsekohalduv, on paljud sätted niivõrd konkreetsed ja detailsed, et liikmesriikidel puudub 
võimalus siseriiklikult erinevalt talitada. Madalam käibemaksumäär bioenergiale ei pruugi olla 
kooskõlas direktiivi ühtse maksustamise põhimõttega ning selle kohaldamisel tuleb arvestada 
riigiabi sätetega. 
 
Tulumaksusoodustused      
 
Otseste maksude osas on liikmesriikide otsustuspädevus suurem. Eestis rakendatav 
tulumaksusüsteem, mille kohaselt ei maksustata reinvesteeritud kasumit, on ettevõtluse 
arengut soosiv. Loomaks biomassi ja bioenergia tootmisele veelgi soodsama maksukeskkonna 
oleks järgmine samm ka jagatud kasumi tulumaksust vabastamine. Samas tekib seeläbi 
olukord, kus ettevõtjad ei pruugi soovida teenitud kasumit ettevõtlusesse tagasi suunata, vaid 
eelistavad teenitud tulu koheselt välja võtta – situatsioon, mis läheb vastuollu meetme 
eesmärgiga.  
 
Maamaksuvabastus 
 
Mõeldav on biomassi ja bioenergia tootmiseks kasutatava maa lisamine maksuvaba maa 
loetellu. Siiski, võttes arvesse maamaksu suurust ja tasumisele kuuluvate maksusummade 
marginaalsust, on selle meetme mõju ettevõtjate kulubaasile vähemärgatav. 
 
Täiendav mahaarvamine füüsilistest isikutest ettevõtjatele 
 
Tulumaksuseaduse § 32 lg 4 lubab töötlemata põllumajandussaadusi või oma maal kasvavat 
metsa müüvatel füüsilisest isikust ettevõtjatel teha maksustatavast tulust täiendav 
mahaarvamine summas 45 000 krooni. Sarnase arvestusliku mahaarvamise võimaluse 
sätestamine lisaks dokumentaalselt tõendatud kulude mahaarvamisele oleks lihtne ja kergesti 
administreeritav maksusoodustus biomassi ja bioelektri väiketootjatele kompenseerimaks 
kulutusi, mida objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada.     
 
                                                
15 L. Lehis, Maksuõigus. Tallinn 2004 
16 Nõukogu direktiiv 2006/112//EÜ 28. novembrist 2006, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi. 
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Sotsiaalmaksu miinimumkohustuse tasumine riigi poolt 
 
Sotsiaalmaksu riigipoolne tasumine minimaalselt kuumääralt (st 2000-lt kroonilt aastal 2007) 
võib avaldada positiivset mõju tööhõivele majandussektorites, kus tavapärane töötasu on 
keskmisest madalam. Riik võtab seeläbi enda kanda osa tööandja sotsiaalmaksukoormusest, 
kuid tööhõive kasvuga paraneb eeldatavalt ka tulumaksu laekumine.  
       
Biomassi ja bioenergia valdkondade edendamise üks eeldusi on soodsa ettevõtluskeskkonna 
loomine, mis muuhulgas võib avalduda maksuvabastustes või –vähendustes. Mitmed Euroopa 
Liidu liikmesriigid on taastuvenergeetika kuulutanud riigisiseseks prioriteediks ning töötanud 
välja toetusskeemid, mille analüüsitud tulemusi Eesti saaks rakendada. Ehkki 
tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis reinvesteeritud kasumit, nõuab bioenergia 
tootmine täiendavaid subsiidiume ja riigi poolset abi majandustegevuse arendamiseks. 
Integreeritud lähenemise üheks oluliseks komponendiks on kindlasti ka maksusoodustused. 
Investoritele stabiilse ettevõtluskeskkonna loomiseks tuleks kehtestada pikaajalise kehtivusega 
meetmed, andmaks märgu riigi kestvast toetusest ja valdkonna prioriteetsusest ning 
sisestamaks ettevõtjatele kindlust, et pikaajalise tootlusega investeeringud tasuvad ennast ära. 
Mõeldav on biomassi ja bioenergia tootjatele erimajandustsoonide loomine, kus ülaltoodud 
maksusoodustused kombineeruksid teiste toetusmehhanismidega.    

 

2.6. Kokkuvõte 

Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013 võeti Eesti 
Vabariigi Valitsuse poolt vastu jaanuaris 2007. Arengukava on jaotatud kaheks põhiliseks 
etapiks: 2007. aastal viiakse läbi mitmed tugiuuringud selgitamaks edasisi samme, täiendavate 
fiskaalsete meetmete vajalikkuse osas otsustatakse enne teise etapi algust läbiviidud uuringute 
põhjal. 
 
Biomassi tootmise edendamine 
 
Praegu rahuldab EL biomassi abil 4% oma energiavajadustest. Oma võimalusi täielikult ära 
kasutades saaks Euroopa Liit biomassi kasutamise 2010. aastaks rohkem kui kahekordistada. 
Eesti ei ole otseseid riiklike vahendeid biomassi tootmiseks eraldanud. Taastuvate ja 
alternatiivsete energiaallikate, sh biomassi, tootjatel on võimalus saada toetust Euroopa Liidu 
struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kaudu ning Eesti maaelu arengukava raames. 
 
Biokütuste kasutamise edendamine 
 
Biokütuste direktiiv17 seab biokütustele kontrollväärtusteks 2% suuruse turuosa 2005. aastaks 
ning 5,75% suuruse turuosa 2010. aastaks. Kõnealuse direktiivi rakendamiseks tuginevad 
paljud liikmesriigid biokütuste maksuvabastustele, mida võimaldab energia maksustamise 
direktiiv.18 Paljud on hiljuti sisse seadnud biokütuse kohustused, nõudes kütusetarneettevõtetel 
võtta siseturule toodavate kütuste hulka teatava protsendimäära biokütuseid. 
Eestil on vastavalt Euroopa Komisjoni poolt antud loale õigus rakendada biokütustele 
aktsiisivabastust kuni 27.07.2011.  

                                                
17 8. mai 2003. aasta direktiiv 2003/30/EÜ, millega edendatakse biokütuste ja muude taastuvkütuste 
kasutamist transpordisektoris (ELT L 123, 17.5.2003). 
18 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja 
elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003). 
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Oma aruannetes Euroopa Komisjonile ei ole Eesti sõnaselgelt viidanud biokütuste direktiivis 
sätestatud kontrollväärtuse täitmise võimatuse kohta siseriiklikult, kuid 2005. aastaks 2%-list 
osakaalu saavutada ei õnnestunud.   
 
Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamine 
 
Euroopa Ühenduse direktiivis 2001/77/EÜ on kõigile liikmesriikidele seatud diferentseeritud 
eesmärgid taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaalu osas. Lisaks on 
sätestatud, et liikmesriigid peavad  tagama taastuvenergia tootjatele parema pääsu 
võrgusüsteemi, tõhustama ja hõlbustama lubade väljaandmise korda ning kehtestama 
päritolutagatiste süsteemi.  
Euroopa komisjoni teatises taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamise 
kohta antakse hinnang liikmesriikides praegu rakendatavatele toetussüsteemidele, esitatud on 
ka toetusskeemide mõjuanalüüs. (vt alapeatükk 2.4). 
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3. Bioenergia turgu reguleerivate Eesti ja Euroopa Liidu standardite ülevaade 

3.1. Standardite eesmärk 

 
Kvaliteedi tõendamiseks ja tagamiseks kasutatakse standardiseerimist ja vastavushindamist, 
nagu akrediteerimine ja sertifitseerimine ning turu järelevalvet. Biokütuse standardiseerimise 
näol on tegu kvaliteedijuhtimisega, kus biokütuse kasutajad saavad kinnitust, et tegu on 
kvaliteetse ja kvalifitseeritud ainega, mis vastab kehtestatud standarditele ja reeglitele. Samas 
hõlbustab see kauplemist nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt nende riikide vahel, kes on 
antud standardid oma territooriumil kehtestanud.  
 
Standardid on mõeldud kasutamiseks nii majandus-, sotsiaal- kui ka akadeemilises sfääris 
tegutsejatele. Standardid on kokkulepped kõikide asjassepuutuvate huvigruppide vahel nende 
endi huvides. Standardite lõplik ja maksimaalne edu sõltub sellest, kui teadlik ollakse nendest 
eelistest ja kas tunnustatakse võimalust koostada ühiselt turu nõudlusele vastavaid ja 
kasutajale orienteeritud kokkuleppeid kõikide huvitatud osapoolte vahel.  
 
Küsimus võib tekkida seoses standardite reaalse kasutamisega, kuna standardid ei ole 
kohustuslikud, vaid pigem vabatahtlikud. Üldine põhimõte on, et ohutuse, samuti ka tervise- ja 
keskkonnakaitseküsimused ei ole reguleeritavad vabatahtlikkuse alusel, vaid seadusandluse 
poolt tehniliste õigusaktide kaudu. Sätted, mis olid vanades kohustuslikes standardites ja mis 
peavad jääma kohustuslikeks, kaetakse nüüd uute tehniliste õigusaktide poolt, mille 
väljatöötamine on ministeeriumide, mitte enam standardiorganisatsiooni kohustus19. 
 

3.2. Bioenergiaturgu ühtlustavate standardite väljatöötamine  

 
2004. aastal käivitus Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt rahastatud projekt „Bioenergiaturgu 
ühtlustavate standardite väljatöötamine”. Projekti eesmärgiks on kontaktide loomine bioenergia 
valdkonnaga seotud rahvuslike organisatsioonide ja Euroopa Standardikommitee CENi 
tehniliste komiteede vahel, kiirendades seeläbi biokütuse standardite väljatöötamise protsessi 
ja suurendades potentsiaalset panust biokütuse standardiseerimisega seotud tegevustesse. 
 
Projekti eesmärk on luua ühtselt reguleeritud Balti mere äärseid riike hõlmav turg, mis aitaks 
kaasa kaubandusele ja suurendaks seeläbi biokütuste kasutamist nimetatud piirkonnas. 
Biokütuse standardite puudumine rahvusvahelisel turul on tõhus kaubandustõke, mida CENi 
biokütusealane standardiseerimine püüab kõrvaldada. 
 
Euroopas standardiseerimisega tegelevas organisatsioonis CEN on väljatöötamisel mitu, nii 
tahkeid biokütuseid, kui ka biokütust kasutavaid masinaid puudutavat standardit. Töö 
bioenergia valdkonda puudutavate standartide arendamisel veel käib.  
 
Eesti Standardikeskus liitus CENiga mais 1994 ning on selle organisatsiooni täisliige alates 
aastast 2004. CEN’i täisliikmelisus on üheks ametlikuks eeltingimuseks Euroopa Liiduga 
ühinemisel. Muuhulgas hõlmab CENi liikmelisus ka kohustust, mille järgi peab Eesti 
Standardikeskus võtma 80% CEN’i standartidest oma rahvuslikeks standarditeks. Need 
                                                
19 Eesti Standardikeskus, www.evs.ee  

http://www.evs.ee
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rahvuslikud standardid, mis on CENi standarditega konfliktis, on keelatud. Samas on lubatud, et 
CEN’i eelstandardi (CEN/TS) kõrval võib riigis eksisteerida ka paralleelne rahvuslik standard. 
Rahvuslikud standardid, mis ei ole CENi poolt kaetud, on lubatud.  
 
Standardite väljatöötamine, eesmärgiga lihtsustada biokütusega kauplemist, toimub Euroopa 
Komisjoni mandaadi alusel. Standardid aitavad kaasa ka ühise Balti biokütuse turu loomisele.  
 
CENi alluvuses töötav tahkete biokütuste tehniline komisjon TC 335 alustas oma tööd 2000. 
aastal eelstandardite ehk Tehniliste Spetsifikatsioonide (TS) arendamisega eesmärgiga 
soodustada turgu nii kiiresti kui võimalik. Suurem osa Tehnilistest Standartidest on juba 
avaldatud.  
 
CEN tegeleb koostöös juhtivate Euroopa biomassi ja biokütuse ekspertidega ca 30 erineva 
tahke biokütuse tehniliste spetsifikatsiooni väljatöötamisega. Need standardid on aluseks 
tulevaseks tahke biokütuse tootmiseks ja sellega kauplemiseks. Samuti hõlbustavad uued 
standardid koostööd erinevate biokütuse tootmise ja müügiga seotud osapoolte vahel. 
 
CEN/TC 335 kirjeldab kõiki biokütuse olulisi omadusi, kajastades nii normatiivset 
informatsiooni, mis peab olema avaldatud kütuse kohta, kui ka informatiivset osa, mis 
avaldamine ei ole kohustuslik. Peale keemilisi ja füüsikalisi omadusi sätestab CEN/TC 335 
informatsiooni ka materjali allika kohta.  
 

3.2.1. Tahked biokütused 

Allpool on avaldatud CEN/TC 335 Tehnilised Spetsifikatsioonid: 

Standardi referents Nimetus inglise keeles Standardi ülevaade 

CEN/TS 14588:2003  Solid biofuels - Terminology, 

definitions and descriptions  

Antud TS defineerib muuhulgas 

CEN/TC 335 „tahkete biokütuste“ 

terminoloogiat. Lisaks 

rahvusvahelistele standarditele on 

kasutusel ka mitmed erinevad 

siseriiklikud standardid 

Tehnoloogiliste Spetsifikatsioonide 

kirjeldamiseks. Mõned siseriiklikud 

terminid leiavad samuti kajastust 

CEN/TS 14588 sees. Kokku 

kirjeldatakse 147 terminit ja 

definitsiooni.  

CEN/TS 14774- Solid biofuels - Methods for Antud TSi on võimalik kasutada 



 

 
     Bioenergia valdkonna tururegulatsioonide 

analüüs
   
   

 

   31 

 

1:2004  determination of moisture content - 

Oven dry method - Part 1: Total 

moisture - Reference method  

kõigi tahkete kütuste puhul ja see 

kirjeldab referentsmeetodit niiskuse 

määramiseks ahjus kuivatamise 

viisil.  

CEN/TS 14774-

2:2004  

Solid biofuels - Methods for the 

determination of moisture content - 

Oven dry method - Part 2: Total 

moisture - Simplified method  

Eelmisega sarnane. Lihtsustatud 

meetod.    

CEN/TS 14774-

3:2004  

Solid biofuels - Methods for the 

determination of moisture content - 

Oven dry method - Part 3: Moisture 

in general analysis sample  

Antud TSi on võimalik kasutada 

kõigi tahkete kütuste puhul ja see 

kirjeldab niiskuse määramist 

analüüsivas näidises läbi selle 

näidise kuivatamise ahjus. Seda 

kasutatakse üldiste analüüsivate 

näidiste puhul, mis on kirjeldatud 

TSis CEN/TS 14780. 

CEN/TS 14775:2004  Solid biofuels - Method for the 

determination of ash content  

Tuha sisalduse määratlemise 

meetod, mida saab rakendada 

kõikidele tahketele biokütustele.   

CEN/TS 14778-

1:2005  

Solid biofuels - Sampling - Part 1: 

Methods for sampling  

Kirjeldab tahke biokütuse nii 

mehaanilisi kui ka manuaalseid 

proovivõtu meetodeid nii 

statsionaarsetest kui ka liikuvatest 

materjalidest.  

CEN/TS 14778-

2:2005  

Solid biofuels - Sampling - Part 2: 

Methods for sampling particulate 

material transported in lorries  

Kirjeldab veoautodega transporditud 

mikrotahke biokütuse proovivõtu 

meetodeid. Kasutatakse nii 

korrapärase kujuga materjali puhul 

suurusega kuni 10 mm ja 
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korrapäratu materjali puhul 

suurusega kuni 200mm. 

CEN/TS 14779:2005  Solid biofuels - Sampling - Methods 

for preparing sampling plans and 

sampling certificates  

Määratleb vajaliku koguse 

kalkuleerimist kombineeritud proovi 

jaoks ja seda nii lühi-, kui ka 

täisproovi võtmise plaanide 

ettevalmistamist.  

CEN/TS 14780:2005  Solid biofuels - Methods for sample 

preparation  

Kirjeldab proovide ettevalmistamist 

ning seda, kuidas kombineeritud 

proove vähendada laboratoorseteks 

proovideks ning neid omakorda 

vähendada sub- ja üldanalüüsi 

proovideks. 

CEN/TS 14918:2005  Solid Biofuels - Method for the 

determination of calorific value  

Antud TS kirjeldab tahkete 

biokütuste kütteväärtuse 

määratlemise meetodeid 

konstantses koguses ja 

referentstemperatuuriga 25°C. 

Antud meetodit saab kasutada kõigi 

tahkete biokütuste puhul. 

CEN/TS 14961:2005  Solid biofuels - Fuel specifications 

and classes  

Antud TS määrab, mis on kütuse 

kvaliteediklassid ning 

spetsifikatsioonid tahketele 

kütustele. Klassifitseerimine põhineb 

päritolul ja allikal, samuti toimub see 

enim-kaubeldavate vormide 

(briketid, pelletid, kütusepulber, 

saepuru jpm) ja tahkete kütuste 

omaduste järgi. Alamsüsteemis 

eristatakse 4 tüüpi: puidupõhine 
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biomass, rohtne biomass, puuviljade 

biomass ja lisanditega ning segatud 

biokütus 

CEN/TS 15103:2005  Solid biofuels - Methods for the 

determination of bulk density  

Kirjeldab puistetiheduse 

määratlemise meetodeid standardse 

mõõtekonteineri kasutamise abil.  

CEN/TS 15104:2005  Solid biofuels - Determination of 

total content of carbon, hydrogen 

and nitrogen - Instrumental 

methods  

Süsiniku, vesiniku ja lämmastiku 

sisalduse määratlemise meetod, kus 

teadolev proovikogus põletatakse 

tingimustel, mille järel proov 

muundatakse tuhaks ja gaasilisteks 

põletamistoodeteks.  

CEN/TS 15105:2005  Solid biofuels - Methods for 

determination of the water soluble 

content of chloride, sodium and 

potassium  

Antud TS kirjeldab vees lahustuva 

kloriidi, naatriumi ja kaaliumi 

tahketes biokütustes sisalduse 

määratlemise meetodeid. Antud 

meetodit saab kasutada kõikide 

tahkete biokütuste puhul 

veeslahustuva aine sisaldusega 

mitte üle 50 mg/kg kloriidi puhul ja 

mitte üle 10 mg/kg naatriumi ja 

kaaliumi puhul. 

CEN/TS 15148:2005  Solid biofuels - Method for the 

determination of the content of 

volatile matter  

Lenduvate ainete sisalduse 

määramise meetod, sh massikadu 

määramiseks, mis on vähem kui 

niiskuse puhul, kus tahke biokütus 

on eraldub soojuse mõjul 

normaalsetes tingimustes õhuga 

kontaktis.  Mõõtmisaparaat, näidise 

valmistamine, protseduurid ja 
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kalkuleerimised on samuti 

kirjeldatud antud TSis.  

CEN/TS 15149-

1:2006  

Solid biofuels - Methods for the 

determination of particle size 

distribution - Part 1: Oscillating 

screen method using sieve 

apertures of 3,15 mm and above  

Antud TS kirjeldab meetodit, kuidas 

määrata jaotumise suurusosalist 

koostist biokütusel võnkuva sõela 

meetodi abiga. Antud meetodit saab 

kasutada ainult mikro-biokütuse 

puhul, st materjali puhul, mis oli 

vähendatud (nagu puitkütus) või 

materjalide puhul, mis asuvadki juba 

mikrovormis. Antud meetodit 

kasutatakse biokütuse puhul 

suurusega 3,15 mm ja rohkem. 

CEN/TS 15149-

2:2006  

Solid biofuels - Methods for the 

determination of particle size 

distribution - Part 2: Vibrating 

screen method using sieve 

apertures of 3,15 mm and below  

Antud meetodit saab kasutada 

mikrokütuse puhul, mis on vähem 

kui 3,15 mm (saepuru). Antud TS 

kirjeldab meetodit, kuidas määrata 

jaotumise suurusosalist koostist 

biokütusel vibrosõela meetodi abiga 

CEN/TS 15149-

3:2006  

Solid biofuels - Methods for the 

determination of particle size 

distribution - Part 3: Rotary screen 

method  

Antud TS kirjeldab meetodit, kuidas 

määrata suurusosalist jaotumise 

koostist biokütusel trummelsõela 

meetodi abiga. Antud meetodit 

kasutatakse biokütuse puhul 

nominaalse ülemise suurusega 3,15 

mm ja rohkem (hakkpuit, puidulaast 

jm) 

CEN/TS 15150:2005  Solid biofuels - Methods for the 

determination of particle density  

Meetod osakeste tiheduse (sh 

massi ja koguse) määramiseks 

korrapäratu kujuga kokkusurutud 
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kütuse tükkide puhul, nagu näiteks 

pelletid ja brikett.  

CEN/TS 15210-

1:2005  

Solid biofuels - Methods for the 

determination of mechanical 

durability of pellets and briquettes - 

Part 1: Pellets  

TS määratleb nõudmisi ja 

meetodeid pelletite mehaanilise 

vastupidavuse testimiseks. 

Vastupidavus näitab, kuidas püsivad 

tihestatud kütused shoki ja 

abrasiooni korral transportimise ja 

käitlemisel 

CEN/TS 15210-

2:2005  

Solid biofuels - Methods for the 

determination of mechanical 

durability of pellets and briquettes - 

Part 2: Briquettes  

TS määratleb nõudmised ja 

meetodid briketi mehaanilise 

vastupidavuse testimiseks. 

Vastupidavus näitab, kuidas püsivad 

tihestatud kütused šoki ja abrasiooni 

korral koos transportimise ja 

käitlemisel 

CEN/TS 15234:2006  Solid biofuels - Fuel quality 

assurance  

Antud TS määratleb protseduurid 

tahkete biokütuste kvaliteedi 

garanteerimiseks kogu tarneahela 

vältel alates biokütuse tooraine 

tootmisest kuni lõpptarbijani 

toimetamiseni.  

CEN/TS 15289:2006  Solid Biofuels - Determination of 

total content of sulphur and 

chlorine  

Kirjeldab simultaanse väävli ja kloori 

kogusisalduse määratlemise 

meetodit tahketel biokütustel. 

CEN/TS 15290:2006  Solid Biofuels - Determination of 

major elements  

TS kirjeldab tahkete biokütuste 

põhielementide sisalduse 

määratlemist. Põhielementide hulka 

kuuluvad Al, Si, K, Na, Ca, Mg, Fe, 
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P ja Ti.  

CEN/TS 15296:2006  Solid Biofuels - Calculation of 

analyses to different bases  

Antud TS sisaldab endas valemit, 

mille abil on võimalik väljendada 

analüütilist informatsiooni mitmel 

erineval viisil tahkete vedelkütuste 

kohta. Peale teatud viisil analüütilise 

tulemuse saamist toimub selle 

konverteerimine teisele alusele läbi 

nõutavate arvuliste väärtuste 

sisetamise ning läbikorrutamise 

vajaliku valemiga. 

CEN/TS 15297:2006  Solid Biofuels - Determination of 

minor elements  

Kirjeldab mikroelementide sisalduse 

määramise meetodit kõikides 

tahketes biokütustes, sh As, Cd, Co, 

Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, 

Sn, V ja Zn.  

CEN/TS 15370-

1:2006  

Solid biofuels - Method for the 

determination of ash melting 

behaviour - Part 1: Characteristic 

temperatures method  

Antud TS kirjeldab kõigi tahkete 

biokütuse tuhka sulamise 

määratlemise meetodit. Tuhka tahke 

biokütuse proovist valmistatakse 

ette tehnilises standardis CEN/TS 

14775 kirjeldatud meetodi abil.   

 

Peale avaldatud TSe on ka töös Tehnilised Spetsifikatsioonid: 

prCEN/TR 15569 Solid biofuels - A guide for a quality 

assurance system 

Antud TS peaks aitama kõigil 

biokütuse tarneahela osanikel luua 

garantiijuhendit vastavalt tehnilisele 

spetsifikatsioonile CN/TS 15234. 
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See on nn ühenduselement ISO 

9001:200 kvaliteedijuhtimise 

printsiipide ja tahke biokütuse turu-

operaatorite konkreetsete vajaduste 

vahel.  

- Solid biofuels - Method for the 

determination of bridging properties 

of particulate biofuels 

Kirjeldab sildamise omaduste 

määratlemise meetodit mikro-

biokütuse puhul. 

 
 
 

3.2.2. Muud kasutatavad standardid 

 
Peale biomassist toodetavate kütuste tehniliste spetsifikatsioonide on olemas ka biomassi 
põletamisseadmete standardid, mis puudutavad katlaid ja muid põletamisseadmeid. 
 
Kõige tuntuim neist standarditest, EN 303-5 (Eesti EVS-EN 303-5) kehtib tahkel kütusel 
töötavate katelde puhul nii automaatse kui ka manuaalse küttelisamisega, nominaalse soojuse 
eraldamisega kuni 300 kW. Standard määrab heitgaaside väljalaset (emissiooni) kui ka 
osakeste sisaldust heitgaasis, ja samuti võimelisust nominaalse ja maksimaalse toodangu 
korral, samuti klassifitseerides katlaid kolme kategooriasse võimsuse alusel (<50kW, 50-150 
kW ja 150-300 kW). 
 
Eestis kasutatav standard EVS-EN 12953 reguleerib trummelkatlaid ja nõuded 
kihtpõletussüsteemidele tahke kütusel töötava katla puhul. 
 
Euroopa standardiseerimise organisatsiooni CEN tehniline komisjon CEN/TC 57 tegeleb samuti 
väikepõletamiskatlaid puudutavate standardite väljatöötamisega.  
 
Lisaks on olemas elamute kütteseadeid puudutavad Euroopa standardid, millega tegeleb 
Tehniline Kommitee CEN/TC 295 „Elamute tahke kütuse põletamiseseadmed“.  
 
Allpool on toodud lühiülevaade antud standarditest.  
 

Standardi referents Nimetus inglise keeles Nimetus eesti keeles 

EN 12809:2001  Residential independent boilers 

fired by solid fuel - Nominal 

heat output up to 50 kW - 

Requirements and test 

Elamute iseseisvad katlad, mis 

põlevad tahkel kütusel – 

nominaalne soojuse eraldumine 

kuni 50 kW - nõuded ja 
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methods  testimeetodid 

EN 12809:2001/A1:2004  Residential independent boilers 

fired by solid fuel - Nominal 

heat output up to 50 kW - 

Requirements and test 

methods  

Elamute iseseisvad katlad, mis 

põlevad tahkel kütusel – 

nominaalne soojuse eraldumine 

kuni 50 kW - nõuded ja 

testimeetodid. Lisa 

EN 

12809:2001/A1:2004/AC:2006 

Residential independent boilers 

fired by solid fuel - Nominal 

heat output up to 50 kW - 

Requirements and test 

methods  

Elamute iseseisvad katlad, mis 

põlevad tahkel kütusel – 

nominaalne soojuse eraldumine 

kuni 50 kW - nõuded ja 

testimeetodid. Lisa 

EN 12809:2001/AC:2006  Residential independent boilers 

fired by solid fuel - Nominal 

heat output up to 50 kW - 

Requirements and test 

methods  

Elamute iseseisvad katlad, mis 

põlevad tahkel kütusel – 

nominaalne soojuse eraldumine 

kuni 50 kW - nõuded ja 

testimeetodid. Lisa 

EN 12815:2001  Residential cookers fired by 

solid fuel - Requirements and 

test methods  

Elamute ahjud, mis töötavad 

tahkel kütusel – nõuded ja 

meetodid 

EN 12815:2001/A1:2004  Residential cookers fired by 

solid fuel - Requirements and 

test methods  

Elamute ahjud, mis töötavad 

tahkel kütusel – nõuded ja 

meetodid. Lisa 

EN 

12815:2001/A1:2004/AC:2006 

Residential cookers fired by 

solid fuel - Requirements and 

test methods  

Elamute ahjud, mis töötavad 

tahkel kütusel – nõuded ja 

meetodid. Lisa 
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EN 12815:2001/AC:2006  Residential cookers fired by 

solid fuel - Requirements and 

test methods  

Elamute ahjud, mis töötavad 

tahkel kütusel – nõuded ja 

meetodid. Lisa 

EN 13229:2001 Inset appliances including open 

fires fired by solid fuels - 

Requirements and test 

methods  

Siseseadmed, sealhulgas 

avatud kolded, mis töötavad 

tahkel kütusel- nõuded ja testi 

meetodid. 

EN 13229:2001/A1:2003  Inset appliances including open 

fires fired by solid fuels - 

Requirements and test 

methods  

Siseseadmed, sealhulgas 

avatud kolded, mis töötavad 

tahkel kütusel- nõuded ja testi 

meetodid. Lisa 

EN 13229:2001/A2:2004  Inset appliances including open 

fires fired by solid fuels -

Requirements and test 

methods  

Siseseadmed, sealhulgas 

avatud kolded, mis töötavad 

tahkel kütusel- nõuded ja 

testimeetodid. Lisa 

EN 

13229:2001/A2:2004/AC:2006 

Inset appliances including open 

fires fired by solid fuels -

Requirements and test 

methods  

Siseseadmed, sealhulgas 

avatud kolded, mis töötavad 

tahkel kütusel- nõuded ja 

testimeetodid. Lisa 

EN 13229:2001/AC:2006  Inset appliances including open 

fires fired by solid fuels - 

Requirements and test 

methods  

Siseseadmed, sealhulgas 

avatud kolded, mis töötavad 

tahkel kütusel- nõuded ja 

testimeetodid. Lisa 

EN 13240:2001  Room heaters fired by solid 

fuel - Requirements and test 

methods  

Toa kütteseadmed, mis põlevad 

tahkel kütusel- nõuded ja 

testimeetodid 
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EN 13240:2001/A2:2004  Roomheaters fired by solid fuel 

- Requirements and test 

methods  

Toa kütteseadmed, mis põlevad 

tahkel kütusel- nõuded ja 

testimeetodid. Lisa 

EN 

13240:2001/A2:2004/AC:2006 

Roomheaters fired by solid fuel 

- Requirements and test 

methods  

Toa kütteseadmed, mis põlevad 

tahkel kütusel- nõuded ja 

testimeetodid. Lisa 

EN 13240:2001/AC:2006  Roomheaters fired by solid fuel 

- Requirements and test 

methods  

Toa kütteseadmed, mis põlevad 

tahkel kütusel- nõuded ja 

testimeetodid. Lisa 

EN 14785:2006  Residential space heating 

appliances fired by wood 

pellets - Requirements and test 

methods  

Eluruumide kütteseadmed mis 

töötavad puitpelletite 

põletamisel – nõuded ja 

testimeetodid 

EN 15250:2007  Slow heat release appliances 

fired by solid fuel - 

Requirements and test 

methods  

Aeglase soojuseraldumisega 

seadmed, mis töötavad tahkel 

kütusel- nõuded ja meetodid. 

 
 
Euroopa Standardiseerimise Organisatsiooni poolt on kehtestatud ka diislistandart, mis 
puudutab biodiisli kasutamist. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/30/EÜ, millega 
edendatakse biokütuse ja muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris märgib, et 
diiselmootorites kasutatava bioloogilise diislikütuse suhtes, mis saadakse esterdamise teel, 
võiks kohaldada Euroopa Standardikomitee (CEN) rasvhapete metüülestrite (FAME) standardit 
EN 14214 (Eestis kehtib standard EVS-EN 14214:2004). Vastavalt sellele peaks CEN 
kehtestama asjakohased standardid muudele Euroopa Liidu transpordisektoris kasutatavatele 
biokütusetoodetele. Antud standardis esitatakse nõuded ja katsemeetodid turustatavatele ja 
tarnitavatele rasvhapete metüülestritele (FAME), mida kasutatakse kas 100 %-lises 
kontsentratsioonis autodiiselmootori kütusena või autodiiselmootori kütuse ekstendrina 
vastavalt EN 590 nõuetele.  
 
Euroopa standard EN 590 (Eestis kehtib standard EVS-EN 590:2004) sätestab turustatavale ja 
tarnitavale autode diislikütusele esitatavad nõuded ja katsemeetodid. Standard kehtib kütuse 
kohta, mida kasutatakse autode diislikütuse jaoks konstrueeritud diiselmootoriga sõidukites. 
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Standardi EN 590 kohaselt ei tohi diislikütus sisaldada mahuliselt rohkem kui 5% biodiislit 
(energiasisaldus 4,6%) 
 
Standart EN 228 (Eestis kehtib standard EVS-EN 228:2004) sätestab turustatavale ja 
tarnitavale pliivabale bensiinile esitatavad nõuded ja katsemeetodid. Standard kehtib pliivaba 
bensiini kohta, mida kasutatakse pliivaba bensiini jaoks konstrueeritud mootoritega sõidukites.   
Antud standardi kohaselt või bensiin sisaldada kuni 5% etanooli.  
 
Euroopas kehtib CWA20 15293:2005, mis reguleerib nõudmisi ja testimismeetodeid 
autokütusele E85, mis sisaldab 85% ulatused bioetanooli. Samas, Rootsis kehtib oma standard 
E85 kütusele SIS 155480, mis põhineb ülalpool mainitud CWA’l. Rootsi standardi puhul 
arvestatakse klimaatiliste tingimustega ja samuti reguleeritakse väävli sisaldust21. CWA on 
PASi liik, mis on lühend inglisekeelsetest sõnadest avalikult kättesaadav spetsifikaat. Need on 
spetsifikaadid, mis ei pea tingimata järgima kõiki vabatahtliku standardimise printsiipe ja võivad 
baseeruda suhteliselt laiapõhjalisel konsensusel või olla koostatud väikese rühma poolt, näiteks 
mõnede vastava valdkonna ettevõtete poolt. PAS -id on vahelüliks kiire protsessi, mille käigus 
koostatakse spetsifikaate, ja turvalisuse vahel, mida pakub traditsioonilise 
standardimisprotsessi ametlik avatud konsensus22.  
 
  
 

3.2.3. Euroopa riikides kasutatavad rahvuslikud standardid 

 
Euroopa Liidu liikmelisus tähendab muuhulgas seda, et liikmesriigi ametlik 
standardiseerimisega tegelev organisatsioon peab olema CENi, ehk Euroopa 
Standardiseerimise organisatsiooni täisliige. Kõik liikmesriigi CENi standarditega vastuolus 
olevad rahvuslikud standardid on keelatud, samas on võimalik, et liikmesriigi tasandil kehtivad 
oma kohalikud paralleelsed standardid, mis ei ole CENi omadega vastuolus või mis ei ole CENi 
standartide poolt kaetud.  
 
Käesolevas peatükis vaadeldakse Taani, Rootsi, Soome ja Saksamaa standardeid. Kõik 
eelmainitud riigid on tuntud bioenergia edendajatena Euroopas ja nende näide võib olla 
eeskujuks Eesti riigile uute bioenergiaga seotud poliitikate väljatöötamisel.  
 
Siseriiklike standartide analüüs tugineb NORDEN (Nordic Innovation Centre) analüüsil, mis on 
koostatud Elija Alakangase, Terhi Lensu, Nina Haglundi ja Max Nitschke poolt. Antud 
analüüsist selgub, et ei Eestis, Lätis ega Leedus ei ole siseriiklikke bioenergiat puudutavaid 
standardeid rakendatud23. 
 
 
Taani  
 
Taanis on kehtestatud järgmised tahke biokütuse ja turba siseriiklikud standardid. 
 

- Puitpelletid HP kvaliteediklassiga  

                                                
20Automotive fuels - Ethanol E85 - Requirements and test methods . CWA = CEN Workshop Agreement, 
ehk CEN töörühma (seminari) kokkulepped 
21 http://virtual.vtt.fi/virtual/amf/pdf/amfinewsletter2007_1jan.pdf  
22 www.evs.ee  
23 Review of the present status and future prospects of standards and regulations in the bioenergy field 

http://virtual.vtt.fi/virtual/amf/pdf/amfinewsletter2007_1jan.pdf
http://www.evs.ee
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Antud norm kirjeldab nõudmisi kõrge kvaliteediga puitpelletitele nii Taani kui ka teiste turgude 
puhul  
 

- Kütuse hakkpuidu kvaliteediklassid 
 
Kirjeldab 4 erinevat tüüpi hakkpuite, mis sobivad erinevatele põletusseadmetele.  
 
 
Soome 
 

- Kvaliteedinormid kütteturbale 1989  
 
Need standardid pärinevad aastast 1989 ja kirjeldavad kvaliteetnorme freeskütteturbale ja neid 
kasutatakse siiamaani freesküteturbaga kauplemiseks.  
 

- Kvaliteedinormid kütteturbale 1991. Tükkturvas 
 
Antud manuaali saab kasutada turba kvaliteedi määramiseks.  
 

- Kvaliteedinormid tahketele puitkütustele Soomes 
 
Antud manuaal kirjeldab, kuidas saab hinnata puitkütuste – küttepuud, saepuru, puukoor- 
energiaväärtust ja kvaliteeti 
 

- Tahke ümbertöödeldud kütus. Kvaliteedikontrolli süsteemid 
 
Standard kehtib aastast 2000. Standard kehtestab protseduurid ja nõudmised, mille abil saab 
kontrollida ümbertöödeldud kütuse kvaliteeti, mis on toodetud energiatootmise eesmärgiga 
päritolu järgi sorteeritud jääkidest (prügist).  
 
 
Rootsi 
 
Rootsi võtab aktiivselt osa CEN’i bioenergiaga seotud standartide väljatöötamisest. Paljud 
CENi standardid on juba asendanud Rootsi siseriiklikud standardid. Kahjuks CENi standardid ei 
kata turvast ja selle kasutamist.  
 
Rootsi biokütust ja turvast puudutavad standardid 2005. aasta seisuga on toodud allpool: 
 

- SS 18 71 06 
Puudutab tahkete kütuste ja turba terminoloogiat. 
 
- SS 18 71 13 
Puudutab tahkete kütuste ja turba proovivõtmist. 
 
- SS 18 71 14 
Tahked biokütused ja turvas. Kirjeldab valimi/proovi ettevalmistamist. 
 
- SS 18 71 20 
Tahked biokütused ja turvas. Kirjeldab pelletite klassifitseerimist. 
 
- SS 18 71 23 
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Tahked biokütused ja turvas. Kirjeldab brikettide klassifitseerimist. 
 
- SS 18 71 70 
Tahked biokütused ja turvas. Koguniiskuse määratlemine. 
 
- SS 18 73 84 
Biokütus ja turvas. Üldanalüüsi proovi niiskuse määratlemine. 
 
- SS 18 71 71 
Tahked biokütused. Tuha sisalduse määratlemine. 
 
- SS 18 71 73 
Tahked biokütused. Erinevatele alustele kalkuleerimine. 
 
- SS 18 71 74 
Tahke biokütus ja turvas. Granulomeetrilise koostise määratlemine. 
 
- SS 18 71 78 
Biokütus ja turvas. Puistetiheduse määratlemise meetod buššelis.  
 
- SS 18 71 80 
Biokütus ja turvas. Pelletite ja briketi mehaanilise vastupidavuse määratlemine. 
 
- SS 18 71 75 
Turvas. Kamarturvase vastupidavuse määratlemine.  
 
- SS 18 71 79 
Turvas. Puistetiheduse määratlemine.  
 
Eelpool mainitud standardid puudutavad mehaanilist või füüsilist testimise meetodit. Samuti 
on Rootsis olemas ka keemilise testimise meetodeid reguleerivad standardid: 
 
- SS 18 71 76 
Tahked biokütused. Kogu väävli sisalduse määratlemine Eschka ja pommi meetoditega.  
 
- SS 18 71 77 
Tahked biokütused. Väävli sisalduse määratlemine kõrgetel temperatuuridel põletamisel 
ahjus.   
 
- SS 18 71 85 
Tahked biokütused. Kloori kogusisalduse määratlemine pommimeetodiga.  
 
- SS 18 71 86 
Väävli kogusisalduse määratlemine kõrgetel temperatuuridel ahjudes ja 
infrapunadetektoriga.  
 
 
Saksamaa 
 
- DIN 51731 Puitpelletite standart. 
Antud standard defineerib nõudmised puitpelletite kvaliteedile.  
 
Keemiliste ja füüsikaliste omaduste analüüsimiseks kasutatakse järgmisi standardeid: 
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- DIN 22022, Tahked kütused – mikroelementide sisalduse määramine; 
- DIN 51701, Tahkete kütuste testimine; proovide võtmine ja ettevalmistus; 
- DIN 51900, Tahkete kütuste neto kütteväärtus kuivainetele; 
- DIN 51718, Niiskuse sisalduse määratlemise meetod; 
- DIN 51705, Tahkete kütuste puistetiheduse määratlemise meetod; 
- DIN 51719, Tuha sisalduse määramine; 
- DIN 51730, Tuha sulamise käitumine; 
- DIN 51724, Väävel; 
- DIN 51721, Süsinik ja Vesinik; 
- DIN 51722, Lämmastik; 
- DIN 51725, Fosfor; 
- DIN 51727, Kloor; 
- DIN 51720, Lenduvad ained; 
- ISO/DIN 15238, Rasked metallid (Cd), ISO/DIN 15237 (Hg), ISO/DIS 8983 (Cr, Cu, Mn, 

ni, Pb,V ja Zn); 
- DIN 51723, Muud keemilised analüüsid; 
- DIN 51729-8, Sooda ja potase sisalduse määratlemine- kütuse tuhk; 
- DIN 51729-10 ja 11, Kütuse tuha keemilise koostise määratlemine. 

 
 

3.3. Ettepanekud uute standartide osas 

 
Põhjamaade ministrite Nõukogu (Nordic Minstry Council) poolt finantseeritud Läänemere 
regiooni Energeetilise Koostöö projekti Bioenergia 2003-2005 (BASREC- Baltic Sea Region 
Energy Cooperation) raames läbiviidud uuringust24 selguvad ka mõned soovitused uute, praegu 
turul puuduvate standardite kehtestamiseks. Allpool on toodud neist kokkuvõte.  
 

- Biokütuste käitlemise ja säilitamise/ladustamise standard 
Viimastel aastatel on kasvanud biokütuse kasutamine Euroopas, mis mõjutab ka sellise kütuse 
käitlemist ja ladustamist. Biokütuse käitlemise ja säilitamise korrast sõltub ka kütuse kvaliteedi 
võimalik halvenemine ja antud protsessi toimumise kiirus. Biokütuse ladudel on oht 
isesüttimiseks, mis võib põhjustada märkimisväärset kahju. Inimesed, kes töötavad biokütuse 
valdkonnas ei oma nii suurt kogemust, kuna valdkond ise on üsna uus.  
Standard või juhis biokütuse säilitamiseks ja käitlemiseks, mis põhineks sealhulgas 
olemasolevatel uuringutel, aitaks vältida õnnetusi ja biokütuse kadusid põlengute tõttu. Samuti 
aitaks selline standard turu arendamisel vähendada biokütuse opereerijate kulusid ja muuta 
bioenergia valdkonda tulusamaks.  
 
Eestis on TTÜ Põhjamaade Ministrite nõukogu finantsabiga koostanud Biokütuse kasutaja 
käsiraamatu. Antud käsiraamat kirjeldab kogemusi bioenergia tootmise ja rakendamise 
valdkonnas ning aitab valida sobivad tehnoloogiad, määrata seadmete otstarbeka tootlikkuse  
ning saavutada vajalik töökindlus. Käsiraamatus on vaatluse all kogu tehnoloogiline ahel alates 
kütuse ettevalmistamisest kuni põletamiseni ning suitsugaaside puhastamise ja tuha 
utiliseerimiseni.  
 
 

- Tuha klassifitseerimine ja käitumine tuha sulamisel 

                                                
24 Review of the present status and future prospects of standards and regulations in the bioenergy field 
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Tuha sulavus on oluline faktor puitpelletite kvaliteedi seisukohalt. Sulamise käitumise test on 
kallis ja ka aeganõudev. On olemas lihtsad testid, mis kvalifitseerivad puitpelletite tuhka. On 
väga tõenäoline, et sarnaste testide turul avalikuks muutmine suurendaks kauplemist 
puitpelletitega Läänemere regioonis ja alandaks kauplemise kulusid.  
 

- 300 kW-4 MW tahkete biokütuse katelde tööstuskatsetused 
Praegu kehtivad seadmete standardid on kuni 300 kW kateldele ja ahjudele. On nõudlus 
lihtsate standardite järele suurema kui 300 kW biomassi süsteemiga, mis peaks olema 
tööstuslikult katsetatud.  
 

- Turvast puudutavad juhised  
Läänemere regioonis kasutatakse turvast koos biokütusega kateldes põletamiseks, parandades 
nii biokütuse põlemise omadusi ja suurendades katelde efektiivsust. Turvas vähendab 
räbustamist, pinna saastumist ja korrosiooni. Juhised turvase klassifitseerimiseks, käitlemiseks, 
säilitamiseks ja testimiseks on vajalikud biokütuse põletamise optimeerimise hõlbustamiseks. 
Klassifitseerimise süsteem ja testimise meetodid turba puhul peavad sarnanema CENi tahkete 
biokütuste standarditega.  
Turvast puudutavate juhiste ja standartide väljatöötamine on Eesti jaoks eriti aktuaalne, kuna 
Eestis on Soome järel suurimad turbavarud Euroopas ja samuti suurimad rabaturbavarud 
üldse, mida Põhjamaa ja Lõuna-Euroopa riikides peaaegu ei esine. Nendes riikides esinev 
märg madalsooturvas on teistsuguste kasutusomadustega kui meil rohkesti leiduv rabaturvas. 
Eesti peaks seega tegelema antud standardite väljatöötamisega nii siseriiklikult kui ka aitama 
kaasa turvast puudutavate standartide väljatöötamisele CEN’i poolt.  
 
 

3.4. Kokkuvõte 

 
Standardid aitavad tagada toote või teenuse üleüldist kvaliteeti ja ohutust. Nad kindlustavad 
kokkusobivuse ja vahetatavuse, vähendavad mittevajalike variantide mitmekesisust ja 
protsesside ning protseduuride omahinda. Standardid aitavad kaitsta meid ümbritsevat 
keskkonda. Nad loovad läbipaistvuse tehnilistes ja tehnoloogilistes küsimustes pakkudes ühtset 
terminoloogiat. Aladel, kus tehnoloogiline areng on väga kiire, võivad standardid olla aluseks 
potentsiaalsete tulevikuriskide hindamisel. Standardite harmoneerimine on oluline samm teel 
rahvusvahelisele kaupade vabale liikumisele. 
 
Bioenergia valdkonda reguleerivate standarditega Euroopa tasandil tegeleb Euroopa 
Standardimisega tegelev organisatsioon CEN, mille täisliige on ka Eesti ja mille bioenergia 
valdkonda puudutavad standardid on Eesti poolt aktsepteeritud.  
CEN on töötanud välja või arendab hetkel ca 30 tehnilist spetsifikatsiooni tahketele 
biokütustele, mida peetakse nn eelstandartideks. Need tehnilised spetsifikatsioonid on välja 
töötatud koostöös Euroopa juhtivate bioenergia spetsialistidega. TSid pakuvad väga head alust 
biokütuse tootmiseks, selle säilitamiseks ja sellega kauplemiseks.  
 
Paljudes riikides kehtivad ka oma rahvuslikud standardid, mis reguleerivad nii tahke biokütuse, 
kui ka biokütuse töötlemise puhul kasutatavat tehnoloogiat.  
 
BASRECi projekti raames Bioenergia 2003-2005 läbi viidud standardiseerimist kirjeldava 
uuringu käigus tehti mõned soovitused uute standartide kehtestamiseks Euroopas. Uued 
standardid võiksid puudutada järgmisi teemasid: 
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- Biokütuste käitlemise ja ladustamise standard 
- Tuha klassifitseerimine ja käitumine tuha sulamisel 
- Turvast puudutavad juhised  
- 300 kW-4mW tahkete biokütuse katelde tööstuskatsetused 

 
Põhjamaade ministrite Nõukogu poolt finantseeritud uuringust selgub, et Balti riigid vajavad 
täiendavaid koolitusi ja lisainformatsiooni standardite kohta, kuna nad ei ole aktiivselt CEN’i 
tööst osa võtnud. Nii võib järeldada, et Eesti riik peaks võtma aktiivsemalt osa bioenergia 
valdkonda puudutavate standardite väljatöötamisest Euroopa Liidu tasemel, tagades oma 
huvide kaitse juba standardite arendamise algfaasis. Samas tuleb üles näidata riigipoolset 
initsiatiivi uute standardite osas. Peale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti 
Standardikeskust peaks osalema protsessis ka Põllumajandusministeeriumi, haridus- ja 
teadusasutused ning ettevõtjate esindajad. Nii on võimalik vältida olukorda, kus Eesti huvidega 
ei ole standartide väljatöötamisel arvestatud, mis võib Eesti ettevõtjate jaoks viia probleemide 
tekkimiseni standarditele vastamise osas, mis omakorda raskendab rahvusvahelist koostööd ja 
kauplemist. 
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4.  Analüüs Eesti ja Euroopa Liidu turgude ühendamisest 

4.1. Sissejuhatus 

 
Energiapoliitika keskset tähtsust ELi globaliseerumiseesmärkide saavutamises kinnitasid 
Euroopa Lidu riigipead ja valitsusjuhid 2005. aasta oktoobris Suurbritannias, Hampton Court’is 
toimunud mitteametlikul tippkohtumisel, kus komisjonil paluti koostada ettepanek uuendatud 
Euroopa energiapoliitika arengu kohta. Sellises lähenemises on olulisel kohal vähendada 
Euroopa liigset sõltuvust imporditud naftast ja gaasist. Tulevikus plaanitakse ka energiaturgude 
ühendamist, nii elektrivõrkude, kui ka regulatsioonide, toetuste, ühiste sertifikaatide, standartide 
ja muu sellise abil.  
 
Eesti ja Euroopa Liidu turgude ühendamist võib vaadelda ühe EL siseturu kujundamise raames. 
Eesti puhul on oluline, et Euroopa Liidu direktiivid ja muud seaduseandlikud aktid oleksid 
rakendatud ka meie riigis. Samuti on oluline pöörata tähelepanu ka Euroopa Liidu niinimetatud 
soovituslikele dokumentidele – arvamustele, teatistele, erinevate komisjonide arvamustele jms. 
Euroopa Komisjoni teatised sisaldavad palju soovitusi ja nõuandeid Euroopa Liidu Parlamendile 
ja Nõukogule ja on väga tõenäoline et neid kasutatakse aluseks tulevaste bioenergiavaldkonda 
puudutavate seaduste ja regulatsioonide vastuvõtmisel. Eesti peab võtma kasutusele meetmed 
antud soovituste rakendamiseks, muidugi arvestades nende soovituste elluviimise võimaluste 
ja oma rahvuslike huvidega. 
 
Euroopa Liidu Energiapoliitika25 kirjeldab kolme väljakutset Euroopa energiaturule, millele 
vastamiseks on ELi toimiv energia siseturg hädavajalik. Need kolm väljakutset on järgmised: 
 

• Konkurentsivõime: avatud turg kus tegutsevad erinevad konkurendid aitab 
kujundada õiglast hinda ja vähendada kodanike ja ettevõtete kulusid, nii saab 
soodustada energiatõhusust ja investeeringuid; 

• Säästvus: konkurentsile avatud turg on majandushoobade, sealhulgas 
heitkogustega kauplemise süsteemi nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalik. 
Lisaks sellele peaksid edastusvõrgu haldurid olema huvitatud taastuva, soojuse ja 
elektri koostootmise ning majapidamistes toodetava energia ühenduste 
edendamisest, uuenduslikkuse soodustamisest ja väikeettevõtete ja üksikisikute 
julgustamisest tavapärasest erinevate energiavarustuse võimaluste kaalumisel; 

• Varustuskindlus: tõhusalt toimiv ja konkurentsivõimeline energia siseturg annab 
eeliseid varustuskindluse ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste osutamise 
tagamisel. Elektri-ja gaasisektori konkurentsivõimeliste ettevõtete võrkude tõhusa 
lahutamisega soodustatakse ettevõtete investeeringuid uude infrastruktuuri, 
võrkude sidususe võimsusesse ja uutesse tootmisvõimsustesse, vältides sellega 
elektrikatkestusi ja liigset hinnatõusu. Tõeline ühisturg soodustab mitmekesisust.  

 
EL on juba kasutusele võtnud mitmeid meetmeid, sealhulgas erinevad määrused ja direktiivid, 
et luua energia siseturg, millega võimaldatakse kõigile ELi tarbijatele (nii kodanikele kui ka 
ettevõtetele) tegelik valikuvõimalus, ning millega luuakse uusi ärivõimalusi ning soodustatakse 
piiriülest kaubandust. 

                                                
25 Komisjoni teatis Euroopa Ülemnõukogule ja Euroopa Parlamendile, Euroopa Energiapoliitika, 
KOM(2007) 1 lõplik 
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Selleks, et luua lähiaastate jooksul Euroopa ühine gaasi- ja elektripõhivõrk ja tõeliselt 
konkurentsivõimeline üleeuroopaline energiaturg on vaja võtta mitmeid ühtseid meetmeid kõigi 
EL riikide poolt. Selle saavutamiseks on Euroopa Komisjon määranud järgmised nõuded: 
 

• Omandisuhete eraldamine. Energiavõrkude ja energia tootmise ja müügi eraldamine; 
 
• Tõhus reguleerimine. Ühtlustada erinevate energiasektorit reguleerivate 

organisatsioonide volituste ja sõltumatuse tasand. Nende ülesandeks peale riigisisese 
turu kontrolli peaks olema ka EL siseturu arengu soodustamine. Samas, piiriülese 
kaubanduse tõhusaks toimimiseks on vaja ühtlustada energia valdkonda puudutavaid 
standarte, sealhulgas bioenergia valdkonda puudutavaid standarte; 

 
• Läbipaistvus. Energiatootjatele peavad olema kehtestatud minimaalsed nõuded, mis 

aitavad tagada nende läbipaistvust; 
  
• Infrastruktuur. Vaja on uurida vajadust üleeuroopaliste energiavõrkude rahastamise 

suurendamise järele, et eelkõige lihtsustada taastuva elektrienergia lõimumist 
energiavõrku; 

 
• Võrgu turvalisus. ELis on vaja kehtestada ühtsed ja siduvad võrgu turvalisuse 

miinimumstandardid. Ühenduse uue edastusvõrgu haldurite mehhanismi ja struktuuriga 
tuleks ette näha ka ühtsed võrgu turvalisuse miinimumstandardid; 

 
• Energia kui avalik teenus. Energia peab olema kättesaadav ka kõige vähem 

kindlustatud kodanikele. 
 
Isegi energiatõhususe ja taastuvenergia sihte arvesse võttes, kaetakse praegu nafta ja gaasiga 
jätkuvalt üle poole ELi energiavajadusest, kusjuures mõlema sektori sõltuvus impordist  kasvab 
ka tulevikus. Euroopa Liidu prognooside järgi on 2030. aastal imporditud nafta osakaal üle 90% 
ja imporditud gaasi osakaal ligikaudu 80% kogutarbimisest ELis.  
 
ELi jaoks on oluline soodustada energiaallikate, tarnijate, transpordimarsruutide ja -viiside 
mitmekesisust, pöörates rohkem tähelepanu ka taastuvatele energiaallikatele, sh biomassile. 
Juba praegu kuulub Euroopa nelja kõige olulisema prioriteetprojekti hulka peale Saksamaa, 
Poola ja Leedu energiavõrkude sidumist, Prantsusmaa ja Hispaania vahelise elektrivõrkude 
vastastikune sidumist ja Nabucco torujuhtme ehitust ka Põhja-Euroopa avamere tuuleenergiale 
juurdepääsu loomine. 
 

4.2. Euroopa siseturg ja bioenergia 

Antud alapeatükis analüüsitakse Euroopa liidu dokumente, nii direktiive, määruseid, kui ka 
soovituslike teatisi ja arvamusi. Euroopa Komisjoni teatises taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia toetamisest26 räägitakse muuhulgas ka elektrienergia siseturu ja 
taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas biomassist ja biogaasist, toodetud elektrienergia 
toetamise seostest. Euroopa Komisjon on kindel, et siseturuga seotud asjaolud, näiteks 
vabakaubandus erinevate liikmesriikide vahel ja sees, läbipaistvus, eristatus, avalikustamine ja 

                                                
26 Komisjoni teatis, Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamine, KOM(2005) 627 
lõplik 
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võrkudevahelised ühendused saavad kiirendada taastuvate energiaallikate kasutamist 
elektrienergia siseturul. 
 
Euroopa Komisjon soovitab energiaturu mitmekesistamist, kus sõltumatu põhivõrguettevõtja ja 
sõltumatu jaotusvõrguettevõtja tagavad kõigile tootjatele võrdse pääsu võrgusüsteemi ning 
arendavad võrgu infrastruktuuri vastavalt pikaajalisele strateegiale, võttes arvesse 
taastuvenergia ressursside integratsiooni. Paljude riikide puhul võib siiani täheldada ühe või 
mõne üksiku sageli vertikaalselt integreeritud energiaettevõtte domineerimist. Sellega võib, 
Euroopa Komisjoni arvates kaasneda monopolilaadne olukord, mis on taastuvatele 
energiaallikate arengule takistuseks. 
 
Euroopa Komisjon annab soovitused ka liikmesriikide valitsustele. Valitsused peavad tarbijatele 
paremini selgitama, kuidas taastuvenergia toetuste kulud kasutajale üle kantakse. Euroopa 
Komisjoni hinnangul moodustab taastuvenergia toetus Hispaanias, Ühendkuningriigis ja 
Saksamaal 4–5% tariifidest, Taanis koguni 15%. 2005. aasta seisuga oli taastavate 
energiaallikate (välja arvatud hüdroenergiaallikad) osakaal Ühendkuningriigis 3,5%, Saksamaal 
9%, Hispaanias 7% ja Taanis 20%27.  
 
Selline kohustuslik avalikustamissüsteem on kehtestatud Euroopa Liidu direktiivi 2003/54/EÜ28 
artikli 3 lõikega 6, mille kohaselt tuleb tarbijaid teavitada iga energiaallika osakaalust kogu 
kütusetarbes. Liikmesriigid tagavad, et elektritarbijad esitaksid need andmed arvetel või koos 
arvetega ning lõpptarbijatele pakutavates reklaammaterjalides. Avalikustamise täiel määral 
rakendamine suurendaks taastuvenergia rohelist väärtust. Elektrienergia päritolu 
avalikustamine tõstaks ka taastuvate energiaallikate suurema osakaaluga tootjate mainet. 
Eestis on antud avalikustamissüsteem juba rakendanud. Eestis näeb tarbija elektriarvel eraldi 
real, kui palju tal tuleb maksta taastuvenergiaga ja tõhusa koostootmise režiimides toodetud 
elektrienergia toetamiseks. Nii muutub arve kliendi jaoks selgemaks ja erinevatest 
komponentidest koosnev lõpphind mõistetavamaks. 
 
Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri kaubanduse puhul kehtivad samasugused 
piirangud nagu tavapärase elektrienergia puhulgi. Taastuvate energiaallikate kasutamine 
suurendaks tõenäoliselt vajadust piiriülese energiakaubanduse ja tugevamate võrkudevaheliste 
ühenduste järele. 
 
Ühise Euroopa siseturu väljaehitamine tuleks saavutada piisava reguleerimise abil, mille puhul 
arvestatakse taastuvate energiaallikate arenguks vajalike sammudega. Kuna taastuvenergia 
puhul on eri liikmesriikide potentsiaal ja areng küllaltki erinev, tundub ühtlustamine lühikese 
ajaga väga raskelt saavutatav. Lisaks võivad süsteemi lühiajalised muudatused teatavaid turge 
tõenäoliselt kahjustada ja teha liikmesriikidele eesmärkide saavutamise raskemaks. Vaatamata 
sellele tuleb praeguste eri süsteemide ühtlustamise eeliseid ja puudusi analüüsida ja jälgida, 
eelkõige ka keskmise ja pikaajalise arengu suhtes. 
 
Euroopa Komisjoni teatises taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamise 
kohta tuuakse välja ka mõned võimalikud eelised Euroopa energiaturgude toetussüsteemide 
ühtlustamisest:  
 

                                                
27 Komisjoni teatis, Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamine, KOM(2005) 627 
lõplik 
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju 
ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/92/EÜ, 26. juuni 2003 
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• Terve hulk uuringuid näitab, et üldised kulud, mis vastaksid taastuvate energiaallikate 
sihtosakaalule aastal 2010, võiksid roheliste sertifikaatide või soodustariifisüsteemide 
ühtlustamise puhul olla tunduvalt madalamad kui praeguste erinevate riiklike 
strateegiate jätkumise puhul. Sellise tasuvuse tagamiseks on siiski vaja paremini 
toimivat elektrienergia siseturgu, tugevamaid võrkudevahelisi ühendusi ja paremat 
kaubandusalast suutlikkust; kõrvaldada tuleks tavapäraste energiaallikate toetamise 
vormis esinevad turumoonutused; 

 
• Taastuvenergia integreerimine siseturgu ühtsete eeskirjade alusel looks 

mastaabisäästu, mis võimaldaks hästitoimiva ja konkurentsivõimelisema 
taastuvenergiatööstuse väljakujunemist; 

 
• Tõenäoliselt tekitab üleeuroopaline roheliste sertifikaatide süsteem suurema ja seega 

ka likviidsema sertifikaadituru, mis omakorda tooks kaasa püsivamad roheliste 
sertifikaatide hinnad võrreldes väiksemate (riigisiseste) turgudega. Taolise süsteemi 
halduskulusid tuleks aga hinnata võrdluses praeguste halduskuludega; 

 
• Üleeuroopaline ühine soodustariifisüsteem, mille puhul võetakse arvesse kohalike 

allikate kättesaadavust, alandaks kõigi taastuvenergia tehnoloogiate kulusid eri 
liikmesriikides, kuna tootmisrajatised pole piiratud vaid teatavate liikmesriikidega. 
Lisaks keskmise elektrihinnaga seotud baashinnale võiksid sellised 
soodustariifisüsteemid sisaldada ka fikseeritud tariife või „lisatasutariife“. 

 
Turgude ühtlustamise võimalikud puudused on Euroopa Komisjoni arvates järgmised: 
 

• Ühtlustatud roheliste sertifikaatide süsteem toimiks ainult juhul, kui sellega kaasneksid 
õiged sertifikaadihinnad ja trahvid kogu ELis ja seega kõige tõhusam 
taastuvenergiarajatiste levik eri riikides. Roheliste sertifikaatide suured 
hinnakõikumised võivad põhjustada investorite suurenevat ebakindlust ja taastuvate 
energiaallikate kasutuselevõtu vähenemist; 

 
• On vaja hulgaliselt andmeid tehnoloogiate ja kulude kohta, et ühtlustatud 

soodustariifisüsteemi tariife optimeerida ja kulusid väiksena hoida. Seega kui neid 
probleeme õigesti ei lahendata, võib süsteem kujuneda kulukaks ja paindumatuks; 

 
• Ühtlustamine roheliste sertifikaatide süsteemi kaudu ilma tehnoloogiaid 

diferentseerimata mõjuks dünaamilisele tõhususele negatiivselt. Kuna taolise süsteemi 
puhul seataks esikohale tasuvus, annaks see laienemisvõimaluse vaid hetkel kõige 
konkurentsivõimelisematele tehnoloogiatele. Kuigi selline eesmärgipüstitus oleks 
kasulik lühiajalises perspektiivis, ei stimuleeriks roheliste sertifikaatide süsteem 
piisavalt investeeringuid muudesse lootustandvatesse tehnoloogiatesse. Seetõttu 
peaks seda süsteemi muude strateegiatega täiendama. 

 
 
Üks oluline küsimus, mis puudutab taastuvatest energiaallikatest toodetud energiatootmist on 
sellise energia pääs elektrisüsteemi. Mõistlike ja läbipaistvate hindadega pääs võrgusüsteemi 
on direktiivi 2001/77/EÜ29 artikli 7 peamine eesmärk ning taastuvenergia tootmise arendamisel 
olulise tähtsusega. See eeldab, et liikmesriigid kehtestaksid meetmed, millega hõlbustataks 
taastuvenergia pääsu võrgusüsteemi. 

                                                
29 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/77/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul, 27. september 2001 
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Võrgusüsteemi infrastruktuur on loodud peamiselt ajal, mil elektrisektor oli riigiomanduses, ning 
on projekteeritud selliselt, et suured elektrijaamad saaksid paikneda kaevanduste, jõgede või 
peamiste tarbimiskeskuste läheduses. Taastuvenergiat ei toodeta harilikult tavapärastes 
elektritootmispiirkondades ning seetõttu on taastuvenergia tootmise puhul tegu teistsuguse 
ulatusega. Kuigi mõnede biomassi-elektrijaamade võimsus võib olla ligikaudu 200 MW on 
tavaliselt biomassi energiaallikana kasutavate tootmisseadmete võimsus väiksem. 
Taastuvenergia tootmine ühendatakse sageli jaotusvõrku ning see on vastuvõtlik võrgu 
laiendamise, võrgu arendustööde ning võrguga liitumisega seotud investeeringute suhtes.  
 
Head tava võib kohata paljudes riikides, näiteks Taanis, Soomes, Saksamaal ja Madalmaades. 
Need riigid rakendavad ka läbipaistvaid eeskirju mitmesuguste võrgusüsteemi 
investeerimiskulude kandmise ja jagamise osas. Need riigid on valinud „madalate“ kulude 
lähenemisviisi, mille kohaselt võrguga liitumise kulud kannavad liitumist taotlevad 
projektiarendajad või jagavad nad need võrgusüsteemi ettevõtjatega; võrgu laiendamise ja 
arendustöödega seotud kulud jaotus- ja ülekandetasemel kannavad võrgusüsteemi ettevõtjad 
ja need kantakse üle võrgusüsteemi tariifistruktuuri kaudu. 
 
Selleks et taastuvatest energiaallikatest toodetud elekter moodustaks tuntava osa kogu 
elektrienergiast, on vaja võrgusüsteemide paremat planeerimist ja üldist haldamist. 
Üleeuroopaliste energiavõrkude programmi ning Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia 
arengu raamprogrammide raames on hakatud toetama taastuvenergia projektide 
integreerimisele suunatud võrgusüsteemide kohandamise ja optimeerimise uuringuid. 
 
Esiteks soovitab komisjon, et kulude kandmise ja jagamise põhimõtted peaksid olema täiesti 
läbipaistvad ja mittediskrimineerivad. Teiseks on vaja võrgusüsteemi infrastruktuuri arendada 
selliselt, et võtta arvesse taastuvenergia tootmise edasist arengut. Kolmandaks peaksid 
võrgusüsteemi infrastruktuuriga seotud kulud kandma võrgusüsteemi ettevõtjad. Neljandaks 
peaks elektrihinnasüsteem kogu elektrivõrgu ulatuses olema õiglane ja läbipaistev ning selle 
puhul tuleks arvesse võtta jaotusvõrguga seotud tootmise eeliseid. 
 
Oma teatises mainib Euroopa Komisjon, et Ühtlustatud Euroopa toetusmehhanismide süsteemi 
kehtestamine Euroopa Liidu õigusaktidega ei ole praegu veel asjakohane. Võistlevaid riiklikke 
taastuvenergia toetussüsteeme võib vaadelda kasulikena vähemalt üleminekuperioodi jooksul. 
Konkurents süsteemide vahel peaks kaasa tooma suurema lahenduste hulga ning suurema 
kasu: näiteks saab roheliste sertifikaatide süsteem soodustariifisüsteemist kasu, kui 
vähemtõhusate tehnoloogiate kulud seoses tehnoloogia tundmaõppimisega vähenevad, mis 
toob omakorda tarbija jaoks kaasa madalamad ülekandekulud. Lisaks sellele on veel vara 
võrrelda hästi väljakujunenud toetusmehhanismide eeliseid ja puudusi süsteemidega, mille 
puhul on kogemused lühemaajalised.  
 
Komisjon peab taastuvate energiaallikate toetussüsteemide puhul asjakohaseks kahel sambal 
põhinevat kooskõlastatud lähenemisviisi: koostöö riikide vahel ja riiklike süsteemide mõju 
optimeerimine. Intensiivsem küsimuste ja lahenduste kooskõlastamine erinevate EL riikide 
vahel oleks kasulik eri toetussüsteemide arengule Euroopas. Positiivse näitena võib tuua 
arenev koostöö soodustariifisüsteemide osas Saksamaal, Hispaanias ja Prantsusmaal või 
Pürenee poolsaare turul ning kavandatav Rootsi-Norra ühine roheliste sertifikaatide süsteem. 
Liikmesriigid, kelle süsteemid on piisavalt sarnased, võivad neid hiljem omakorda ühtlustada. 
Eesti puhul võib selliseks koostööks olla nii ühised projektid Läti ja Leeduga, kui ka koostöö 
Soomega, kellel on taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas biomassist ja biogaasist, energia 
tootmise kogemus suurem, kui Eestil.  
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Euroopa Komisjon pakub järgmisi viise Euroopa Liidu riikide toetussüsteemide optimeerimiseks 
ja täpsustamiseks: 
 

• Õigusliku stabiilsuse suurendamine ja investeerimisriskide vähendamine. Riiklike 
toetussüsteemide puhul on suureks probleemiks süsteemi ebastabiilsus, mis oluliselt 
suurendab investeerimisriske, mille tagajärjeks on tavaliselt kõrgem hind tarbijate 
jaoks. Niisiis peab süsteem olema pikemas perspektiivis turuosaliste jaoks stabiilne ja 
usaldusväärne, et vähendada võimalikke riske;  

 
• Haldustõkete vähendamine, sealhulgas haldusmenetluste lihtsustamine. 

Haldusnõudeid toetussüsteemidele pääsuks võrgusüsteemi tuleks vähendada, et 
minimeerida tarbijate halduskoormust. Lisaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
direktiivi, mis puudutab taastuvatest energiaallikatest toodetud energiat, täielikule 
rakendamisele tehakse liikmesriikidele konkreetsed ettepanekud kehtestada selged 
suunised, luua lubade väljaandmisega tegelevad koondasutused, töötada välja 
eelplaneerimismehhanismid ja lihtsamad menetlused; 

 
• Võrgusüsteemi küsimustega tegelemine ja võrguga liitumise tingimuste läbipaistvus. 

Ülekandesüsteemi arendustöid tuleb planeerida ja need tuleb välja töötada eelnevalt 
koos sobiva finantseerimisega. Komisjon soovitab esiteks, et kulude kandmise ja 
jaotamise põhimõtted peaksid olema täiesti läbipaistvad ja mittediskrimineerivad. 
Teiseks tuleks võrgusüsteemi infrastruktuuri arendada, et võimaldada taastuvenergia 
tootmise edasist arengut. Kolmandaks peaksid võrgusüsteemi infrastruktuuride 
arendustööga seonduvad kulud katma tavaliselt võrgusüsteemi ettevõtjad. Neljandaks 
peaks elektrihinnasüsteem kogu elektrivõrgu ulatuses olema õiglane ja läbipaistev ning 
selle puhul tuleks arvesse võtta jaotusvõrguga seotud tootmise eeliseid; 

 
• Tehnoloogilise mitmekesisuse soodustamine. Hästi toimiv üldine taastuvenergia 

toetuspoliitika peaks hõlmama erinevaid taastuvenergia tehnoloogiaid; 
 

• Liikmesriigid peaksid rakendama võimalusi, mis kaasnevad maksuvabastuste ja –
vähendustega, mida pakutakse taastuvatele energiaallikatele vastavalt energiatoodete 
maksustamise direktiivile; 

 
• Ühilduvuse tagamine elektrienergia siseturuga. ELi liikmesriigid on liberaliseerimas 

oma energiaturge. Selle kriteeriumiga hinnatakse seda, kui lihtsalt on võimalik 
toetussüsteemi liberaliseeritud energiaturuga liita, ning näitab selle tõhusust 
olemasolevate ja uute tegevusvahenditega koos toimimisel; 

 
• Tööhõive ning kohalike ja piirkondlike hüvitiste soodustamine. Märkimisväärne osa 

riiklikest hüvitistest, mida antakse seoses taastuvenergiat toetava poliitikaga, on seotud 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitikaga ning maaelu arenguga, samas kui ka teisi riikliku poliitika 
eesmärke tuleks silmas pidada ning kohaselt arvesse võtta. 

 
 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu biokütuste direktiiv30 seadis biokütustele kontrollväärtusteks 
2% suuruse turuosa 2005. aastaks ning 5,75% suuruse turuosa 2010. aastaks transpordis 
kasutatava bensiini ja diisli osas. Kõnealuse direktiivi rakendamiseks on paljud liikmesriigid 

                                                
30 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/30/EÜ, millega edendatakse biokütuse ja muude 
taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris, 8. mai 2003 
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hiljuti sisse seadnud biokütuse kohustused, nõudes kütusetarneettevõtetel võtta siseturule 
toodavate kütuste hulka teatava protsendimäära biokütuseid.  
 
2005. aastaks seatud 2% suurust biokütuste turuosa ei suutnud Eesti, ega ka paljud teised 
liikmesriigid saavutada. Liikmesriikide poolt seatud eesmärkidega saavutatud biokütuste 
turuosa oli kokku ainult 1,4%, kusjuures Eestil oli turuosa 0%. Komisjon algatas 
rikkumismenetlused seitsmel juhul, kus liikmesriigid võtsid nõuetekohase põhjenduseta vastu 
madalad eesmärgid. Eesti on nüüd võtnud endale eesmärgiks saada 5,75% turuosa 2010. 
aastaks.  
 
Eestis kehtib aktsiisisvabastus biokütusele (27. juulil 2005 Euroopa Komisjoni poolt tehtud 
otsuse kohaselt on Eestil õigus kohaldada biokütusele aktsiisivabastust kuni aastani 2011), 
samas direktiivi 2003/30/EÜ kohaselt saab Euroopas praegu kasutusel olevates autodes 
probleemideta kasutada vähese biokütusesisaldusega segu, kusjuures nimetatud standarditele 
vastava kütuse müümine ei nõua eraldi tähistuse lisamist. Vaatamata nende faktidele, ei saa 
biokütused hinnas tavadiislikütusega konkureerida. Põhjuseks võib tuua tooraine liiga kõrget 
hinda.  
 
Vastavalt esitatud aruannetele oli 2006. aastal Eestis neli biokütuse käitlejat, kes lubasid 
tarbimisse kokku 1 298 801 liitrit biokütust. Samas, bensiini ja diislikütuse kogutarbimine oli 
2006. aastal 860 000 000 liitrit. 2006. aastal oli biokütuse (100%-s kontsentratsioonis) kaalutud 
keskmine müügihind lõpptarbijale või soetajale koos käibemaksuga 15,3 krooni. Nimetatud 
müügihinna puhul võeti arvesse ka biokütuse madalam energiasisaldus (ca 37 MJ/kg) võrreldes 
fossiilse diislikütusega (energiasisaldus ca 43 MJ/kg). Tanklates müüdud fossiilse diislikütuse 
hind oli Eestis 2006. aastal koos maksudega 13,65 krooni. Seega nähtub, et biokütuse 
käitlejatele antav riigiabi ei ole ülekompenseeriva iseloomuga31. Nii, ostetakse Eestis müüdava 
biokütust kolmandate isikute poolt ja müüakse edasi, näiteks Rootsi autofirmadele. See viib 
selleni, et Eestil võivad tekkida probleemid 5,75% normi täitmisega, kuna biodiislikütuse 
kasutamine on majanduslikult ebasoodne võrreldes tavalise kütusega.  
 
2006. aastal esitas Euroopa Ühenduste Komisjon aruande biokütuste direktiivi rakendamise 
kohta, pidades silmas selle võimalikku ülevaatamist. Kõnealune aruanne käsitleb muu hulgas 
järgmisi küsimusi: 
 

• riikide eesmärgid biokütuste turuosa suhtes; 
• biokütuste kasutamise kohustused; 
• nõue, et eesmärkides võetakse arvesse ainult selliseid biokütuseid, mille tootmine ELis 

ja kolmandates riikides vastab säästva tootmise miinimumstandarditele.  
 
Järkjärguline lähenemisviis (2% - 2005. aastal, 5,75% - 2010. aastaks) Euroopa 
biokütusepoliitikas kajastub asjaolus, et erinevalt elektritootmises taastuvenergia kasutamise 
direktiivist32 ei kehtestanud biokütuste direktiiv esialgselt liikmesriikidele nõuet „võtta 
asjakohaseid meetmeid” oma 2005. aasta eesmärkide saavutamiseks. Seega tunnistas EL 
direktiivi vastuvõtmisel, et 2010. aastaks seatud eesmärgi saavutamiseks võib vajalikuks 
osutuda tugev, võimalik, et koguni kohustuslike eesmärkide süsteem. Ent EL eelistas sellise 
tugeva süsteemi vajalikkuse üle otsustamist edasi lükata, kuni liidu institutsioonid saavad 

                                                
31 Biokütuse Riigiabi sisearuanne 2006, Rahandusministeerium, Juuni 2007. 
32 Direktiiv 2001/77/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise 
kohta elektrienergia siseturul, EÜT L 283, 27.10.2001, lk 33. 
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aruande – biokütuse arendamise aruande33 – põhjal otsustada, kas vahepealne 2% eesmärk 
on ilma sellise süsteemita siiski saavutatud. Euroopa Komisjon järeldub, et õiguslikud siduvad 
ja seaduslikult vormistatud eesmärkide vormis märguanne on tugevam kui puhtalt vabatahtlik 
kohustusevõtt. 
 
Kui EL, mille turg moodustab aastas üle 300 miljoni tonni naftat transpordisektoris34, võtaks 
vastu tervenisti uue õigusliku raamistiku, oleks see märguanne, mida võetakse tõenäoliselt 
enam kuulda, mida usutakse ja millest lähtuvalt tegutsetakse rohkem kui eraldi tegutsevate 
liikmesriikide märguannetest. 27 liikmesriigi ühised püüdlused biokütusetehnoloogiate ja -turu 
väljaarendamiseks ja nende maksumuse vähendamiseks on tõenäoliselt edukamad kui eraldi 
töötavate liikmesriikide püüdlused. 

4.3. Euroopa Liidu energiaturuga integreerimise mõju Eesti energiatootjatele 

 
Biomassist toodetav energia on osa kogu toodetavatest energiast ja nii saab mõju bioenergiale 
Eesti turu ühendamisest ELi energiaturuga vaadelda osana mõjust kogu energia valdkonnale.  
Eesti Elektrimajanduse Arengukavas toodud prognooside järgi on aastal 2015 taastuvatest 
allikatest, sh biomassist, toodetud elektri toodangumaht, lähtuvalt 8%-lisest eesmärgist, 742-
806 GWh, juhul kui brutotarbimine riigis on 9285- 10077 GWh. Sama arengukava kohaselt 
tõuseb taastuvelektri osakaal siseriiklikust brutotarbimisest 2010. aastal 5,1%-ni ja 2015. aastal 
vähemalt 8%-ni, mis vastab Eesti taastuvenergia osakaalu kohustustele.   
 
Eestis hetkel monopoolses seisus oleva Eesti Energia eesmärk on saada Baltikumi juhtivaks 
energiafirmaks ja müüa aastal 2015 energiat kahele miljonile kliendile35. Suurema kliendibaasi 
najal kavatseb ettevõtte investeerida varustuskindlusse ja tootmisvõimsustesse, samuti uute 
tehnoloogiatesse mis vähendaksid saastamist ja toetaksid taastuvenergiat.  
 
Juba praegu on Eesti Energial plaanis kasutada biomassi elektri ja soojuse tootmiseks. On 
vähetõenäoline, et Euroopa Liidu poolt Eestile kehtestatud taastuvate energiaallikatest 
toodetava energia osakaalu saavutamine on võimalik ilma Eesti Energia kaasamata. Nii, lisaks 
Ahtme EJ, mis plaanib minna põlevkivist biokütusele, hakatakse 2008. aastal ehitama biomassil 
töötava koostootmisjaama Viljandisse. Samuti, on Eesti Energia ja ettevõtte Horizon Tselluloos 
ja Paber kirjutanud alla ühiste kavatsuste kokkuleppele Kehra tselluloosi ja paberivabrikusse 
biokütust kasutava soojuse ja elektri koostootmisjaama ehitamiseks. Mainida on vaja ka Eesti 
Energiale kuuluva Iru Elektrijaama, kes praegu tegeleb koostootmisega (gaasil) ja tulevikus 
kavatseb kasutada ka biomassi Tallinna linnale soojusenergia tootmiseks. Eesti Energia kõrval 
võib nimetada ka Norman Investi ja selle tütarfirmat Digismart OÜ. Firma poolt Väosse rajatava 
elektrijaama võimsus on 23,5 MW elektrit ja 49 MW soojusenergiat. Ka Soome Fortum’i 
tütarettevõte Eestis, AS Fortum Tartu, ehitab Tartu linna piiril asuvasse Luunja valda uue 
soojuse ja elektri koostootmisjaama. mis hakkab töötama kohalikul biokütusel ja turbal.  
 
Turgude täielikul avamisel 2013. aastal ei ole Eesti Energia enam monopol ja peab suutma 
avatud turul ja rahvusvahelises konkurentsis vastu pidada. Arvestades Eesti tarbimismahte ja 
riigi suurust, on Eesti Energia ja ka teiste väikeste Eesti tegijate konkurentsivõime võrreldes 
teiste ELi energia tootjatega nõrgem.  Näitena võib tuua Fortumit Soomes, mis on müüdud 
elektri põhjal Eesti Energiast ca 8 korda suurem ja Itaalia, Saksamaa ja Hispaania on ca 20 
korda suuremad.  
                                                
33 Komisjoni teatis Nõukogule ja Euroopa Parlamendile, Biokütuse arendamise aruanne, KOM(2006) 
845 lõplik 
34 Euroopa Komisjoni Biokütuse Arendamise aruande kohaselt 
35 Eesti Energia strateegilised eesmärgid, Sandor Liive intervjuu, www.energia.ee  

http://www.energia.ee
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Eesti Euroopa Liiduga liitumise vajalikuks eeltingimuseks on kohaliku energia tootmist 
puudutava seadusandluse vastavus Euroopa Liidu õigusele. Kuna Eestil ei olnud võimalik 
avada kohe oma turg energia tootjatele teistest Euroopa riikidest, siis Euroopa Liidu 
liitumislepinguga oli fikseeritud üleminekuperiood elektrituru avamiseks. 2007. aasta seisuga on 
Eesti elektriturg avatud tarbijatele, kelle aastane elektritarbimine on vähemalt 40 GWh, mis 
moodustab ca 10-12% kogutarbimisest. Vastavalt eelpool mainitud liitumislepingule peab Eesti 
elektriturg olema avatud vähemalt 35 % ulatuses hiljemalt aastaks 2009 ning 100% hiljemalt 
aastaks 2013. 
 
Eesti Elektrimajanduse Arengukavas toodud prognooside järgi kasvab elektri brutotarbimine 
Eestis aastani 2015 keskmiselt 2 - 3,75 % aastas, tingituna elatustaseme üldisest tõusust ning 
majanduse arengust.  
 
Vaba turu tulemusena, mis  tekib elektri tootmises ja müümises –  tekkivad uued võimalused 
tarbijate jaoks – energiafirmade kliendid saavad valida erinevate pakkujate vahel, kellelt elektrit 
osta. Samas, avatud turu tingimustes võib suure tõenäosusega öelda, et Eestis riigile kuuluv 
Eesti Energia kaotab osa turust. Eeldatav kaotus ei pruugi olla suur, kuna firmale kuulub 
arenenud infrastruktuur ja tootmistehnoloogiad ja seadmed, mis muudab tulevaste 
konkurentide olukorda Eesti Energiaga võrreldes ebasoodsamaks.  2004. aastal, mil 
taastuvenergia osakaal Eestis ei olnud nii suur ja riik ei ole taastuvenergia hinda 
(ostukohustust) reguleerinud, oli Eestis Euroopa Liidu madalaim keskmine elektri tarbijahind, 
mis on tingitud sellest et põlevkivi näol elektri- ja soojusenergia tootmiseks on tegu odava 
toorainega.  
 
Latvenergo, mis on Läti riiklik energiafirma on juba asutanud Eestis tütarfirma kasutades 
vabaneva elektrituru võimalust Eestis elektrienergiat müüma. Esialgu uurib Latvenergo elektri 
ostmise võimalusi Eesti väiketootjatelt. Võimalus Latvenergole elektrit müüa avaneb ka 
biokütusest elektrienergia tootjatel. Arvestades aga sellise elektri tootmise üsna kõrget 
omahinda võrreldes näiteks põlevkivist toodetud elektriga, ei ole antud stsenaariumi tõenäosus 
eriti suur.  Hiljem Eesti elektrituru täielikul liberaliseerimisel vastavalt Euroopa Liidu 
direktiividele soovitakse hakata müüma Eestis ka oma elektrit.  
 
Energiaturu avamisel, tekib Eesti Energial võimalus laieneda välismaale ja võita turgu seal. Uus 
elektriturg hakkab ulatuma igale poole, kuhu Eestil on võrguühendus. Seega saaks üheks 
turuks pidada  Euroopa Liidu riikidest Läti, Leedu ja Põhjamaad. Leedu-Poola ühenduse 
valmimise järel tekib võimalus pääseda ka Kesk-Euroopa tarbijateni. Lätis avanes elektriturg 
2007. aasta 1. juulil. Eesti Energia on juba loonud oma tütarfirma SIA E.Energy ja peab Läti 
turul läbirääkimisi 10-15 potentsiaalse kliendiga. Eesti Energial on avataud ka tütarettevõtte 
Leedus, kus turg avanes juba 2002. aastal. Eesti turu ühendamist Euroopa Liidu turuga tuleb 
pidada mitte ainult riskina imporditava elektrienergia osakaalus suurenemisel ja oma 
sõltumatuse kaotamisel, vaid ka võimalusena saada osaks kogu Euroopa Liitu hõlmava 
energiaturust.  
 
2006. aastal valmis Eestil ühendus Soomega, mis võimaldab alustada elektri müüki 
soomlastele, samuti tekis ühendus Põhjamaade elektrituruga NordPool. Plaanis on ehitada ka 
teine merekaabel. Poola ja Leedu ning Leedu ja Rootsi vaheliste ühenduste lisandumisel, tekib 
Eesti Energial ja ka teistel Eesti elektritootjatel võimalus kaubelda rahvusvaheliselt ja nii tuleb 
reaalselt avatud turg Euroopas.  
 
Eesti energiaturu avanemisega energiatootjatele teistest Euroopa Liidu riikides ei ole tõenäoline 
suur mõju bioenergia valdkonnale. Selle põhjuseks võib tuua ka Euroopa Komisjoni arvamust, 
et  
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• Liikmesriigid, kes hakkavad taastuvate energiaallikatest toodetud energia (elektri, 

soojuse ja kütuse) importijateks ühtlustatud süsteemis, ei ole ilmselt sellise energia 
ostmisest huvitatud, kui nad ei saa sellest kasu kohalikul tasandil (tööhõive, maaelu 
areng, omamaiste energiavarude mitmekesisus ja seeläbi turvalisus ning kohaliku 
reostuse vähenemine), mis oleks saavutatav, kui taastuvenergiat toodetaks nende 
enda territooriumil 

 
• Teisest küljest ei pruugi ka eksportivad riigid olla huvitatud suuremast taastuvenergia 

tootmisvõimsusest kui see, mis on vajalik nende enda eesmärkide saavutamiseks, sest 
see võib kaasa tuua elanikkonna vastuseisu taastuvenergiarajatiste loomiseks edaspidi  

 

4.4. Kokkuvõtte 

Eesti ja Euroopa Liidu turgude ühendamist võib vaadelda ühe EL siseturu kujundamise raames. 
Antud peatükis analüüsiti EL siseturu kujunemist erinevatest aspektidest: 
 

• Turgude avatus ja konkurentsi soodustamine; 
• Taastuvatest energiaallikatest toodud elektrienergia pääs võrgusüsteemi; 
• Toetussüsteemide ühtlustamine ELis; 
• Mõju elektrienergia tootjatele ja avanevad võimalused; 
• EL taastuvenergia ja biokütuse ühiste eesmärkide saavutamine (nt. 5,75% biokütuste 

osas). 
 
Euroopa Liidu tasandil on bioenergia valdkond reguleeritud erinevate seaduslike aktide, nagu 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid ja määrused36, ja muude Euroopa institutsioonide, 
nagu Euroopa Ühenduste Komisjon ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkommitee soovituslike ja 
analüüsivate dokumentidega. Kohustulikest dokumentidest võib tuua välja: 
 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2001/77/EÜ taastavatest 
elektrienergiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta 
elektrienergia siseturul; 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2003/30/EÜ biokütuse ja muude 
taastuvkütuse kasutamise edendamise kohta transpordisektoris; 

• Euroopa Nõukogu Energiatoodete maksustamise direktiiv 2003/96/EÜ millega 
korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse 
raamistik. 

 
Soovituslikest dokumentidest omavad suurt tähtsus bioenergia kontekstis: 
 

• ELi biokütuse strateegia; 
• Taastuvenergia tegevuskava; 
• Biomassi tegevuskava; 
• Euroopa energiapoliitika. 

 
Eesti eesmärgiks on saavutada 5,1% taastuvelektri osakaal siseriiklikust brutotarbimisest 2010. 
aastaks. Eesti saab tõenäoliselt antud eesmärgiga väga hästi hakkama ja isegi märgatavalt 
ületab seda. Kõrged taastuvenergia, sealhulgas biomassist toodetava energia, hinnad (Eesti 
Energia ostukohustus) on loonud soodsa keskkonda uutele taastuvenergia tootjatele, mis on 
                                                
36 Näiteks Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003 konkurentsieeskirjade rakendamise kohta ELi ühisturul 
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eriti märgatav tuulikute näitel. 2007. aasta mai alguses oli Eestis elektrivõrku lülitatud tuulikute 
võimsus 56 megavatti, võrku liitumispakkumise oli saanud veel tuulikuid kokku 686 megavati 
võimsuses. Seega suudaksid juba need tuulikud kokku toota poole Eestis maksimaalselt 
tarbitavast elektrist. Lisaks oli 2007. aasta mai seisuga veel 1900 megavati ulatuses 
tuuleparkide taotlusi, mille pole veel võrguga liitumiseks pakkumist tehtud.  
 
Suur risk tekib aga biokütuse kasutamise eesmärkide saavutamisega. 2005. aastaks Euroopa 
Liidu biokütuse direktiiviga seatud 2% suurust biokütuste turuosa ei suutnud ei Eesti, ega ka 
paljud teised liikmesriigid saavutada. Põhjuseks võib olla biokütuse liiga kõrge hind võrreldes 
tavalise diisliga ja biokütuse tootmiseks vajaliku tooraine kõrge hind. Samuti, nagu tunnistavad 
teadlased ja teised valdkonna asjatundjad37, Eestis ei ole palju biodiisli kasutuskõlblikke 
masinaid ja seadmeid, mis omakorda pärsib biodiisli levikut.  
 
Oma aruandes biokütuse ja muude taastuvkütuste kasutamisel Euroopa Liidu liikmesriikides 
tehtud edusammude kohta, järeldab Euroopa Komisjon, et õiguslikult siduvad ja seaduslikult 
vormistatud eesmärkide vormis märguanne on tugevam kui puhtalt vabatahtlik kohustusevõtt. 
Siit võib järeldada, et 5,75% määr 2010. aastaks muutub Eesti riigi jaoks kohustuslikuks ja selle 
nõude mittetäitmise puhul võivad Eestit oodata trahvid või muud negatiivsed tagajärjed. 
 
Energiaturu avanemine positiivsete külgedena Eestile võib välja tuua tarbijatele suurema 
kindlustunde õiglase hinna kujunemise osas, hinna suurema läbipaistvuse, samuti tekib Eestil 
võimalus saada osaks kogu Euroopa Liitu hõlmavast energiaturust. Mõju bioenergiale turu 
avanemisest ei ole tõenäoliselt suur. Bioenergia (elektrienergia) importi ilmselt ei toimu, kuna 
riigid on ise huvitatud taastuvenergia tootmisest ja tarbimisest enda territooriumil, ja eksport ei 
ole samuti tõenäoline, kuna taastuvenergiat on vaja oma siseriiklike eesmärkide 
saavutamiseks. Läti ja Leedu energiaturud on energiatootjatele teistest EL riikidest juba 100% 
avatud. Eesti peaks jälgima nende turgude käitumist, pöörates tähelepanu ka taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia tootmise ja tarbimise muutustele seoses turgude 
täieliku avamisega.  
 
 
 

                                                
37 Info põhineb intervjuudel 
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5. Analüüs kaubanduse reguleerimise võimalustest keskkonnahoiu ning energeetilise 
sõltumatuse suurendamisel 

5.1. Sissejuhatus 

 
Euroopa energiapoliitika lähtub kolmest eesmärgist: võitlus kliimamuutustega, ELi välise 
haavatavuse vähendamine imporditavatest süsivesinikest ja tööhõive ja majanduskasvu 
soodustamine, tagades sellega tarbijatele turvalise ja soodsa hinnaga energia.  
 
Euroopa Komisjoni uuringute kohaselt kasvab Liidu sõltuvus impordist pidevalt ja kiiresti. Kui 
Euroopa Liidu riigid ei suuda parandada omamaise energia konkurentsivõimet, katavad 
importtooted 20–30 aasta pärast ligikaudu 70% Euroopa Liidu energiavajadusest võrreldes 
praeguse 50%-ga. Sõltuvus gaasi impordist peaks suurenema 57%lt 84%le 2030. aastaks, 
sõltuvus nafta impordist 82%lt 93%le. Osa neist toodetest on pärit ebaturvalistest 
piirkondadest, mis ei saa garanteerida varustuskindlust. Näiteks praegu tuleb ligikaudu pool EL-
is tarbitavast gaasist ainult kolmest riigist, milleks on Venemaa, Norra ja Alžeeria.  
 
Sellise energiaimpordi kasvuga kaasnevad ka suured poliitilised ja majanduslikud ohud. Surve 
ülemaailmsetele energiaressurssidele on tugev. Kuidas suudab pakkumine kõnealust nõudlust 
rahuldada on teadmata: oma 2006. aasta energiaülevaates „World Energy Outlook“ märgib 
Rahvusvaheline Energiaagentuur, et „peamiste nafta- ja gaasitootjate suutlikkus ja valmisolek 
suurendada investeeringuid, et rahuldada kasvavat ülemaailmset nõudlust, on eriti ebakindel“38, 
kusjuures energiavarustuse katkemise oht kasvab. 
 
Euroopa Liit on seisukohal, et üks võimalus parandada ELi energiavarustuse turvalisust on 
taastuvenergia kasutamine energiavajaduste rahuldamiseks. Taastuvenergia aitab tagada 
varustuskindlust, suurendades kodumaiselt toodetava energia osakaalu, mitmekesistades 
kütusevalikut ning energiaimpordi allikaid ja suurendades poliitiliselt stabiilsetest piirkondadest 
saadava energia osakaalu, samuti luues uusi töökohti Euroopas. Rääkimata juba suurenevast 
keskkonnahoiust.  
 
Euroopa Komisjon rõhutab oma aruannetes, et liikmesriigid, piirkondlikud ja kohalikud asutused 
peavad taastuvenergia laiaulatuslikumale kasutamisele oluliselt kaasa aitama. Praegu 
kasutavad liikmesriigid taastuvenergia edendamiseks mitmesuguseid poliitikavahendeid, 
sealhulgas soodustariife, lisatasude süsteeme, rohelisi sertifikaate, maksuvabastusi, kohustusi 
kütusetarnijatele, avaliku hanke alast poliitikat ning tehnoloogiauuringuid ja –arendust. 
Liikmesriigid peavad nende käsutuses olevaid poliitilisi vahendeid ära kasutama kooskõlas EÜ 
asutamislepingu sätetega.   
 
Kui EL saavutab kavandatud taastuvenergiaosa, tugevdab ta oma positsiooni kõikides 
kõnealustes varustuskindluse aspektides mis tuleb kasuks kõikidele majandussektoritele.  
 
Biokütuste tootmise ja kasutamise soodustamine võiks aidata vähendada sõltuvust 
imporditavast energiast ning kasvuhoonegaase, annab võimaluse põllumajandustegevuse 
mitmekesistamiseks, sõltuvuse vähendamiseks fossiilsetest kütustest ning aitab säästvalt 
kaasa majanduskasvule. 
 

                                                
38 IEA World Energy Outlook 2006 
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Rääkides taastuvenergiaga, sealhulgas biomassi ja bioenergiaga kauplemisest ja selle 
reguleerimisest ei tohi unustada, et Euroopa Liidu kodanikele asutamislepinguga tagatud 
vabadused – kaupade vaba liikumine, teenuste osutamise vabadus ja asutamisvabadus – on 
võimalikud üksnes täiesti avatud turul, kus kõik tarbijad saavad vabalt valida tarnijaid ja kõik 
tarnijad saavad vabalt teenindada oma tarbijaid. 
 

5.2. Euroopa Liidu dokumentide analüüs 

 

5.2.1. EL’i kaubanduse reguleerimine ja vaba konkurents 

 
Nagu on rõhutanud Euroopa Komisjon, biokütuste osa suurendamine siseriiklikel ja ühenduse 
turgudel oleneb varude ja tooraine kättesaadavusest, riigi ja ühenduse poliitikast biokütuste 
soodustamise ja maksukorralduse alal ning kõigi sidusrühmade ja lepinguosaliste asjakohasest 
osalemisest. Samas ei tohi riikide biokütuse kasutamist soodustav poliitika põhjustada selliste 
kütuste vaba liikumise ärakeelamist, mis vastavad ühenduse õigusega sätestatud ühtlustatud 
keskkonnakaitselistele normidele. Selline lähenemisviis kehtib ka teiste bioenergiaallikate 
suhtes. 
 
Ülalpool mainitud põhimõtetest peab lähtuma ka Eesti võttes vastu meetmed kaubanduse 
reguleerimiseks keskkonnahoiu ja energeetilise sõltumatuse suurendamiseks.  
 
Euroopa energiapoliitikal39 on mitu eesmärki, sealhulgas varustuskindlustus. Euroopa Komisjon 
soovitab tegeleda EL-i kasvava sõltuvusega energiaimpordist järgmiste vahendite abil:  

i) integreeritud lähenemisviis: nõudluse vähendamine, EL-i energialiikide kogumi 
mitmekesistamine, nii et rohkem kasutataks omamaist ja taastuvat energiat, ning 
eri tarneallikate ja –marsruutide kasutamine energia impordil; 

ii) sellise raamistiku loomine, mis soodustab piisavaid investeeringuid kasvava 
energianõudluse rahuldamiseks;  

iii) EL-i parem valmisolek hädaolukordadega toimetulekuks; 

iv) tingimuste parandamine Euroopa ettevõtetele, kes otsivad juurdepääsu 
globaalsetele ressurssidele;  

v) energiale juurdepääsu tagamine kõikidele kodanikele ja ettevõtjatele. 

 
Euroopa Liidu kaubanduseläbirääkimistel peab kehtima Liidu ühine energiaalane välispoliitika. 
ELi ühise energiaalase välispoliitika väljatöötamise esimese sammuna tuleb ühenduse tasandil 
kokku leppida energiaalase välispoliitika eesmärkides ja selle saavutamiseks vajalikes 
meetmetes nii ühenduse kui liikmesriikide tasandil. Euroopa energiaalane välispoliitika peaks 
hõlmama mitmeid olulisi eesmärke ja vahendeid: 
 

1. Selge poliitika energiavarude tagamisel ja mitmekesistamisel; 
 
2. Energiaalane partnerlus tootjate, transiidiriikide ja teiste rahvusvaheliste osalistega; 

 
3. Dialoog peamiste energiatootjate ja –tarnijatega;  

                                                
39 Euroopa Komisjoni Teatis, Euroopa Energiapoliitika 
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4. Üleeuroopalise energiaühenduse loomine. 

 
Samuti on olemas võimalused kaubanduspoliitiliste vahendite paremaks ärakasutamiseks, et 
edendada selliseid eesmärke nagu mittediskrimineeriv energiatransiit ja turvalisem 
investeerimiskliima. EL peaks nõudma selles valdkonnas kehtivate WTO eeskirjade ja 
põhimõtete rangemat järgmist ning kahepoolsed ja piirkondlikud algatused peaksid tuginema 
neile eeskirjadele ja põhimõtetele. Sellised kokkulepped võivad sisaldada sätteid, mis 
käsitlevad turgude avamist, investeeringuid, õigusnormide lähendamist sellistes valdkondades 
nagu transiit ja juurdepääs torujuhtmetele ning konkurentsi. Tõhustatud turupõhised sätted 
kaubandusega seotud energiaküsimustes kaasataks seega EL-i kehtivatesse ja tulevatesse 
kokkulepetesse kolmandate riikidega40.  
 
Euroopa Komisjon ei poolda riikide protektsionistliku poliitikat. Eesti on samuti järginud 
liberaalset, turumajanduse põhimõtetele rajanevat majanduspoliitikat. Selline poliitika näeb ette 
muuhulgas seda, et säästva, konkurentsivõimelist ja turvalist energia varustust ei ole võimalik 
kindlustada väljastpoolt avatud ja konkurentsivõimelist energiaturgu, mis põhineb selliste 
ettevõtjate vahelisel konkurentsil, kes soovivad saada näiteks üleeuroopalisteks 
konkurentideks, mitte domineerida riigi tasandil. Tõeliselt konkurentsivõimeline ühtne Euroopa 
elektri- ja gaasiturg tooks endaga kaasa madalamad hinnad, parandaks tarnekindlust41 ja 
konkurentsivõimet. Samuti aitaks see suurendada keskkonnahoidu, sest ettevõtjad sulgevad 
konkurentsi tingimustes sellised jaamad, mis ei ole energiatõhusad. 
 
Mõned võimalused kaubanduse stimuleerimiseks on taastuvenergia toetamine riigi tasandil, 
näiteks läbi erinevate soodustuste ja hüvitiste süsteemi. Rääkides liikmesriikide taastuvenergia 
toetuskavadest, siis  piiramata asutamislepingu riigiabi puudutavate artiklite 87 ja 88 
kohaldamist, hindab komisjon liikmesriikides kasutatud mehhanismide rakendamist, mille 
kohaselt elektrienergia tootja saab ametivõimude määruste alusel otsest või kaudset toetust 
ning millel võib olla kaubandust piirav mõju, kusjuures lähtutakse seisukohast, et kõnealused 
mehhanismid aitavad täita asutamislepingu artiklitega 6 ja 174 (keskkonnahoiu) ettenähtud 
eesmärke42. 
 
Taastuvate energiaallikate toetamine tähendab ka seda, et neid peaks eelistama muude 
energiaallikate ees, mis tihtipeale on imporditud Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest. 
Näiteks, Euroopa Liidu direktiiv 2003/54/EÜ  ütleb, et EL liikmesriik võib tarnekindluse huvides 
nõuda, et võrgujärjekorras eelistataks elektrijaamu, kus kasutatakse kohalikke primaarenergia 
allikaid, igas kalendriaastas kuni 15% ulatuses kogu primaarenergiast, mis on vajalik 
asjaomases liikmesriigis tarbitava elektrienergia tootmiseks. 
 
Sama direktiiv sätestab, et liikmesriigid kehtestavad kriteeriumid oma territooriumil 
elektritootmisvõimsuse ehitamise lubade andmiseks. Sellised load on jälle üks viis 
energiakaubanduse reguleerimiseks. Lubade andmise kriteeriumid võivad olla seotud: 
 

a) elektrisüsteemi, rajatiste ja seonduvate seadmete ohutuse ja turvalisusega; 
b) tervisekaitse ja turvalisusega; 
c) keskkonnakaitsega; 
d) maakasutuse ja paigutamisega; 

                                                
40 Euroopa Komisjoni Teatis, Roheline Raamat 
41 “Lessons from liberalised electricity markets”. IEA, 2005. 
42 Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu direktiiv 2001/77/EÜ 
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e) riigimaa kasutamisega; 
f) energiakasutuse tõhususega; 
g) esmaste allikate liigiga; 
h) taotlejat iseloomustavate asjaoludega, nagu tehniline, majanduslik ja finantsvõimekus; 
i) direktiivi artikli 3 alusel vastuvõetud meetmetele vastavusega. EL direktiivi 2003/54/EÜ 
artikkel 3 räägib avalike teenuste osutamise kohustusest ja tarbijakaitsest.  

 
Samuti Euroopa Komisjon43: 
 

• toetab ettepanekut biokütuste soodustus/toetussüsteemi kohta, mis näiteks taunib 
suure bioloogilise mitmekesisusega maa kasutuselevõtmist biokütuste lähteaine 
kasvatamise põllumaana; taunib halbade biokütuse tootmissüsteemide kasutamist; 
ning innustab teise põlvkonna tootmisprotsesside kasutamist;  

 
• jätkab tasakaalustatud lähenemisviisi käimasolevates vabakaubandusläbirääkimistes 

etanooli tootvate riikide/piirkondadega, pidades silmas kodumaiste tootjate ja ELi 
kaubanduspartnerite huve biokütuse kasvava nõudluse raames. 

 
Rääkides riigiabist taastuvatele energiaallikatele, mainib Euroopa Komisjon, et ametlik toetus 
biomassi tootmiseks ja kasutamiseks peab vastama ühenduse riigiabipoliitikale. Komisjon saab 
lubada investeeringutoetust ja tegevusabi vastavalt ühenduse suunistele keskkonnakaitseks 
antava riigiabi kohta.44 Nendes suunistes sisalduvates reeglites on arvesse võetud biomassist 
toodetud energia võimalik kasulik mõju võrreldes energia tootmisega fossiilkütustest. 
Toetatavatel aladel antavat investeeringutoetust võidakse käsitleda kui ühisturuga kokkusobivat 
vastavalt piirkondliku riigiabi andmise suunistele.45 Lubamatuid konkurentsimoonutusi ei tohiks 
esineda.  
 
Biokütuse direktiivi rakendamiseks näeb Euroopa Komisjon kaks põhilist vahendit: 
maksusoodustused ja biokütuse kohustused46. Mõlema meetodi abiga on võimalik suurendada 
biokütuse kasutamist ja sellega kauplemist, seeläbi suurendades ka iseseisvust imporditavatest 
fossiilsetest kütustest. Maksusoodustuse ja kütuse kohustuse kasutamist kajastatakse pikemalt 
Euroopa Komisjoni teatises „Biomassi tegevuskava“.  Antud tegevuskava kirjeldab ka erinevaid 
ELi ja kolmandate riikide vahel kehtivaid kaubanduslepinguid, mis muuhulgas reguleerivad ka 
kauplemist bioenergia ja biokütusega.  
 
Oma sõna biokütuse kauplemise teemal on võtnud ka Euroopa Regioonide Komitee47. 
Kommitee tõdeb, et Euroopal on energiavaldkonnas vaja toime tulla arvukate väljakutsetega, 
nagu liiga kõrged  ja kõikuvad energiahinnad, ülemaailmselt kasvav energianõudlus, tootja- ja 
transiitriikide ning veoteede turvariskid, suurenev sõltuvus impordist ning energiaallikate ja 
tarnijate seni veel vähene mitmekesisus, kasvav keskkonna koormamine, vajadus tugevama 
integratsiooni järele ja riiklike energiaturgude võrgustiku rajamine ning vajadus suurte 
investeeringute järele energeetika infrastruktuuris. Regioonide komitee rõhutab ELi väliste ja 
siseste energiaallikate mitmekesistamise vajadust, et vähendada Euroopa Liidu sõltuvust 
energiaimpordist ning üksikute pakkujate tarnetest ja tagada sel viisil jätkusuutlik 
energiavarustus. Samas toonitab Euroopa Regioonide Komitee, et asjaolu, et kindla 
                                                
43 Taastuvenergia tegevuskava, Taastuvenergia 21. sajandil: jätkusuutlikuma tuleviku rajamine 
44 Ühenduse suunised keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta. EÜT C 37, 3.2.2001, lk 3.  
45 Piirkondliku Riigiabi Andmise Juhend. EÜT C 74, 10.3.1998, lk 9. 
46 ELi biokütuse strateegia 
47 Regioonide komitee arvamus 
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energiakandjate kombinatsiooni kasuks otsustamine peab subsidiaarsuspõhimõtet arvestades 
jääma jätkuvalt liikmesriikide pädevusse. Kommitee arvates on väga teretulnud, et Euroopa 
nõukogu võttis 14. veebruaril 2006. aastal otsust lisada kaugkütte tarned nende kaupade ja 
teenuste loetellu, mille suhtes võivad liikmesriigid rakendada käibemaksusoodustust.  

Euroopa Liidu biokütuste direktiiv räägib, et biokütuste kasutamist ergutav tegevus peab olema 
kooskõlas varustuskindluse ja keskkonnaalaste eesmärkidega ning iga liikmesriigi poliitiliste 
eesmärkide ja meetmetega. Seejuures võivad liikmesriigid ise kaaluda, kuidas majanduslikult 
tõhusal viisil rakendada biokütuste kasutamise võimalusi. Sellest hoolimata on Euroopa Liidul 
teatav õigus otsustada, mil määral tuleks soodustada omamaist tootmist või importi.  
 
Biokütuse tegevuskavas on hinnatud kolme võimalust biokütuste 5,75% suuruse turuosa 
saavutamiseks 2010. aastaks: 

• impordi osa minimeerimine; 

• impordi osa maksimeerimine; 

• tasakaalustatud lähenemisviis. 

Miks ei eelista Euroopa Komisjon minimaalset või maksimaalset importi? Esiteks, peab kindlasti 
eksisteerima tasakaal imporditud ja kodumaise bioenergia ja biomassi vahel. Kolmandatest 
riikidest, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu, imporditud biokütus on ELis toodetud biokütusest 
palju odavam. Kui Euroopa Liit loobuks kõikidest aktsiisidest ja tariifidest imporditud 
biokütusele, siis kodumaised tootjad ei saaks välismaa omadega konkureerida ja turul püsida. 
Samas, nii Eesti, kui ka kõik ülejäänud Euroopa Liidu riigid on Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmed. Kehtivad lepingud ja WTO regulatsioonid ei luba 
EL’il sulgeda uksed imporditud biokütusele ja bioenergia toorainele. Nii võib suure 
tõenäosusega ütelda, et bioenergia ja selle tooraine impordi puudumine ELi on võimatu.  
 
Kui Euroopa Liidu riigid impordiks kogu vajaliku bioenergiat, siis selle maksumus oleks küll 
väiksem, kui kohapeal toodetud energia, ja kasvuhoonegaaside vähenemine maailma 
mastaapides oleks ka suurem. Samas, ei toimuks põllumajanduse arengut ja ELi sõltuvus 
importenergiast kasvaks märgatavalt. Ka varustuskindlustus väheneks, kuna EL ei pööraks nii 
palju tähelepanu kodumaistele kütusallikatele arendamisele.  
 
Euroopa Komisjon eelistab tasakaalustatud lähenemisviisi48. Komisjon on seisukohal, et nii 
saab vältida kahe esimese lähenemisviisi puudusi.  Seepärast toimib komisjon järgmiselt: 

§ esitab ettepaneku muuta standardit EN 1421449, et hõlbustada suurema valiku taimeõlide 
kasutamist biodiislikütuse jaoks sellises ulatuses, kus seda on võimalik teostada ilma kütuse 
tehnilisi omadusi oluliselt mõjutamata; 

§ tegeleb biokütuste direktiivi muutmisega nii, et eesmärkide täitmisel võetakse arvesse ainult 
selliseid biokütuseid, mis vastavad säästva viljeluse miinimumstandarditele; 

§ säilitab imporditud bioetanoolile turulepääsu tingimused, mis ei ole vähem soodsad 
võrreldes praegu kehtivate kaubanduskokkulepetega ettenähtud tingimustega; 

§ püüdleb tasakaalustatud lähenemisviisi poole praegu peetavatel vabakaubanduslepete 
läbirääkimistel etanooli tootvate riikide/piirkondadega. EL peab austama liikmesriikide 
energiatootjate ja ELi kaubanduspartnerite huve seoses kasvava biokütusenõudlusega; 

                                                
48 Biomassi tegevuskava 
49 Rasvhapete metüülestrite (FAME) standard. Vaata peatükk „Bioenergia turgu reguleerivate Eesti ja 
Euroopa Liidu standardite ülevaade“ 
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§ toetab arengumaid, kes soovivad toota biokütuseid ja arendada välja oma siseturge. See on 
eriti oluline seoses suhkrureformidega.50 

Komisjon tugineb nendele eesmärkidele ka läbirääkimistel, näiteks Mercosur’i51, ja Maailma 
Kaubandusorganisatsiooniga. Praegu on Euroopa eriti intensiivistanud läbirääkimisi Brasiiliaga 
bioenergia ekspordi/impordi küsimuses.  
 
Maksusoodustused ja maksude alandamine/suurendamine on samuti üks võimalik viis 
energiatoodetega kauplemise reguleerimiseks. Euroopa Liidu energia maksustamise direktiiv 
võimaldab liikmesriikidel teatavatel tingimustel vähendada makse või teha maksuvabastusi 
biokütustele. Neid maksusoodustusi peetakse riigiabiks, mida ei tohi rakendada ilma komisjoni 
eelneva loata. Komisjoni hinnangu eesmärk on vältida lubamatuid konkurentsimoonutusi ning 
hinnang põhineb ühenduse suunistel keskkonnakaitseks antava riigiabi kohta.52 Nendes 
suunistes võetakse arvesse biomassist toodetava energia võimalikke kasulikke mõjusid 
võrreldes fossiilsetest kütusest saadava energiaga.  
 
Biokütuse (mitmesugusel võimalikul kujul) tarnimise kohustuste ja maksusoodustuste vahelist 
kokkusobivust tuleb hoolikalt hinnata. Võib oodata, et kohustused välistavad vajaduse 
maksutoetuse järele ja lubavad vähendada riigiabi taset kooskõlas põhimõttega, et saastaja 
maksab, ja komisjoni riigiabi tegevuskavaga, mis keskendub väiksemale, ent paremale abile.  
 
Lisaks tuleks kehtestada üksikute kütuste keskkonnakaitse tulemuslikkusega seonduvate 
stiimulite raamistik. See ergutaks ja edendaks turust ja nõudlusest lähtuvate meetmete 
kasutamist biokütustele. Sobivad poliitilised meetmed võiksid sisaldada näiteks keskkonda 
arvestavate süsteemide soovitamist sõidukikasutajaile, ökotähistust, hinna eristamist 
heitkoguste maksude ja tootemaksude abil, keskkonnakvaliteedi edendamist nii tarbijate kui ka 
tootjate harimise ja teavitamise teel, kaubeldavaid lube, keskkonnakaitse nõuete täitmise 
garantiisid, vahendite ja keskkonnaohu hindamist pangandusmenetlustes53.  
 
Kaubanduse reguleerimisel tuleb ELi liikmesriikidel, sealhulgas Eestil, arvestada ka Euroopa 
Liidu ja teiste organisatsioonide/riikide vahel sõlmitud lepingutega. Näiteks, praegu tuuakse 
bioetanooli tollimaksuvabalt tariifikoodi 2207 all järgmiste sooduskaubanduse kokkulepete 
raames: 
 
– algatus „Kõik peale relvade“ (EBA) vähim arenenud maade jaoks; 

– Cotonou’ leping Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidega (AKV); 

– uus „GSP plus” sooduskava (säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriv erikord); 

– mõned kahepoolsed sooduslepingud, eelkõige Euroopa-Vahemere leping.  

 
Arvestades kasvavat nõudlust biokütuste järele, püüab komisjon tagada sobiva arengu nii ELi 
sisesele biokütuste ja nende lähteainete tootmisele kui ka nende täiendavatele 
impordivõimalustele ning arendada nende majanduslikku elujõulisust. Kodumaiste tootjate ja ka 
ELi äripartnerite huvide kaitseks järgib komisjon tasakaalustatud lähenemisviisi etanooli 
tootvate riikidega käimasolevatel kahepoolsetel ja mitmepoolsetel kaubandusläbirääkimistel. 
 

                                                
50Kõnealust aspekti käsitletakse üksikasjalikumalt tulevases teatises biokütuste kohta. 
51 Mercosur-  Lõuna-Ameerika ühisturg, kuhu kuuluvad Brasiilia, Argentiina, Uruguay, Paraguay 
52EÜT C 37, 3.2.2001, lk 3, eriti jagu E.3.3. 
53 ELi biokütuse strateegia 
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Euroopa importbiokütuse nõudlus võib kaasa aidata ELi kaubandussuhete parandamisele liidu 
kaubanduspartneritega ja luua uusi võimalusi arengumaade jaoks, kellel on potentsiaali 
biokütuste tootmiseks ja eksportimiseks konkurentsivõimeliste hindadega. 
 

5.2.2. Euroopa Liidu piirliülene kaubandus 

 
Kaubanduse reguleerimisel tuleb Eesti Riigil teha selget vahet kaubandusel ELi teiste 
liikmesriikidega ja kaubandusel ELi mittekuuluvate riikidega. Euroopa asutamiseleping ja 
samuti hulk Euroopa Liidu muid dokumente on suunatud piiriülese kaubanduse 
stimuleerimiseks ja hõlbustamiseks.  
 
Selleks et soodustada piiriülest energiakaubandust (kaubandust ELi sees) on vajalik luua 
võrdväärsed võrkupääsu tingimused, mis toimuksid ühiste eeskirjade abil.  
 
Lõpptarbijahinna kontroll kuulub avalike teenuste osutamise kohustuse alla, mis juhul, kui need 
on diskrimineerivad, ei ole kooskõlas EL direktiividega, milles on sätestatud avalike teenuste 
osutamise kohustused, et tagada kõigile ettevõtetele võrdne ligipääs tarbijatele. Teiseks, kui 
kasutatakse hüvitismakseid, siis peavad need olema kooskõlas riigiabi eeskirjadega. 
Kolmandaks, võib hinnadiskrimineerimise ja edasimüügipiirangutega seoses olla asjakohane 
konkurentsiseadus. Komisjon on alustanud mitu rikkumismenetlust seoses reguleeritud 
tariifidega. Komisjon tagab ka edaspidi, et kõik kõnealused kohustused oleksid kooskõlas 
ühenduse õigusega.  
 
Seepärast on komisjon teinud järelduse, et energiasektorit reguleerivatele asutustele tuleb 
riiklikul tasandil anda suuremad volitused ja jätta neile valikuvabadus võtta vastu otsuseid 
kõigis olulistes küsimustes. Komisjon arvab, et reguleerivad asutused vajavad suurt 
otsustusõigust järgmistes valdkondades:  
 

- kõik aspektid, mis on seotud kolmandate isikute juurdepääsuga võrkudele; 
- juurdepääs gaasihoidlatele; 
- mehhanismide tasakaalustamine; 
- turujärelevalve nt elektribörsi üle; 
- kokkusobivus jaotusvõrguettevõtjate funktsionaalse ja raamatupidamise eraldamisega; 
- kõik piiriülesed küsimused; 
- tarbijakaitse, sealhulgas lõpptarbijahinna kontroll; 
- teabe kogumine; 
- sanktsioonid nõuetele mittevastavuse korral.  
 

 
Komisjon teeb ettepaneku tugevdada selle alusel EL direktiive. Nii saavad liikmesriigid rohkem 
võimalusi bioenergia valdkonna, sh kaubanduse, reguleerimiseks54.  
 
Oluline on tagada, et riikliku tasandi otsustel ei ole negatiivset mõju aspektidele, mis on kõige 
kriitilisemad turulepääsu ning EÜ gaasi ja elektri siseturu edasise arengu puhul. Seepärast 
tuleks komisjoni teavitada riikide reguleerivate asutuste otsustest eelkõige seoses piirüleste 
küsimuste ja konkurentsi tõhustamisega.  
 
Liberaliseerimisega võivad kaasneda energiaettevõtete poolt kasutatavad agressiivsed ja 
eksitavad turustus- ja müügistrateegiad, et mõjutada tarbijaid tarnijat vahetama. Ebaausate 

                                                
54 Gaasi ja elektri siseturu väljavaated 
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kaubandustavade direktiiviga on sätestatud tugev raamistik selliste küsimustega 
tegelemiseks.55 
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1228/2003, 26. juuni 2003, milles käsitletakse 
võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses sätestab ka EL piiriülese 
kaubanduse regulatsioone. Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada piiriülest 
elektrikaubandust käsitlevad õiglased eeskirjad ning suurendada sel viisil konkurentsi elektri 
siseturul, võttes arvesse siseriiklike ja piirkondlike turgude eripära. See eeldab piiriüleste 
elektrivoogude hüvitamise korra sisseseadmist, ühtlustatud põhimõtete kehtestamist seoses 
piiriüleste ülekandetasudega ning olemasolevate ühendusvõimsuste jaotamist siseriiklike 
põhivõrkude vahel. 
 
Näiteks ütleb antud määrus, et võrgule piiriülese juurdepääsu eest tegelikult makstav summa 
võib märkimisväärselt kõikuda, sõltudes asjaomastest põhivõrguettevõtjatest ning 
liikmesriikides kohaldatud tarifitseerimissüsteemi struktuurilistest erinevustest. Seetõttu on vaja 
teatavat ühtlustamist, et vältida moonutuste tekkimist kaubanduses. Vahemaapõhiste tariifide 
või ainult eksportijate või importijate poolt makstavate eritariifide (kui kasutatakse 
asukohasignaale) kohaldamine lisaks siseriiklikule võrgule juurdepääsu eest makstavale 
üldisele tasule ei oleks asjakohane. 
 
Käesolev määrus ei piira liikmesriikide õigusi säilitada või võtta meetmeid, mis sisaldavad 
üksikasjalikumaid tingimusi kui need, mis on sätestatud käesolevas määruses nimetatud 
suunistes. 
 
 

5.3. Muud arvamused kaubanduse reguleerimisest 

 
Euroopa Biomassi Assotsiatsiooni AEBIOM’i peasekretär Jean-Marc Jossart on pakkunud oma 
nägemust bioenergia kasutamise edendamiseks. Mõned tema ideed sarnanevad ka Euroopa 
Liidu omadega. 
 
Esimeseks võimaluseks on suurendada maksusid fossiilsetele kütustele. Nii saab muuta 
bioenergiat konkurentsivõimelisemaks võrreldes fossiilsest kütusest toodud energiaga. Samas, 
tuleb nentida, et Jean-Marc Jossarti ettepanek ei ole Eestis väga ratsionaalne, kuna riigis ei ole 
veel arenenud bioenergia tootmine, samuti puuduvad kasutuskõlblikud seadmed. 2008. tõuseb 
küll Eestis kütuseaktsiis, mis viib selleni, et biokütuse hinnavahe võrreldes fossiilsete kütustega 
väheneb. Kuigi antud aktsiisi tõstmise motiiviks ei olnud bioenergia soodustamine, peaks see 
mingil määral kiirendama bioenergia valdkonna edasist arengut. Samuti on Eestis rakendatud 
aktsiisivabastus biokütuse käitlejatele.  
 
Teiseks võimaluseks pakub Jean-Marc Jossart rakendada võimaliku väiksema käibemaksu 
(KM) bioenergiale,  biomassile ja sellega seotud toodetele; samuti biomassi ja bioenergiat 
kasutavate tehnoloogiatele. Jälle, peaks madala KM rakendamine muutma bioenergia 
konkurentsivõimelisemaks võrreldes tavalisest energiaallikatest toodetud energiale. 
Käibemaksu vähendamist „rohelistele“ toodetele on toetanud ka Suurbritannia peaminister 
                                                
55 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja 
tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse 
õukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 
2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate 
kaubandustavade direktiiv), ELT L 149/22, 11.6.2005, mida kohaldatakse alates 12. detsembrist 2007. 
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Gordon Brown ja Prantsusmaa president Nicolas Sarcozy56,  kes esitasid oma ettepaneku 
Euroopa Komisjonile. Selline käibemaksu alandamine peab nende arvates soodustama 
keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamist.  
 
Selleks, et bioenergial oleksid ausad konkurentsitingimused võrreldes tavalise energiaga pakub 
Euroopa Biomassi Assotsiatsiooni peasekretär järgmised lahendused: 
 
 

- Kvaliteetse biomassi tootmise/korjamise infrastruktuuri loomine, ja energia tarnimine 
klientidele sama lihtsalt nagu tehakse fossiilsete kütustega; 

 
- Administratiivsete barjääride eemaldamine, nt lühendades lubade saamise aega jms; 

 
- Ausa võrkudele juurdepääsu garanteerimine bioenergiale ja biogaasile; 

 
- Teha mitu demonstratiivset ja eksperimentaalset bioenergia tootmise projekti, mis 

suurendaksid bioenergia referentse; 
 
- Kauplemisregulatsioonide harmoniseerimine EL tasemel. Erinevates liikmesriikides 

siseriiklikult kasutatavad instrumendid ja meetmed võtavad arvesse rahvusliku ja 
kohaliku majandusliku, poliitilise ja keskkonna situatsiooni. Euroopa Liidu lühiajaliseks 
eesmärgiks ei pea olema instrumentide ja poliitiliste toetuste harmoniseerimine üle 
kogu Euroopa. Samas, Euroopa Liidult peavad tulema juhendid ja tugev poliitiline tõuge 
ja toetus rahvuslikele valitsustele; 

 
- Kiirendada Euroopa Biokütuste Direktiivi rakendamist, kusjuures soovituslikest 

biokütuse osakaaludest peaksid saama kohustuslikud; 
 
- Toetada bioenergiat ja biokütust kasutavaid tehnoloogiaid. 

 
 
Tuginedes Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) Ülesannetele 35, 38 ja 4057 andsid välja 
B.Schlamadinger et al. töö „Bioenergia toodete ja teenuste kauplemise valikud“58. Antud töös 
räägitakse ka erinevate kaubandusevõimaluste efektiivsusest.  
 
Enne otsuse vastuvõtmist kaubanduse erinevate reguleerimisvõimaluste kohta tuleb tõsiselt 
kaaluda kõik sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte.  
 
Allpool on toodud mõned kriteeriumid, mida autorite arvates tuleb arvestada otsuste tegemisel 
ühe või teise kauplemisvõimaluse valimisel:  
 
 

• Tarnepotentsiaal  
Mis on eksporditava regiooni tehniline ja majanduslik potentsiaal sujuva „teenuse“ 
tarnimiseks? Tuleb arvestada selliste faktoritega nagu konkurents toiduainetööstusega, 
teine biomassi kasutusviis, metsade hävitamine ja kohalik energianõudlus. Teenuste all 
mõtlevad autorid energiat, CO2 vähenemist ja muid taastuvate energiaallikate eripärasusi.  

 

                                                
56Gordon Browni pressikonverents, 20.07.2007, http://www.number-10.gov.uk/output/Page12573.asp 
57 IEA Tasks 35, 38, 40  
58 Options for Tading Bioenergy Products and Services 

http://www.number-10.gov.uk/output/Page12573.asp
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• Nõudluse kindlus   
Kuidas areneb nõudlus „teenuste“ järele imporditavates regioonides, nt. konkurents 
erinevate taastuvenergiaallikate vahel, biomassi võimsuse areng jpm. 

 
• Loogiline võimsus   
Millised logistilised ja konversiooni võimalused eksisteerivad imporditavates ja 
eksporditavates riikides? Sinna kuuluvad nii võrgud, elektriülekandeliinid, sadamad, teed 
jm.  

  
• Jätkusuutlik areng   
Mis on sellise impordi/ekspordi ja tootmise seos maa arengu ja jätkusuutliku arenguga? 
Arvestada tuleb töökohtade loomise, õhu saastamisega jms.  

  
• Mitmekesistamine   
Kas riikides eksisteerib vajadus energiaallikate mitmekesistamiseks?   

  
• Poliitikad ja eeskirjad  
Milliseid kaubandusvõimalusi eelistatakse kehtivate seaduste ja regulatsioonide järgi?  

  
 
Schlamadinger et al. toonitavad et antud kriteeriumid ei ole lõplikud ja paljude teiste juhtumite 
puhul tuleb arvestada ka teiste kriteeriumidega.  
 

5.4. Kokkuvõte 

 
Euroopa Komisjon on seisukohal, et taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia 
osakaalu suurendamine aitab vähendada Liidu sõltuvust kolmandatest, tihti ebastabiilse 
kliimaga, riikidest imporditud fossiilsetest energiaallikatest ja gaasist. Samuti aitab see kaasa 
keskkonnahoiu suurenemisele, kuna biomassist toodetud energia on märksa puhtam näiteks 
fossiilsetest kütustest toodetud energiast. Kaaludes erinevaid võimalusi ja meetmeid 
kaubanduse reguleerimiseks energeetilise sõltumatuse ja keskkonnahoiu suurendamiseks 
tuleb selgelt eristada kauplemist Euroopa Liidu sees, ehk piiriülest kaubandust, ja kauplemist 
kolmandate riikidega.  
 
Eesti Euroopa Liidu riigina peab järgima Euroopa Liidu õigusakte kauplemise reguleerimisel, 
eristades Ühenduse sisest kaubandust ja kaubandust kolmandate riikidega. Rääkides 
taastuvenergia, sealhulgas biomassi ja bioenergiaga kauplemisest Euroopa Ühenduse sees ja 
sellise kauplemise reguleerimisest ei tohi unustada, et Euroopa Liidu kodanikele 
asutamislepinguga tagatud vabadused – kaupade vaba liikumine, teenuste osutamise vabadus 
ja asutamisvabadus – on võimalikud üksnes täiesti avatud turul, kus kõik tarbijad saavad vabalt 
valida tarnijaid ja kõik tarnijad saavad vabalt teenindada oma tarbijaid. Euroopa Komisjon ei 
poolda riikide protektsionistliku poliitikat. Säästva, konkurentsivõimelist ja turvalist energiat ei 
ole võimalik saavutada ilma avatud ja konkurentsivõimeliste energiaturgudeta. Eesti peab ka 
edaspidi järgima liberaalset, turumajanduse põhimõtetele rajanevat poliitikat, sealhulgas 
energia sektoris. Selline poliitika aitaks suurendada keskkonnahoidu, sest ettevõtjad sulgevad 
konkurentsi tingimustes sellised jaamad, mis ei ole energiatõhusad.  
 
Eestis peavad olema kehtestatud mõned piirangud biokütuse impordile kolmandatest riikidest, 
kuna loobudes kõikidest aktsiisidest ja tariifidest imporditud biokütusele ei suudaks kodumaised 
tootjad olla konkurentsivõimelised. Samas peab arvestama sellega, et Eesti on Maailma 
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Kaubandusorganisatsiooni liige ja samuti kehtivad meil muud riikidevahelised kaubandust 
reguleerivad lepingud, mis ei luba meil sulgeda uksi imporditud biokütusele ja bioenergia 
toorainele. 
 
Taastuvenergia toetamiseks on Eesti võtnud vastu regulatsiooni mis sätestab ostukohustust 
taastuvatele energiale. See omakorda soodustab bioenergia tootmist ja tarbimist. Näitena võib 
tuua antud raporti neljandas peatükis mainitud Tartusse ja Tallinna rajatavad biomassil 
töötavaid elektrijaamad, mis tekkivad just tänu sellele et riigis kehtib ostukohustus taastuvale 
energiale, kus Eesti Energia peab selle ostma tootjatelt kõrge hinna eest.  
 
Peale ostukohustuse kehtestamist on riigis rakendatud ka aktsiisivabastus biokütusele. Eesti on 
võtnud endale kohustuseks suurendada biokütuse osakaalu transpordis kasutavas kütuses 
aastaks 2010 5,75%ni. Samas, statistika kohaselt oli 2006. aastal biokütuse tarbimine Eestis 
0% lähedane. Uus Paldiskisse kerkiv biodiisli tehas kavatseb toota umbes 100 000 tonni 
biodiislit aastas, millest 80% kavatsetakse eksportida välismaale. Ainuüksi selle näite põhjal 
kus ekspordi osakaal on nii suur, võib järeldada, et biodiislil ei ole praegu Eestis eriti suur 
kasutusotstarve, kuna puuduvad biodiislit kasutavad seadmed ja samuti kütusmüüjad on 
biodiisli suhtes skeptilised59. Isegi kehtiv aktsiisivabastus biodiislile ei suutnud suurendada 
sellise kütuse tarbimist Eestis, vaid tõi riigile ca 5 miljonit krooni saamata jäänud tulu maksude 
näol. 
 
Kui riigis oleks nõudlus biokütuse järele, siis võiks suure tõenäosusega öelda, et Eesti 
biokütuse tootjad suurendaksid müüki siseturule, nii vähendades suurt vahet biokütuse impordi 
ja kodumaise tarbimise vahel.  
 
Kõige lihtsamateks ja ELi õigusaktidega kooskõlas olevateks meetmeteks oleksid bioenergiat ja 
biokütust kasutavate tehnoloogiate toetamine ja samuti kvaliteetse biomassi ja bioenergia 
tootmise infrastruktuuri loomine, ja energia tarnimine klientidele sama lihtsalt nagu tehakse 
fossiilsete kütustega.  

 

                                                
59 Info põhineb intervjuudel 
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KOKKUVÕTE ETTEPANEKUTEST 

Ettepanek Ettepaneku sisu/tähendus Tähendus Eesti riigile 
 

Teema: Bioenergia valdkonda reguleerivad õigusaktid ja maksustamine 
 
Vajadus ühtsete 
definitsioonide järgi 
 

Vajalikud on bioenergia 
valdkonnas kasutatavad ühtsed 
definitsioonid. 

Riigi initsiatiivil tuleb ühtlustada terminitele 
tähendus 

Madalam 
käibemaksumäär  
 

Madalam käibemaksumäär 
stimuleerib bioenergia tootmist ja 
selle kasutamist. 
 

Madalam käibemaksumäär bioenergiale ei 
pruugi olla kooskõlas direktiivi (Nõukogu 
direktiiv 2006/112//EÜ 28. novembrist 2006, 
mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) 
ühtse maksustamise põhimõttega ning selle 
kohaldamisel tuleb arvestada riigiabi 
sätetega. Näiteks, Eestis oli kuni 1.juuli 2007 
füüsilisele isikule, elamu- või korteriühistule, 
kirikule või kogudusele, haiglat pidavale 
isikule või riigi-, valla- või linnaeelarvest 
finantseeritavale juriidilisele isikule või 
asutusele oma tarbeks müüdava 
soojusenergia ning füüsilisele isikule 
müüdava kütteturba, briketi, kivisöe või 
küttepuidu käibemaksumäär 5%. Alates 
2007. aasta 1. juulist kehtib 
käibemaksumäär 18%. 
 

Tulumaksusoodustused     
 

Biomassi ja bioenergia tootjate 
jagatud kasum võib ka olla 
vabastatud tulumaksust. 

Ei ole kõige ratsionaalsem lahendus. Võib 
tekkida olukord, kus ettevõtjad ei suuna 
teenitud kasumit ettevõtlusesse tagasi, vaid 
eelistavad teenitud tulu koheselt välja võtta 
Tekib situatsioon, mis läheb vastuollu 
meetme eesmärgiga.  
 

Maamaksuvabastus 
 

Mõeldav on biomassi ja bioenergia 
tootmiseks kasutatava maa 
lisamine maksuvaba maa loetellu. 
 

Võttes arvesse maamaksu suurust ja 
tasumisele kuuluvate maksusummade 
marginaalsust, on selle meetme mõju Eesti 
ettevõtjate kulubaasile vähemärgatav. 

Täiendav 
mahaarvamine 
füüsilistest isikutest 
ettevõtjatele 
 

Tulumaksuseadus lubab 
töötlemata põllumajandussaadusi 
või oma maal kasvavat metsa 
müüvatel füüsilisest isikust 
ettevõtjatel teha maksustatavast 
tulust täiendav mahaarvamine 
summas 45 000 krooni. Sarnase 
arvestusliku mahaarvamise 
võimaluse sätestamine lisaks 
dokumentaalselt tõendatud kulude 
mahaarvamisele oleks lihtne ja 
kergesti administreeritav 
maksusoodustus biomassi ja 
bioelektri väiketootjatele 

Võttes arvesse mahaarvamise summat võib 
eeldada, et mõju biomassi ja bioenergia 
valdkonna edendamisele ei ole väga suur. 
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kompenseerimaks kulutusi, mida 
objektiivsetel põhjustel ei ole 
võimalik dokumentaalselt 
tõendada.     

Sotsiaalmaksu 
miinimumkohustuse 
tasumine riigi poolt 
 

Riik võtab enda kanda osa 
tööandja 
sotsiaalmaksukoormusest, kuid 
tööhõive kasvuga paraneb 
eeldatavalt ka tulumaksu 
laekumine. 

Sotsiaalmaksu riigipoolne tasumine 
minimaalselt kuumääralt (st 2000-lt kroonilt 
aastal 2007) võib avaldada positiivset mõju 
tööhõivele majandussektorites, kus 
tavapärane töötasu on keskmisest 
madalam.  

 
Teema: Bioenergia turgu reguleerivad standardid 

 
Uute standartide 
väljatöötamise vajadus 

Põhjamaade ministrite Nõukogu 
(Nordic Minstry Council) poolt 
finantseeritud Läänemere regiooni 
Energeetilise Koostöö projekti 
Bioenergia 2003-2005 (BASREC- 
Baltic Sea Region Energy 
Cooperation) raames läbiviidud 
uuringust selguvad mõned 
soovitused uute, praegu turul 
puuduvate standardite 
kehtestamiseks.  

Uuteks standarditeks võivad olla biokütuste 
käitlemise ja ladustamise standard ja samuti 
turvast puudutvad standardid.  Eesti peaks 
nii siseriiklikult (Eesti Standardikeskus) kui 
ka Eurooa Liidu tasemel (nt CENis) aktiivselt 
osalema bioenergia valdkonna puudutavate 
standartide väljatöötamisest.  
Vajadust töötada välja uued standardid 
rõhutab ka bioenergia valdkonna spetsialist, 
Tehnikaülikooli professor Villu Vares60.  

 
Teema: EL ja Eesti energiaturgude ühendamine. Kaubanduse reguleerimine* 

 
Energia infrastruktuuri 
arendamine võttes 
arvesse taastuvenergiat 

Euroopa Komisjon soovitab 
energiaturu mitmekesistamist, kus 
sõltumatu põhivõrguettevõtja ja 
sõltumatu jaotusvõrguettevõtja 
tagavad kõigile tootjatele võrdse 
pääsu võrgusüsteemi ning 
arendavad võrgu infrastruktuuri 
vastavalt pikaajalisele strateegiale, 
võttes arvesse taastuvenergia 
ressursside integratsiooni. 

Eestis peab bioenergia ja selle infrastruktuur 
olema kajastatud riiklikes energiavaldkonna 
arengukavades ja muudes 
energiavaldkonda puudutavates 
dokumentides 
 

Bioenergia osakaalu ja 
hinna avalikustamine 
klientidele Euroopa 
Liidus 

Tarbijatele peab olema seletatud 
kuidas taastuvenergia toetuste 
kulud kantakse üle kasutajale.  
Elektrienergia päritolu 
avalikustamine tõstaks ka 
taastuvate energiaallikate 
suurema osakaaluga tootjate 
mainet. 

Selline kohustuslik avalikustamissüsteem on 
kehtestatud Euroopa Liidu direktiiviga, mille 
kohaselt tuleb tarbijaid teavitada iga 
energiaallika osakaalust kogu kütusetarbes. 
Eestis on antud avalikustamissüsteem juba 
rakendanud. Samas, Eesti peaks tagama et 
elektritarbijad esitaksid need andmed mitte 
ainult arvetel  vaid näiteks ka reklaam- ja 
muudes materjalides. 

Teiste EL riikide 
toetussüsteemide 
analüüs. Teiste riikide 
kaubanduse 

Erinevad riiklikud taastuvenergia 
toetussüsteemid on väga 
kasulikud. Konkurents süsteemide 
vahel peaks kaasa tooma 

Euroopa Komisjon arvab, et ühtlustatud 
Euroopa toetusmehhanismide süsteemi 
kehtestamine Euroopa Liidu õigusaktidega 
ei ole praegu veel asjakohane. 

                                                
60 Ernst & Young intervjuu professor Villu Varesega 
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regulatsioonide 
jälgimine ja erinevate 
mehhanismide 
hindamine 

suurema lahenduste hulga ning 
suurema kasu. 

Eesti peab ka edaspidi hoolikalt jälgima 
teiste EL riikide toetussüsteeme ja nende 
efektiivsust, kuna paljudes riikides on 
taastuvenergia, sh bioenergia, toetamisel 
pikaajaline kogemus.  
 

Euroopa Liidu 
taastuvenergia ja 
biokütuse eesmärkide 
saavutamise olulisus 

Euroopa poolt on kehtestatud 
kohustuslikud osakaalud 
taastuvelektrile ja samuti on 
biokütuse direktiiviga kehtestatud 
osakaal biokütustele (transpordis 
kasutatavates kütustest).  

Eesti ei suutnud 2005. aastaks biokütuse 
eesmärki saavutada. Eesti on nüüd võtnud 
endale eesmärgiks saada 5,75% turuosa 
2010. aastaks, mille saavutamine on 
vähetõenäoline. 
Euroopa Komisjon järeldab, et õiguslikud 
siduvad ja seaduslikult vormistatud 
eesmärkide vormis märguanne on tugevam 
kui puhtalt vabatahtlik kohustusevõtt. On 
võimalik, et biokütuse osakaalu eesmärgid 
võivad muuta ka Eesti jaoks kohustuslikuks.  
 

Analüüs mõjust 
bioenergia valdkonnale 
turu avamisest teistele 
energiatootjatele  

Vaja on analüüsida milline on 
tõenäoline mõju 
bioenergiavaldkonnale täieliku 
konkurentsi tingimustes. 

Eesti elektriturg avaneb täielikult teistele ELi 
riikidele alates 2013. aastast. Läti ja Leedu 
energiaturud on energiatootjatele teistest EL 
riikidest juba 100% avatud. Eesti peaks 
jälgima nende turgude käitumist, pöörates 
tähelepanu taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia tootmise ja tarbimise 
muutustele seoses turgude täieliku 
avamisega.  

Liberaalne ja 
konkurentsile avatud 
poliitika 

Euroopa Komisjon ei poolda riikide 
protektsionistliku poliitikat. 
Säästva, konkurentsivõimelist ja 
turvalist energia varustust ei ole 
võimalik kindlustada väljastpoolt 
avatud ja konkurentsivõimelist 
energiaturgu, mis põhineb selliste 
ettevõtjate vahelisel konkurentsil, 
kes soovivad saada näiteks 
üleeuroopalisteks konkurentideks, 
mitte domineerida riigi tasandil.  

Eesti peab ka edaspidi järgima liberaalset, 
turumajanduse põhimõtetele rajanevat 
poliitikat, sealhulgas energia sektoris, 
arvestades ka oma siseriiklike huvidega. 
Tõeliselt konkurentsivõimeline ühtne 
Euroopa elektri- ja gaasiturg tooks endaga 
kaasa madalamad hinnad, parandaks 
tarnekindlust ja konkurentsivõimet. Samuti 
aitaks see suurendada keskkonnahoidu, 
sest ettevõtjad sulgevad konkurentsi 
tingimustes sellised jaamad, mis ei ole 
energiatõhusad. 

Eesti ei kehtesta suuri 
piiranguid välismaalt 
imporditud biomassile 
ja biokütusele 

Vaja on saavutada tasakaal 
omamaise toodangu ja impordi 
vahel. Euroopa Komisjon eelistab 
tasakaalustatud lähenemisviisi. 

Mõned piirangud impordile peavad 
eksisteerima, kuna loobudes kõikidest 
aktsiisidest ja tariifidest kolmandatest 
riikidest imporditud biokütusele ei saa 
kodumaised tootjad olla 
konkurentsivõimelised. Samas on vaja 
arvestada ka kehtivate kaubandust 
reguleerivate lepingute ja regulatsioonidega 
(näiteks WTO), mis ei luba Eestil sulgeda 
uksi imporditud biokütusele ja bioenergia 
toorainele 

* Kaubanduse reguleerimise teema on otseselt seotud ka bioenergia toetamise teemaga, 
mis leiab kajastust II ja III etapis
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Kasutatud allikad 

1) Bioenergia turgu reguleerivate siseriiklike ja Euroopa Liidu õigusaktide analüüs 

Aktsiisivabastuse load [http://www.emta.ee/?id=914] 02.07.2007 

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus (RT I 2003, 2, 17…2006, 29, 222) 

Biokütuse tootjatele hakatakse väljastama aktsiisivabastuse lube 
[http://www.emta.ee/?id=2785] 02.07.2007 

Eesti elektrimajanduse arengukava 2005–2015 (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 
2006. a korraldusega nr 5) 

Eesti keskkonnahoidlike ning jätkusuutlike riigihangete prioriteedid aastateks 2007-2009 
(Keskkonnaministeeriumi seletuskiri eelnõu juurde) 
[http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=333027/220107_EestiKJRiigihangeteP
rioriteedid_eeln6u2.pdf] 02.07.2007 

Elektrituruseadus (RT I 2003, 25, 153…2007, 23, 120) 

Energiatoodete maksustamise uuring. TTÜ Elektroenergeetika Instituut, Tallinn 2007, 49 lk 

Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (RT I 2004, 24, 163…2007, 
24, 129)  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ, 16. detsember 2002, ehitiste energia-
tõhususe kohta 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/77/EÜ, 27. september 2001, taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/30/EÜ, 8. mai 2003, millega edendatakse 
biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/8/EÜ, 11. veebruar 2004, soojus- ja 
elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel, millega 
muudetakse direktiivi 92/42/EMÜ 

Klooster, Karin. Keskkonnamaksude mõju eesti arengule. TÜ välismajanduse õppetool, Tartu 
2006, 61 lk (bakalaureusetöö) 

Kütuseaktsiis [http://www.emta.ee/?id=2516] 02.07.2007 

Keskkonnatasude seadus (RT I 2005, 67, 512…2006, 29, 220) 

http://www.emta.ee/?id=914
http://www.emta.ee/?id=2785
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=333027/220107_EestiKJRiigihangeteP
http://www.emta.ee/?id=2516
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Nõukogu Direktiiv 2003/96/EÜ, 27. oktoober 2003, millega korraldatakse ümber energiatoodete 
ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003, 29. september 2003, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad 
toetuskavad põllumajandustootjate jaoks 

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005, 20.september 2005, Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta 

Põllumajandusministri 20. aprilli 2007  määrusega nr  59 (RTL 2007, 36, 629) vastu võetud 
„Energiakultuuri toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ 

Riigihangete seaduse (RT I 2007, 15, 76) 

Seletuskiri elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu juurde (eelnõu 1051 SE) 

2) Võrdlev analüüs Eesti ja Euroopa Liidu bioenergia turul rakendatavate maksude kohta 
ning ettepanekute tegemine Eesti maksusüsteemis muudatuste tegemiseks 

Nõukogu Direktiiv 2003/96/EÜ, 27. oktoober 2003, millega korraldatakse ümber energiatoodete 
ja elektri-energia maksustamise ühenduse raamistik 

Eesti aruanded biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2003/30/EÜ, kättesaadav  
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm 
 
Euroopa Ühenduse Nõukogu määrus 1782/2003/EÜ ühise põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjadest ja toetuskavadest põllumajandustootjate 
jaoks. 
 
Taani aruanded biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2003/30/EÜ, kättesaadav 
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm 
 
Soome aruanded biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2003/30/EÜ, kättesaadav 
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm 
 
Rootsi aruanded biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2003/30/EÜ, kättesaadav 
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm 
 
Saksamaa aruanded biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2003/30/EÜ, kättesaadav 
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm 
 
Komisjoni teatis – “Biokütuste arendamise aruanne” - KOM(2006) 845 lõplik, 10.1.2007 
 
8. mai 2003. aasta direktiiv 2003/30/EÜ, millega edendatakse biokütuste ja muude 
taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris (ELT L 123, 17.5.2003). 

http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm
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27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja 
elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003). 
 
Komisjoni teatis – „Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamine“ – KOM 
(2005) 627 lõplik, 7.12.2005 
 
Commission staff working document - “Impact assessment of the Communication on support 
schemes for renewable energy sources” SEC(2005) 1571, 7.12.2005 

 

3) Bioenergia turgu reguleerivate Eesti ja Euroopa Liidu standardite ülevaade 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/17/EÜ, 3. märts 2003, millega muudetakse 
direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohtaEMPs kohaldatav tekst. 

E.Alakangas, T. Lensu, N. Haglund, M. Nitschke. Review of the present status and future 
prospects of standards and regulations in the bioenergy field. Norden 2005. 

Komisjoni Teatis, ELi biokütuse strateegia, KOM(2006) 34 lõplik 

Komisjoni Teatis, Biomassi tegevuskava, KOM(2005) 628 lõplik 

V. Vares, Ü. Kask, P. Muiste, T. Pihu, S. Soosaar. Biokütuse kasutaja käsiraamat. TTU 
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4) Analüüs Eesti ja Euroopa Liidu turgude ühendamisest 

Aruanne, biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest, Eesti 
2006 

Biokütuse Riigiabi sisearuanne 2006, Rahandusministeerium, Juuni 2007 

Eesti elektrimajanduse arengukava 2005-2015, Tallinn 2005 

Eesti Energia strateegilised eesmärgid, www.energia.ee, 22.j uuni 2007 

http://www.evs.ee
http://www.cen.eu
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http://www.biomassenergycentre.org.uk/portal/page?_pageid=77,15108&_dad=portal&_schem
http://www.energia.ee
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alternatiivsete kütuste arendamine ja edendamine Euroopa Liidus”, (2006/C 195/20), 18. 
august 2006 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/77/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul, 27. september 2001 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/30/EÜ, millega edendatakse biokütuse ja 
muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris, 8. mai 2003 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu 
ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/92/EÜ, 26. juuni 2003 

Intervjuud Villu Vares (TTU), Sulev Soosaar (TTU) ja Ell-Mari Koppeliga (MKM) 

Komisjoni Teatis, ELi biokütuse strateegia, KOM(2006) 34 lõplik 

Komisjoni teatis Euroopa Ülemnõukogule ja Euroopa Parlamendile, Euroopa Energiapoliitika, 
KOM(2007) 1 lõplik 

Komisjoni Teatis, Biomassi tegevuskava, KOM(2005) 628 lõplik 

Komisjoni teatis, Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamine, KOM(2005) 
627 lõplik 

Komisjoni teatis Nõukogule ja Euroopa Parlamendile, Biokütuse arendamise aruanne, 
KOM(2006) 845 lõplik 

Komisjoni teatis, Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 17 alusel algatatud Euroopa gaasi- ja 
elektrisektoreid käsitlev uurimine (lõpparuanne), KOM(2006) 851 lõplik 

Komisjoni teatis Nõukogule ja Euroopa Parlamendile, Gaasi ja elektri siseturu väljavaated, 
KOM(2006) 841 lõplik 

Roheline Raamat energiatõhususe kohta, ehk kuidas saavutada vähemaga rohkem, 
KOM(2005) 265 lõplik  

Äripäev, http://www.aripaev.ee/3617/uud_uudidx_361703.html, 22.06.2007 
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sõltumatuse suurendamisel 

B. Schlamadinger, A. Faaij, M. Junginger, S. Woess-.Gallasch, E. Daugherty. Options for 
trading Bioenergy Products and Services 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal “Maanteetranspordiks kasutatavate 
alternatiivsete kütuste arendamine ja edendamine Euroopa Liidus”, 2006/C195/20 

http://www.aripaev.ee/3617/uud_uudidx_361703.html
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Jean-Marc Jossart, Bosting Bioenergy in Europe 

Intervjuud Villu Vares (TTU), Sulev Soosaar (TTU) ja Ell-Mari Koppeliga (MKM) 

Komisjoni teatis Euroopa Ülemkogule ja Euroopa Parlamendile. Euroopa Energiapoliitika, 
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Komisjoni teatis Nõukogule ja Euroopa Parlamendile, Gaasi ja elektri siseturu väljavaated, 
KOM(2006) 841 lõplik 

Komisjoni teatis Nõukogule ja Euroopa Parlamendile, Taastuvenergia tegevuskava. 
Taastuvenergia 21. sajandil: jätkusuutlikuma tuleviku rajamine. KOM(2006) 848 lõplik 

Komisjoni Teatis, Biomassi tegevuskava, KOM(2005) 628 lõplik 

Komisjoni teatis, ELi biokütuse strateegia, KOM(2006) 34 lõplik 

Komisjoni teatis, Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 17 alusel algatatud Euroopa gaasi- ja 
elektrisektoreid käsitlev uurimine (lõpparuanne), KOM(2006) 851 lõplik 

Regioonide Komitee arvamus teemal “Roheline raamat “Euroopa strateegia säästva, 
konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks”” ja “Komisjoni teatis: Biomassi 
tegevuskava” ning “Komisjoni teatis: ELi biokütuste strateegia”, 2007/C51/04 
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Roheline raamat, Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia 
tagamiseks, KOM(2006) 105 lõplik 

William K. Caesar, Jens Riese, Thomas Seitz. 2007. Betting on biofuels. The McKinsey 
Quarterly.  
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6. Ülevaade Eesti bioenergia sektori hetkeolukorrast ja potentsiaalist 

 
Käesolevas peatükis analüüsitakse bioenergia valdkonna hetkeolukorda, antakse ülevaade 
olemasolevatest ja plaanitavatest bioenergia projektidest ja bioenergia valdkonna potentsiaalist.  
 

6.1. Hetkeolukorra ülevaade 

 
Bioenergia valdkonna hetkeolukorra ülevaates vaadatakse nii biomassi, kui ka bioenergia 
olukorda. Biomassi (energiakultuuride, metsaressurssi, jäätmete ressurssi) hetkeolukorra 
kirjeldus põhineb “Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukavas aastateks 2007 
- 2013“ toodud informatsioonil ja on antud seisuga Jaanuar 2007. Detailsem biomassi olukorra 
ülevaade on kättesaadav teistest Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt "Biomassi ja 
Bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013" raames tellitud uurimistöödest (vt. 
„Bioenergia valdkonna uuringud“). 
 

6.1.1. Biomass 

 
Biomassi toodetakse hetkel peamiselt metsa- ja jäätmeressursist, põllul energiakultuuridena 
biomassi praktiliselt toodetakse alates 2007. aastast. Teraviljapõhk on vähesel määral 
kasutusel energiatoormena näiteks Tamsalus, raps ja teravili lähevad enamasti toidu ja sööda 
tootmiseks, kiutootmist ei ole. Vajalik maaressurss peaks küll olema kättesaadav, kuid 
põllukultuuride tootmine eeldab kindlat turgu, ning pikaajalisi ja suhteliselt suuri investeeringuid. 
 
Uute ja alternatiivsete energiaallikate kasutuselevõtu peamiseks nõrkuseks on 
rakendusuuringute, eriti tasuvusuuringute puudus, mille alusel otsuseid langetada. Kuna 
tehnoloogiad on suhteliselt kallid, siis on investoritel raskusi sellisteks riskantseteks 
investeeringuteks vahendite leidmisega. Impordikütuste hinnatõus soodustab biomassi tootmist 
ja võimaldab biomassil olla turul hinnaga konkurentsivõimelisem võrreldes fossiilse kütusega.  
 

6.1.2. Energiakultuurid 

 
Rapsi kasvatamine Eestis on väga laialdane ning toodang kasutatav nii toiduainena kui 
energiakandjana. Probleemideks on kasvupinna limiteeritus, suur herbitsiidide ning väetiste 
tarve ja haigused. 
 
Kiirekasvuliste puuliikide (paju, hall lepp, kask, haab) on Eesti ilmselt üks perspektiivsemaid 
biomassi saamise võimalusi. Problemaatiline selle gruppi kultuuride kasvatamisel biomassina 
on eelkõige spetsiaalse koristustehnika vajadus – kombain, mis lõikaks tihedalt kasvavat eri 
jämedusega okstemassi. See omakorda nõuab suhteliselt suuri pikaajalisi investeeringuid. 
Samuti tuleks istanduse rajamisel silmas pidada hilisemaid kulutusi istanduse likvideerimisele – 
näiteks hall lepp levib ka juurevõsude abil.  
 
Teravilja omatoodang Eestis on orienteeruvalt 700-900 tuhat tonni aastas. Kuigi teravilja 
biomassi ressursina praegu käsitleda ei saa, on teravili ja eriti rukis, arvestades maaressurssi, 
suurima potentsiaaliga tööstustoorme allikas. Õlikultuuride (peamiselt rapsi) kasvupind jääb 70 
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tuhande hektari piiresse aastas. Saak 100-120 tuhat tonni ei ole piisav biodiislikütuse 
tootmiseks, nii et seda tuleb sisse vedada.  
 
 

6.1.3. Metsaressurss 

Puit on kõige suurema majandusliku potentsiaaliga biokütus nii soojusenergia kui ka elektri 
tootmiseks Eestis. Vastavalt kütuse- ja energiamajanduse pikaajalisele riiklikule arengukavale 
aastani 2015 on puidu kogu võimalik majanduslik aastane primaarenergia kogus 5,72 TWh. 
Biomassi potentsiaali täpsustatakse arengukava raames Eesti Maaülikoolilt tellitud uuringus. 
 
Statistilise Metsade Inventuuri poolt koostatav raieprognoos aastateks 2001- 2010 annab 
optimaalse aastaseks kasvava metsa raiemahu. Lubatavad raiemahud fikseeritakse 
metsanduse arenduskavades 10 aastasteks perioodideks - Eesti Metsanduse Arengukavas 
2001-2010 määrati lubatud raiemahuks 13,1 milj. m3, arvestades suhteliselt suurt küpsete 
metsade osatähtsust.   
 
Seni kasutati raiejäätmeid (oksad, kännud) vähesel määral. Soomes ja Rootsis on raiejäätmete 
kasutamine tunduvalt enam arenenud. Kui arvestada kõiki küttepuidu allikaid (puit, raiejäätmed, 
metsatööstuse jäätmed), saaks bioenergeetikas puitu kasutada koguseliselt vähemalt kaks 
korda enam, kui seda praegu Eestis tehakse. 
 
 

6.1.4. Jäätmete ressurss 

 
„Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013“ räägib, et 
arvestades Euroopa Liidu direktiivist 1999/31/EÜ prügilate kohta tulenevaid biolagunevate 
jäätmete ladestamisele seatavaid piiranguid ja viimaste aastate arenguid teistes riikides 
(näiteks Soomes), on väga tõenäoline, et Eestis tekib hinnanguliselt 5-10 aasta perioodil 
jäätmete masspõletustehas Tallinna piirkonnas. Milliseid valikuid rakendada ja vastavalt ka riigi 
poolt toetada, selgitatakse Riigi Jäätmekava uuendamisel. Samas kasutatakse puidujäätmeid 
juba energiaallikana. Energia tootmiseks on võimalik kasutada ka paberit, pappi ja teatud liiki 
plastikut, samuti olmeprügi. Samas tuleb rõhutada, et jäätmete põletamisel tuleb järgida 
direktiivis 2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta ja keskkonnaministri 4. juuni 2004. a 
määruses nr 66 „Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise 
nõuded” esitatud nõudeid. Jäätmetest energia tootmine (jäätmete põletamine) on vastavalt 
jäätmekäitlushierarhiale eelistatum tegevus võrreldes ladestamisega prügilatel. 
 
 

6.2. Biomassi kasutamine energia tootmiseks 

Eesti energiaressurssides ja primaarenergia bilansis on väga kõrge põlevkivi osatähtsus. 
Ainulaadne põlevkivi energeetika annab Eestile strateegilise sõltumatuse. Samas on meie 
sõltuvus põlevkivist üheks takistuseks kiirele taastuva elektrienergia osakaalu saavutamisele, 
negatiivse küljena võib tuua välja ka suured keskkonnakahjustused nii põlevkivi kaevandamisel 
kui ka kasutamisel ning põlevkivi madal kütteväärtus. Eesti põlevkivienergeetika peamisteks 
positiivseteks külgedeks on riigi energeetiline varustuskindlus, vähene hinnasõltuvus 
maailmaturu kõikumistest ning tulemusena ka väike energiahind tarbijatele.  Samas, 
arvestades saastekvootide kõrgemat hinda ja Eestile eraldatavate kvootide kogust võib 
prognoosida ka põlevkivist toodetud energia hinna kasvu.  
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6.2.1. Elekter 

Kütuse tarbimine elektri tootmiseks 2005. aastal

Hüdro- ja tuuleenergia 
0,75%

Turv as 0,14%
Põlev kiv igaas 2,13%

Maagaas 5,34%

Põlev kiv iõli 0,27%

Põlev kiv i 91,05%

Taastuv ad allikad 0,32%

 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, www.stat.ee  
 
 
2005. aastal kasvas märgatavalt taastuvate energiaallikate kasutamine elektri tootmiseks. 
Võrdluseks, 2003. aastal oli taastuvate energiaallikate osakaal koguriiklikust elektritootmisest 
ca 0,2%.  
 
2005. aasta lõpuks jõudis paigaldatud hüdro- ja tuuleelektrijaamade koguvõimsus 36,2 MW’ni, 
Taastuvate kütuste rakendamise osas pole ajavahemikus 1999–2005 järske muutusi toimunud. 
2005. aastal moodustasid taastuvad energiaallikad primaarenergia varustatuses ligikaudu 12%, 
kusjuures puitkütuste osa selles on jätkuvalt valdav. Alates 2003. aastast kajastub statistikas ka 
puidubriketi ja –graanulite tootmine. 2005. aastal toodeti 237 000 tonni puitbriketti ja-graanuleid, 
seejuures veeti riigist välja 230 000 tonni.61 
 
 
 
 

                                                
61 Statistikaamet; Biomassi ja Bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013 

http://www.stat.ee
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Tuulest ja veest toodetud elektrienergia 2004,2005
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Allikas: Sulev Soosaar et al., Eesti Energeetika Arengujooni 2005  

 
 
 

Elektri tootmiseks tarbitud kütus Aasta 
                                                       2004   2005 
Põlevkivi, 1000 t 11 866 10 892 
Turvas, 1000 t 19 10 
Puidujäätmed, 1000 tm 3 16 
Raske kütteõli, 1000 t 0 0 
Põlevkiviõli, 1000 t 11 8 
Diislikütus 1000 t,  0 0 
Maagaas, mln m3 70 74 
Taastuvad allikad, 100 tce 7 8 
Põlevkivigaas, 1000 tce 68 72 
Muu kütus, 1000 tce 0 0 
 
Allikas: Eesti energeetika arvudes 2005, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
 
 

6.2.2. Soojus ja koostootmine 

 

Alljärgnevalt on kirjeldatud olukord biosoojuse tootmisega Eestis.  
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Soojuse tootmise struktuur kasutatud kütuse lõikes 2005. aastal

Puit 21,4%
KKÕ* 3,4%

Muu kütus 4,7%

Põlev kiv iõli 8,0%

Turv as 2,8%

RKÕ* 0,7%
Põlev kiv i 12,5%

Kiv isüsi 0,6%

Maagaas 45,9%

 
*KKÕ- Kerge Kütteõli. RKÕ- Raske Kütteõli 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, www.stat.ee  
 
 
Puidul töötavaid katlaid oli Eestis 2005. aastal 752. Nende võimsuseks oli 836 MW ja toodetud 
soojuse kogumaht 1922 GWh. Kasv võrreldes 2004. aastaga ei olnud eriti suur.  
 
Puidul töötavad katlad Eestis Aasta 
 2004 2005 
Katelde arv aasta lõpul 749 752 
Katelde summaarne võimsus, MW 831 836 
Tarbitud kütus, TJ 8549 9570 
Toodetud soojus, GWh 1862 1922 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, www.stat.ee  
 
 
Soojuse ja elektri koostootmise eelised on tuntud juba üle 70 aasta. Eestis rajatud 
koostootmisjaamad on tarninud soojust Tallinna, Narva, Ahtme, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli ja 
Sillamäe linnadele. Taastuvatest energiaallikatest elektri ja soojuse koostootmise osas on 
praeguseks hetkeks töötav vaid Terts Ltd. biogaasil töötav gaasimootor.  
 
Biogaasi tootmise võimaluste uurimisega on Eestis tehtud seni vähe tööd.  Näiteks, rohelisest 
taimsest massist biogaasi tootmise võimalusi on Euroopa riikides eriti palju uurinud Saksamaa 
ja Austria. Eesti võiks kasutada nende kogemust antud valdkonnas. Oluline on adekvaatne 
oskusteave – kasutada tehnoloogiaid, mida toodavad usaldusväärsed ettevõtted ja mis 
konkreetsetes tootmistingimustes on enda tasuvust tõestanud. Sellise üldistatud oskusteabe 
saamiseks on bioenergia edendamise arengukava raames tellitud uuring Tallinna 
Tehnikaülikoolilt, mis valmib 2007. a lõpuks. Biogaasi tootmine võimaldab kasutada 

http://www.stat.ee
http://www.stat.ee


 

 
     Bioenergia valdkonna tururegulatsioonide 

analüüs
   
   

 

   83 

 

olemasolevaid taimekasvatustehnoloogiaid ning säilitada avatud maastikku. Suureks 
puuduseks on aga suuremahuliste investeeringute vajadus. 
 

6.2.3. Kütus 

Bensiini ja diislikütuse kogutarbimine Eestis oli 2006. aastal 860 000 000 liitrit ja biokütuse 
osakaal moodustas nimetatud bensiini ja diislikütuse kogutarbimisest vaid 0,15%. Hetkel võib 
välja tuua järgmised probleemid biokütuse laialdasema kasutamise edendamiseks Eestis: 
 

• biokütuse näol on tegu üsna uue tootega Eestis. Puudub põhjalik informatsioon ja 
inimesed ja ettevõtted on skeptilised antud toote kasutamise kohta; 

• erinevate sõidukite tootjad suhtuvad biokütusesse ettevaatlikult; 
• kütusemüüjad suhtuvad skeptiliselt antud toote kasutamisse; 
• puudub ühtlane arusaam biokütusest ja selle kasutamisest, sh tööd on vaja teha 

biokütuse standardite valdkonnas.  
 
Statistikaameti andmete järgi tarbitakse Eestis kerget kütteõli ja diislikütust ca 2 korda rohkem, 
kui bensiini.  
 
2005. ja 2006. aastal tarbiti kütust järgmiselt erinevate kütusliikide lõikes: 
 
Kütuse tarbimine Eestis kütuse liikide järgi Aasta 
 2005 2006 
Kivisüsi ja koks, tuhat tonni 56 70 
Põlevkivi, tuhat tonni 14804 14028 
Turvas, tuhat tonni 289 373 
Turbabrikett, tuhat tonni 14 12 
Küttepuit, ka puidahke ja jäätmeid, tuhat tm 3584 3230 
Maagaas, mln m³ 997 1009 
Vedelgaas, tuhat tonni 7 6 
Raske kütteõli, tuhat tonni 13 6 
Põlevkiviõli, tuhat tonni 121 101 
Kerge kütteõli ja diiselkütus, tuhat tonni 578 631 
Autobensiin, tuhat tonni 290 308 
   
*Naturaalühikutes väljendatud kütusetarbimine ei sisalda kadu.    
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, www.stat.ee  
 
Samas, tuleb arvestada, et turba ja turbabriketi tarbimise trendide mõistmiseks ei piisa viimaste 
statistikas kajastatud aastate võrdlusest, kuna see sõltub suuresti konkreetse aasta ilmastust, 
kus näiteks vihmase suve korral toodetakse neid energiakandjaid tunduvalt vähem mis kajastub 
ka nende tarbimises.  
 
Allpoolt on toodud vedela kütuse impordi statistika 2004. ja 2005. aastal:  
 

http://www.stat.ee
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Vedela kütuse import (tuh. t) Aasta 
 2004 2005 
Kerge kütteõli ja diislikütus* 599 586 
Autobensiin 290 295 
   
*Kerge kütteõli ja diislikütuse import sisaldab merelaevade punkerdamist 

 
Allikas: Eesti Statistikaamet, www.stat.ee  
 
 
Eestisse imporditud bensiin ja diislikütus rahuldavad kogu sisemaist tarbimist. Statistikaameti 
andmetel on võrreldes eelmise aastaga bensiini tarbimine jäänud samale tasemele. 
Diiselmootoriga autode arvu kasvust tingituna suurenes diislikütuse tarbimine ligi 7%. 
 
Eesti eesmärk on saavutada transpordi tarbeks turul olevatest diisli- ja bensiinikütustest bio- ja 
muude taastuvate kütuste indikatiivne osakaal 5,75% aastaks 2011. Antud osakaalu 
kinnitatakse nii Euroopa Liidu biokütuse direktiivis, kui ka Riigikogu 15. detsembri 2004.a 
otsusega kinnitatud „Kütuse – ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava aastani 
2015” kütuse- ja energiamajanduse ülevaate peatükis. 
 
Eestis kehtivad aktsiisimäärad mõnedele kütusele seisuga juuli 2007 on toodud allpool tabelis: 
 
Kütus: Aktsiisimäär liitri kohta 
Pliivaba bensiin 
(pliisisaldusega kuni 0,013 
g/l) 

4,5 krooni 

Lennukibensiin 
 

1,12 krooni 

Petrooleum 
 

4,73 krooni 

Diislikütus 
 

3,84 krooni 

Eriotstarbeline 
diislikütus 

0,69 krooni 

Põlevkivikütteõli 
 

0,235 krooni kg kohta 

Tahkekütused 
(kivisüsi, pruunsüsi, koks) 

4,7 krooni/ ülemise kütteväärtuse gigadžaul 

Biokütus Biokütused on aktsiisist vabastatud kuni kehtib Eestile Euroopa 
Komisjoni poolt selleks antud vastav luba 

Biokütus (lisatuna 
muule kütusele) 

Kui biokütus on lisatud muule kütusele, siis segus sisalduv biokütuse 
osa vabastatakse aktsiisist (kuni kehtib Eestile Euroopa Komisjoni 
poolt selleks antud vastav luba) 

 
Allikas: Eesti Maksu- ja Tolliamet, www.emta.ee 
 
 
Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse kohaselt on biokütus aktsiisist vabastatud pärast 
Euroopa Komisjoni poolt loa andmist kuni loa kehtivuse lõpuni. Biokütusele aktsiisivabastuse 
rakendamiseks saadi Euroopa Komisjonilt vastav luba 27. juulil 2005. aastal. Biokütuse 
aktsiisivabastuse loa kehtivusaeg on 6 aastat. Aktsiisivaba biokütuse tootmise, Eestisse 
toimetamise ja turule lubamise õiguse annab Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse alusel 

http://www.stat.ee
http://www.emta.ee
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väljastatav biokütuse luba. Eestis väljastatud lubade kohta on informatsioon kättesaadav 
Maksu- ja Tolliameti kodulehel.   
 
Biokütuse loa omanike nimekiri seisuga 02.03.2007 oli järgmine: 
 
Loa omanik Kehtivuse 

algus 
Kehtivuse 
lõpp 

OÜ BioOil 08.09.2005 27.07.2011 
AS Oiltanking Tallinn 02.11.2005 27.07.2011 
OÜ ATKO Õlitööstus 02.11.2005 27.07.2011 
OÜ Gammatrade 03.03.2006 27.07.2011 
OÜ A&O BioD 22.03.2006 27.07.2011  
AS Johnny 15.06.2006 27.07.2011 
OÜ Viljandi Naftabaas 01.09.2006 27.07.2011 
AS NCC & PO 15.11.2006 27.07.2011 
AS Maardu Terminal 25.04.2007 27.07.2011 
 
 
Vastavalt esitatud aruannetele oli 2006. aastal Eestis neli biokütuse käitlejat, kes lubasid 
tarbimisse kokku 1 298 801 liitrit biokütust, mis moodustas 0,15% bensiini ja diislikütuse 
kogutarbimisest Eestis.  2006. aastal anti biokütuse käitlejatele riigiabi biokütuse 
aktsiisivabastusena kokku 4,99 miljonit krooni (1 298 801 liitrit x 3,84 eek, diislikütuse 
aktsiisimäär). Biokütuse (100%-s kontsentratsioonis) kaalutud keskmine müügihind 
lõpptarbijale või soetajale oli Rahandusministeeriumi informatsiooni järgi koos käibemaksuga 
15,3 krooni. Nimetatud müügihinna puhul võeti arvesse ka biokütuse madalam energiasisaldus 
(ca 37 MJ/kg) võrreldes fossiilse diislikütusega (energiasisaldus ca 43 MJ/kg). Tanklates 
müüdud fossiilse diislikütuse hind oli Eestis 2006. aastal koos maksudega 13,65 krooni. Nii võib 
Rahandusministeeriumi arvates järeldada, et biokütuse käitlejatele antav riigiabi ei ole 
ülekompenseeriva iseloomuga.62  
 

6.3. Potentsiaal 

Eesti bioenergia sektori potentsiaali arendamisele aitavad kaasa muuhulgas Euroopa Liidu 
regulatsioonid, mis seavad konkreetseid eesmärke Eestile taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia osas, samuti erinevad siseriiklikud arengukavad ja strateegiad. Detailsem 
biomassi ja bioenergia ressursilise ja tehnoloogilise potentsiaali ülevaade on kättesaadav 
teistest Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt "Biomassi ja Bioenergia kasutamise 
edendamise arengukava 2007-2013" raames tellitud uurimistöödest (vt. „Bioenergia valdkonna 
uuringud“). 

 

6.3.1. Euroopa Liidu regulatsioonide roll bioenergia potentsiaali arendamisel 

 

Euroopa Liidu regulatsioonidel on suur roll Eesti bioenergia sektori potentsiaali arendamisel. 
ELi seadusandlus seab konkreetseid eesmärke taastuvenergia osas, mis sunnivad liikmesriike 
võtma vastu produktiivseid meetmeid taastuvenergia kasutamise edendamiseks. Euroopa 
Komisjoni 1997.a taastuvenergiaallikate valge raamatu üheks eesmärgiks oli kahekordistada 
taastuvenergiaallikate osatähtsus kogu ühenduse energiatarbimises 1997.a 6%-lt kuni 12%-

                                                
62 Rahandusministeerium, Biokütuse riigiabi seirearuanne 2006 
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ni 2010.aastaks. 2001. esimesel aastal võeti vastu taastuvenergiaallikate direktiiv, mis seadis 
kohustuslikud osakaalud liikmesriikidele taastuvelektri osas. Selle direktiivi kohaselt peab 2010. 
aastal taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri toodang moodustama 22% ühenduse 
elektri kogutarbimisest. Erandid on tehtud mõnedele riikidele. Eestis oli 2003. aastal 
taastuvenergiaallikate osakaal ca 0,2% kogu siseriiklikust elektritootmisest. Läbirääkimistel 
Euroopa Liiduga on Eesti võtnud endale eesmärgi suurendada antud osakaalu 5,1%-ni aastaks 
2010, kuna suurema eesmärgi saavutamine on raskendatud arvestades Eesti 
põlevkivienergeetikat. Vastavalt Euroopa Liidu biokütuse direktiivile pidi hiljemalt 31. 
detsembriks 2005.a biokütuste osatähtsus olema 2% kogu tarbitavast bensiinist ja diislikütusest 
ja 31. detsembriks 2010.a peab antud osakaal olema isegi 5,75%. Antud osakaalud on 
indikatiivsed. Täpsed eesmärgid tuli liikmesriikidel sätestada kooskõlastatult Euroopa 
Komisjoniga.   

Tasakaalustamaks Eestis keskkonnahoiu ja energiaturgude liberaliseerimise nõudeid, on lisaks 
olemasoleva energiasüsteemi keskkonnakaitseliste nõuetega vastavusse viimisele 
progresseeruvalt ette näha meetmeid uute, keskkonda vähem saastavate energiatootmisviiside 
laialdasemaks kasutuselevõtuks. Kehtiv elektrituruseadus sätestab taastuvate energiaallikate 
baasil toodetud elektrienergia ostukohustuse võrguettevõtjate poolt. Lisaks on kavas luua 
täiendavaid soodustusi koostootmisjaamadele ja taastuvatest energiaallikatest elektri 
tootjatele63. EL regulatsioonidest tulenevalt makstakse ka investeeringutoetusi Elukeskkonna 
arendamise rakenduskavast ja Maaelu arengukavast, samuti ka energiakultuuride toetusi. 

 
6.3.2. Bioenergia valdkonda puudutavad siseriiklikud strateegiad ja arengukavad ja nende roll 

valdkonna potentsiaali arendamisel 

 
Eestis on valminud mitu strateegilist dokumenti, mis on seotud bioenergia valdkonnaga. Kõik 
need dokumendid on suunatud biomassi bioenergia allikana potentsiaali arendamisele ja 
kasutamisele. Otseselt bioenergia valdkonda edendama on koostatud „Biomassi ja bioenergia 
kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013“.  Allpoolt on toodud nimekiri 
olulisematest strateegiatest ning arengukavadest.  
 
 

• Säästva arengu strateegia „Säästev Eesti 21” 
 

Eesti riigi ja ühiskonna arendamise strateegia aastani 2030, mis üldjoones toetab taastuvatel 
loodusressurssidel põhineva energia osakaalu kasvu.  
 

• Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010. Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 
 
Antud strateegiates leiab kajastust ka jäätmete energiakasutus (jäätmete põletamine energia 
tootmiseks). Eesti keskkonnastrateegias aastani 2030 toodud eesmärke aitab konkreetsete 
tegevustega ellu viia biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava. 
 
 

• Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015 
Kütuse- ja energiamajanduse arengukava üheks eesmärgiks on töötada välja meetmed 
võimaldamaks taastuvate vedelkütuste, eeskätt biodiisli kasutamist transpordisektoris. Antud 
strateegias on sätestatud ka Eesti eesmärk saavutada 5,1% taastuvatest allikatest toodetud 
elektri osakaal. 

                                                
63 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  http://www.mkm.ee/ 

http://www.mkm.ee/
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• Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 (väljatöötamisel) 
 

• Eesti maaelu arengukava aastateks 2007-2013 (väljatöötamisel) 
Antud arengukava toetab loodussõbralikku konkurentsivõimelist tootmist. Üheks prioriteetseks 
tegevuseks on põllumajanduse mitmekesistamine, sh biomassi ja bioenergia tootmisesse, 
investeerimine.  
 
Maaelu arengukava meetme 1.4.3 “Investeeringud bioenergia tootmisesse” raames toetatakse 
investeeringuid, mis on suunatud põllumajandusettevõtetes biomassi ja bioenergia tootmisele.  
 
Meetme 1.6  raames (põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele 
lisandväärtuse andmine) toetatakse biokütuste tootmist mittepuidulistest 
põllumajandussaadustest ning  põllumajandus- ja mittepuidulisi metsandussaadusi töötleva 
tööstuse tootmisjäätmetest 
 
Meetme 1.7.1 “Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, 
töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamine” raames toetatakse bioenergia alaseid 
rakendusuuringud ja tootearendust.  
 
Meetme 1.5 "Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele 
lisandväärtuse andmine" raames toetatakse metsandussaadusi töötleva tööstuse 
mikroettevõtete investeeringud materiaalsetesse ja immateriaalsetesse varadesse uute 
toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate soetamiseks ja kasutuselevõtmiseks (sealhulgas 
investeeringud bioenergia tootmiseks), et tagada metsandussaaduste ulatuslikum pakkumine ja 
kasutamine, kvaliteetsete ning suurema lisandväärtusega innovaatiliste metsandustoodete ja -
saaduste tootmine (sh bioenergiatooted), energia kokkuhoid ja keskkonnasäästlik 
majandamine.  
 
Meetme 3.2 all planeeritakse toetada suuremahulisi projekte. 
 
 

• Eesti metsanduse arengukava aastani 2010 
Biomassi kasutamist suurendava tegevusena nähakse arengukavas ette puidu kui 
energiakandja kasutamise suurendamise võimaluste analüüsi puidu kui keskkonnahoidliku 
kütteallika soosimiseks välja töötatavas kütuse ja energiamajanduse pikaajalises riiklikus 
arengukavas. 
 

• Üleriigiline jäätmekava 
Jäätmekava analüüsib sealhulgas erinevate võimalike jäätmete käitlusalternatiive kirjeldades 
biomassina puidujäätmete senist kasutamist, sellega kaasnevaid probleeme ning edaspidise 
kasutamise eesmärke. Uus Jäätmekava aastateks 2007-2013 on plaanis esitada Vabariigi 
Valitsustele kinnitamiseks 2007. aasta lõpul.  
 

• Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 
„Teadmistepõhine Eesti 2007-2013” 

 
Konkreetsed rahastatavad tegevused ja finantseerimise vahendid bioenergia valdkonnale 
selguvad antud arengukava alusel läbiviidava erianalüüsi põhjal. Antud arengukava on hetkel 
ettevalmistamisel.  
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• Põllumajandusteaduste arengukava (väljatöötamisel) 
 
“Põllumajandusteaduste arengukava 2007-2013” üks strateegilisi eesmärke on toidu, sööda ja 
bioenergia (biomassi) ning mittetoidulise toorme tootmise konkurentsivõime tagamine. Samuti 
soovitakse tagada uute innovaatiliste toodete väljaarendamist.  

“Põllumajandusteaduste arengukava 2007-2013” bioenergiaga seotud tegevussuundadeks on 
arendada tootlikumaid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ning selgitada uute tehnoloogiate 
ökoloogilist sobivust ja ökonoomsust, arendada toiduteadust ja taastuva mittetoidulise toorme, 
sh biomassi ning omatoodetud toorainest bioenergia tootmise arendamiseks vajalikke 
uurimissuundi ning tõsta toidu- ja söödatoorme tootmise konkurentsivõimet. 
 

• Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukava 2007-2010 
 
Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukavas on eeldatud, et uute toodete 
arendamisel on suur potentsiaal põllumajandus- ja metsandussaaduste kasutamisel 
energiatootmiseks. Biokütused on üks võimalus ettevõtluse mitmekesistamisel ja seeläbi 
tootjate struktuuri parandamisel. Kasutamaks senisest enam põllumajanduse ja metsanduse 
võimalusi taastuva tooraine (sh taastuvenergia) tootmisel ning luua täiendavaid töökohti 
maapiirkondades, soodustatakse põllumajanduses ja metsanduses investeeringuid, mis on 
suunatud oma tarbeks taastuvenergia tootmisele.  
 

• Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013 
 
Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava on valdkonnapõhine arengukava, 
mille raames tellitud analüüside alusel on plaanitud rakendada valdkonna edendamiseks 
vajalikke meetmeid, samuti saab nende analüüside tulemusel teha ettepanekuid seotud 
arengukavade muutmiseks et valdkonna turgu efektiivselt reguleerida. 
 
„Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013“ kohaselt 
areneb biomassi kasutamine energia tootmiseks aastani 2013 järgnevalt: 
 

• tänu maaelu arengukavas aastateks 2007-2013 rakendatavatele meetmetele ja 
toetustele suureneb märgatavalt biomassi (peamiselt raiejäätmete ja 
mittekonventsionaalse biomassi) kättesaadavus; 

• tänu elektrituruseaduses kavandatud toetusmeetmetele ja riikliku struktuurivahendite 
kasutamise arengukava 2007-2013 meetmetele muutub mittekonventsionaalsetest 
biomassiressurssidest toodetud energia hind konkurentsivõimelisemaks teiste 
energiatoodetega võrreldes; 

• biomassi osakaal elektri tootmiseks suureneb 3%-ni siseriiklikust brutotarbimisest; 
• taastuvatest energiaallikatest toodetud kaugkütte soojuse osakaal kogu toodetud 

kaugkütte soojuses suureneb 33%-ni; 
• tarbijad on igakülgselt informeeritud kodumaiste taastuvate ressursside kasutamise 

eelistest lokaalküttes.  
 
Biokütuste tootmine ja kasutamine areneb aastani 2013 „ Biomassi ja bioenergia kasutamise 
edendamise arengukava aastateks 2007-2013“ kohaselt järgnevalt: 
 

• biokütuse kasutamine transpordis moodustab 6% kogu bensiini ja diislikütuse 
tarbimisest; 

• eeskujuks biokütuse kasutamisel on omavalitsused ja riigiasutused; 
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• biokütuse tootmiseks vajalik tooraine on vähemalt 50% ulatuses toodetud Eestis, 
lähtudes keskkonnasäästlikest põhimõtetest. 

 
 

6.3.3. Bioenergia valdkonna uuringud 

 
Bioenergia valdkonna, sealhulgas hetkeolukorra ja potentsiaali uurimisega tegelevad Eestis 
põhiliselt Eesti Maaülikool ja Tallinna Tehnikaülikool, vähemal määral Tartu Ülikool, Eesti 
Maaviljeluse Instituut ja Jõgeva Sordiaretuse Instituut jt. Viimastel aastatel on avaldatud 
mitmeid bioenergia valdkonda puudutavaid teadustöid ja uuringuid. Biokütuste teemal on välja 
antud kogumik ”Biokütuse kasutaja käsiraamat”, kus tutvustatakse muuhulgas biokütuste 
kaasaegsete põletustehnoloogiate praktilise rakendamise kogemusi Eestis ja teistes 
Läänemeremaades.  
 
Eestis läbiviidud bioenergia valdkonna uuringute seas on: 
 

- Eesti energiatehnoloogiate arendusstrateegia eeluuring; 

- Biokütuse tootmise ja kasutamise riikliku programmi ettevalmistamine; 

- Biodiislikütuse tasuvuse uuring ja Eesti oludele sobivate tootmistehnoloogiate 

väljapakkumine; 

- Biodiislikütuse tootmistehnoloogiad ja omahind;  

- Biodiisli tootmine ja kasutamine;  

- Põlva maakonna taastuvad energiaressursid ja nende kasutamise võimalused; 

- Transpordis kasutatavas kütuses biokütuse osatähtsuse suurendamiseks vajalikud 

meetmed, nende maksumus ja mõju kütuseturule. 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt "Biomassi ja Bioenergia kasutamise edendamise 
arengukava 2007-2013" raames tellitud uurimistööde seas on: 
 
- Maaressurssi hindamine; 

- Biomassi ressurssi hindamine; 

- Energiakultuuride uuringud; 

- Tehnoloogiauuringud ja rakendamine; 

- Valdkonna tururegulatsiooni analüüs. 
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6.3.4. Rahvusvaheline koostöö bioenergia potentsiaali arendamiseks 

 
BASREC (Baltic Sea Region Energy Cooperation) on koostöö foorum Läänemere regiooni 
valitsuste (Eesti, Island, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rootsi, Soome, Saksamaa, Taani, 
Venemaa), erasektori ning Euroopa Komisjoni vahel. BASREC-i bioenergeetika töögrupp on 
ellu kutsutud, et tagada Läänemere äärsete kui suurte biokütuste potentsiaaliga riikide tõhusam 
tahkete biokütuste kasutamine energiatarbe katmiseks. BASRECi tegevus algas 1997. aastal 
Põhjamaade peaministrite Bergeni deklaratsiooniga. Koordineeriv roll on Energia 
Vanemametnike Grupil (GSEO), lisaks on loodud töögrupid elektri, gaasi, energiaefektiivsuse ja 
kliimamuutlikkuse alal. Eestit esindab BASREC’i töögruppides Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium. MKM’i energeetika osakonna juhataja Einari Kisel osaleb 
BASREC vanemametnike komitee töös. 64 
 
 

6.3.5. Ettevõtted bioenergia valdkonnas 

Eestis on registreeritud mitu bioenergiaga seotud ettevõtet, kes tegutsevad erinevates 
valdkondades  alates biomassi kasvatamisest kuni bioelektri tootmiseni. Allpool on toodud 
suuremate ettevõtete nimekiri koos nende lühikirjeldusega 2007. aasta jaanuari seisuga: 

Ettevõte Seos bioenergia valdkonnaga 

Eesti Energia (EE) 

 
On suurim taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootja Eestis. Taastuvenergia 
ettevõte, kelle ülesanne on rajada ja käitada taastuvat energiat tarbivaid elektrijaamu, 
on EE kontsernis tegutsenud 2002. aastast. Töötavad jaamad – Virtsu tuulik 
(võimsusega 0,6 MW), Linnamäe hüdroelektrijaam (1,152 MW) ja Keila-Joa 
hüdroelektrijaam (0,365 MW) – andsid EE 2005/2006 majandusaastal kokku 6100 
MWh elektrienergiat. EE jätkab arendustöid Ruhnu tuulik-diiseljaama rajamiseks, 
Põltsamaa hüdroelektrijaama taastamiseks, Balti Elektrijaama tuhaväljale nr 2 
tuulepargi planeerimiseks ja biogaasi kasutava soojuselektrijaama ehitamiseks 
Ekseko seafarmi juurde. EE on loonud Tulevikuenergia sihtkapitali, mille eesmärgiks 
on muuhulgas uurida biomassi ja biogaasi kasutamist. Mainida tasub Eesti Energiale 
kuuluva Iru Elektrijaama, kes praegu tegeleb koostootmisega (gaasil) ja tulevikus 
kavatseb kasutada ka biomassi Tallinna linnale soojusenergia tootmiseks. 
 

Digismart 

 
2008. aasta detsembris käivituva Väo Elektrijaama ehitusse kavatsetakse 
investeerida ligikaudu miljard krooni. Kütusena hakkab Väo elektrijaam kasutama 
peamiselt puitu ning varukütusena osaliselt turvast. Väo elektrijaama võimsus on 23,5 
MW elektrit ja 49 MW soojusenergiat. Lisaks saab koostootmisjaam suitsugaaside 
kondensaatori abil väljastada veel kuni 18 MW soojusenergiat. Aastas planeeritakse 
Väo elektrijaamas toota umbes 180 GWh taastuvelektrit. Projekti toetab Euroopa Liit 
”Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide ”Keskkonnaalase 
infrastruktuuri arendamise” meetme raames.  

Biodiesel Paldiski 
AS 

 
Biodiesel Paldiski ASi tehas Paldiskis läheb maksma ca 350 miljonit krooni. 80% 

                                                
64 www.mkm.ee; www.bioenergybaltic.ee  

http://www.mkm.ee
http://www.bioenergybaltic.ee
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toodangust kavatsetakse eksportida. Tehas hakkab täisvõimsuse juures tootma 
100 000 tonni biokütust aastas.  
 

Viru Distiller 

 
350 000 tonnist toorainest kavatsetakse valmistada aastas 120 000 tonni bioetanooli 
ja jääkproduktidest saadakse ca 200 000 tonni granuleeritud loomasööta. Kogu 
kasutatud vesi ja tekkiv soojusenergia suunatakse tagasi tootmisprotsessidesse. 
Kuna Eestis kättesaadavast toorainest sellise koguse bioetanooli valmistamiseks ei 
piisa, siis kavatsetakse osa bioetanooli valmistamiseks vajalikust toorainest importida 
kolmandatest riikidest, sealhulgas Venemaalt.  
 

Gammatrade OÜ 

 
Tartumaal asuva osaühingu Gammatrade 10 000-tonnise aastavõimsusega  
biokütusetehas on oma toodangu peatunud seoses kõrgete tooraine hindadega. 
 

A&O BioD 
 
Pärnus vahepeal biokütust teinud OÜ A&O BioD on tootmise peatanud.  
 

Taisto 

 
Taisto oli seotud kahe biodiisli toomise projektiga- ühest on juba loobutud ja teine 
peatatud (AS Biooil). 
 

ATKO 
 
ATKO Õlitööstus tegeleb biokütuse tootmisega Kohtla-Järvel. 
 

Fortum 

 
Soome Fortum’i tütarettevõte Eestis, AS Fortum Tartu, ehitab Tartu linna piiril 
asuvasse Luunja valda uue soojuse ja elektri koostootmisjaama, mis hakkab töötama 
kohalikul biokütusel ja turbal.  
 

Terts 

 
Taastuvatest energiaallikatest elektri ja soojuse koostootmise osas on praeguseks 
hetkeks töötav vaid AS Tertsi prügilagaasil töötav gaasimootor. Sama ettevõte on 
planeerinud biogaasi tootmist ka Loo asulas AS Tallegg toorme baasil. 
 

 
OÜ Saare 
Economics 
 

Esimene biogaasijaam. Kasutab Saaremaa seafarmide läga. Toodab kuni 3500MW 
soojust ja kuni 2200MW elektrit aastas. 

 
AS Tootsi 
Graanul, AS 
Hansa Graanul, 
AS Flex Heat, AS 
Granul Invest, AS 
Delcotek 
 

Antud ettevõtted on suurimad puitgraanulite tootjad Eestis (Tootsi Graanul 20 000 t/a, 
Graanul Invest 80 000 t/a, Flex 105 000 t/a, Hansa Graanul 110 000 t/a). 
Puidugraanulite kogutoodang oli aastal 2006 üle 315 000 tonni. 

AS Kunda Nordic 
Cement 
(KNC) 

 
Praegu kasutab KNC kuni 30 tuh tonni peamiselt vedelaid jäätmeid energia 
tootmiseks. Vedelate jäätmetega asendatakse fossiilkütuseid. Nn. RDF 
põletusvõimsuste loomine Kunda Nordic Cement tsemendiahjus (aastaks 2010 kuni 
100 tuh tonni) on praegu suurim ettevalmistamisel olev projekt koospõletamise osas.  
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Estonian Cell 

 
Estonian Cell’i  haavapuitmassitehases tekib kolme sorti jäätmeid: puukoor, saepuru 
ja biomuda (ca 120 tonni päevas). Pikaajalise lahendusena nähakse võimalust panna 
haavapuitmassitehases püsti katel, mille abil saaks kõik jäätmed kohapeal ära 
kasutada energia tootmiseks. 
 

Ragn-Sells 

 
Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells leidis koostöös kontserniga SARA Bio-Industries 
võimaluse muuta Eestis kogutud toiduõlid ja -rasvad Saksamaal biokütuseks. 
Maikuus sõlmis ettevõte lepingu Prantsuse päritolu firmaga SARIA Bio-Industries. 
Ragn-Sellsi jäätmed liiguvad Saksamaa väikelinnas Melle`is asuvasse 
rafineerimistehasesse.  
 

 

6.4. Kokkuvõte 

Eesti „Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013“ 
järeldab, et Eesti teadmiste tase ja majanduskeskkond ei anna võimalikele ettevõtjatele ja 
investoritele piisavat alust ja kindlust äriliste otsuste tegemiseks, kuna tehtud teadus- ja 
arendustöö ei ole veel piisav.  Vaja on näiteks rohkem informatsiooni erinevate tehnoloogiate 
sobilikkusest, samuti täiendavaid tasuvusuuringuid võimalikele investeeringutele.  
 
Viimase paari aasta jooksul on Eesti taastuvelektri tootmise võimsused tunduvalt suurenenud. 
2005. aasta lõpuks jõudis paigaldatud hüdro- ja tuuleelektrijaamade koguvõimsus 28,2 MW-ni. 
Tuule ja hüdroenergia toodang aastal 2003 oli 18,9 GWh ja 2005. a. oli 76 GWh. Biomassi osa 
taastuvates energiaallikates oli marginaalne, moodustades ca 0,3% kogu elektri tootmiseks 
läinud kütusest. Eestis oli 2006. aastal neli biokütuse käitlejat, kes lubasid tarbimisse kokku 1 
298 801 liitrit biokütust. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse kohaselt on biokütus 
aktsiisist vabastatud pärast Euroopa Komisjoni poolt loa andmist kuni loa kehtivuse lõpuni. 
Vaatamata aktsiisist vabastusele, moodustas biokütuse osa siseriiklikust kütuse tarbimisest 
2006. aastal 0%.  
 
Taastuvate kütuste rakendamise osas pole ajavahemikus 1999-2005 järske muutusi toimunud. 
2005. aastal moodustasid taastuvad energiaallikad primaarenergia varustatuses umbes 10%, 
kusjuures puitkütuste osa selles on jätkuvalt valdav. Nii küttepuude kui puitjäätmete kasutamine 
pole 2005. aastaga praktiliselt muutunud.  
 
Eesti bioenergia sektori potentsiaali arendamisele aitavad kaasa erinevad siseriiklikud 
arengukavad ja strateegiad, samuti Euroopa Liidu regulatsioonid, mis seavad konkreetseid 
eesmärke Eestile taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osas. „Biomassi ja 
bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013“ kohaselt peaks järgmise 
viie aasta jooksul märgatavalt suurenema biomassi kättesaadavus ja bioenergia (elektri ja 
soojuse) tarbimine, muuhulgas tänu erinevatele riiklikele toetustele. Samuti peaks bioenergia 
hind muutuma konkurentsivõimelisemaks teiste energiatoodetega võrreldes. Biokütuse 
kasutamine peaks 2013. aastaks moodustama 6% transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest, kusjuures teednäitava osa biokütusest peaksid tarbima omavalitsused 
ja riigiasutused. 
 
Eestis on mitu bioenergia valdkonnas tegutsevat ettevõtet. Osad neist on 2007. aasta juuliks 
oma tegevuse peatunud (transpordi biokütuse tootjad) kõrgete tooraine hindade tõttu. 
Suuremaks taastuvenergia ettevõtteks Eestis on Eesti Energia, muuhulgas tänu sellele, et 
tulenevalt seadusest talle kehtib kogu Eestis toodetud taastuvelektri- ja soojuse ostukohustus.  
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7. Eesti ja Euroopa Liidu seniste toetuste tase bioenergia valdkonnas võrreldes 
tootmiskuludega 

 

7.1. Sissejuhatus 

 
Seni on Eestis biomassi kasutatud soojuse, elektri (biogaas) ja biodiisli tootmiseks. Antud 
peatükis vaadeldakse Eestis seni kehtinud toetustesüsteemi bioenergia tootmiskulude 
vaatenurgast.  
 
Taastuvate energiaallikate, sh bioenergia, kasutuselevõtt nõuab reeglina suhteliselt suuri 
kulusid, nii tehnoloogia investeeringute, kui ka bioenergia tootmiseks vajaliku tooraine näol. 
Senine kogemus näitab, et taastuvate energiaallikate rakendamiseks vajalikud investeeringud 
on seda suuremad, mida väiksemad on seadmete ühikvõimsused ja mida komplitseerituma 
kütuse- või energiaallikaga on tegemist. Sellest lähtuvalt saab energia tootmishinda vähendada 
rakendades võimsamaid masinaid.  
 
Eestis oli enne praktiliselt ainsaks seadustes ettenähtud soodustuseks võrku müüdava elektri 
ostukohustus ja määratud hind (kuni 05.2007 oli 810 krooni/MWh). Vedela biokütuse puhul on 
alates 2005. aastast rakendatud aktsiisivabastus ja eraisikutele müüdava soojuse puhul 
rakendati väiksemat käibemaksumäära – 18% asemel 5%. Toetusena saab käsitada ka 
erinevate bioenergia valdkonna projektide rahastamist erinevate struktuurfondide poolt.  

 
7.2. Senised toetused bioenergia valdkonnale 

 
Toetused bioelektrile 

2006. aasta maini kehtiva elektrituruseaduse kohaselt olid taastuvateks energiaallikateks, 
millest toodetud elektrile kehtib ostukohustus: vesi, tuul, päike, laine, tõus-mõõn, maasoojus, 
prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv gaas, biogaas ja biomass. Taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ostukohustuse raames peab  võrguettevõtja sel viisil toodetud 
elektri ostma ära hinnaga 0,47 - 0,81 krooni/kWh. 
 
Toetused biosoojusele 

5% käibemaks soojusenergiale ja eraisikutele müüdavale kohalikule taastuvkütusele (võrreldes 
tavalise 18% käibemaksumääraga). Käibemaksuerand kehtis kuni 01. juulini 2007.   
 
 
Toetused vedelatele biokütustele 

Eestil on vastavalt Euroopa Komisjoni poolt antud loale õigus rakendada biokütustele 
aktsiisivabastust 2005. aastast kuni 27.07.2011.  
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Toetused biomassi tootmiseks 

Otseseid riiklikke vahendeid biomassi tootmiseks seni eraldatud ei ole. Toetusi hakatakse 
eraldama 2007. aastast,65 kus energiakultuuride kasvatajad saavad taotleda energiakultuuri 
kasvatamise toetust.  
 
 
Toetused fondidest 

Bioenergia tootmiseks oli seni võimalik toetust taotleda vastavalt 15. jaanuaril 2004.a Vabariigi 
Valitsuses kinnitatud Eesti riiklikule arengukavale EL struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne 
programmdokument 2004 – 2006 (RAK). RAKis on määratletud riigi prioriteedid, millised 
viiakse ellu meetmete rakendamise kaudu. Näiteks, RAK meetme 2.1 “Ettevõtete arengu 
toetamine” raames on 2005.a toetatud äriplaani koostamist vedela biokütuse tootmiseks 57600 
krooniga. RAK meetmete hulgas on ka meede 4.2 “Keskkonna - infrastruktuuri arendamine”, 
mille raames toetati 2004 - 2005.a biokütuse kasutamise laiendamist soojuse tootmisel 14,13 
milj krooniga. 66 
 
Alates 2007. aastast on suurenenud bioenergia valdkonnale mõeldud toetuste arv, sh „Eesti 
maaelu arengukavas 2007–2013“ ja Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise 
arengukavas aastateks 2007-2013“ nimetatud toetused. 2007. aastast on võimalik taotleda nii 
energiakultuuride kasvatamise toetust, kui ka muid valdkonna spetsiifilisi toetusi.  
 
Allpool on esitatud mõned Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Keskkonna 
Investeeringute Keskuse kaudu bioenergia valdkonnale eraldatud Eesti ja Euroopa Liidu 
toetused aastatel 2004 kuni 2007 algus.  
 

Näited EASi bioenergia toetustest 

Toetuse valdkond Projekt Toetuse summa (projekti 
maksumus), EEK 

Graanult Invest Asi 
puitgraanuli tehase 
infrastruktuuri väljaehitamine 

2 950 000 (9 414 927) 

Iibis Puit, 1,0 MW Katlamaja 
ehitus. Lao- ja laadimisplatsi 
rekonstrueerimine 

1 758 650 (2 705 616) 

Infrastruktuuri arendamine 

AS Ritsu biokütusel põhineva 
küttesüsteemi 
rekonstrueerimine 

1 567 411 (3 134 822) 

Biodiesel ASi äriplaani 
koostamine vedela biokütuse 
tootmiseks 

57 600 (115 200) 

Vesset OÜ, Puidugraanulite 
turu- ja turundusuuring, 
äriplaani koostamine 

120 000 (240 000) 

Äriplaani jms koostamine 

Terts AS, Loo biogaasijaama 84 322 (168 644) 

                                                
65 Eesti Aruanne biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise edendamisest, 2006. 
66 Sealsamas. 
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(BGJ) ning soojuse ja elektri 
koostootmisjaama (SEK) 
teostatavuse ja tasuvuse 
uuring 
Nordic Biodiesel OÜ, 
"Superkriitilise meetodiga 
biodiislikütuse tootmise 
tööstusliku rakendatavuse 
uuring" 

15 416 559 (22 214 062) Uuringute teostamine 

QCell OÜ, CO2-st biokütuste 
uurimise eeluuring 

199 000 (302 900) 

Tehnoloogia soetamine Metsa Halduse OÜ, 
Puidugraanulite tootmiseks 
seadmete hankimine 

160 000 (426 370) 

Näited KIKi toetustest bioenergia valdkonnale 

Toetuse valdkond Projekt Toetuse summa, EEK 
Tallinna Tehnikalülikooli, 
Loomsete heitrasvade 
taaskasutuse võimaluste 
uurimine energia tootmiseks 
kombijaamades 

1 000 000 

Eesti Maaülikool metsandus- 
ja maaehitusinstituut , 
Kütusena kasutatavate 
raiejäätmete potentsiaal 

548 000  

Uuringud jms 

Eesti Maaülikooli 
põllumajanduse- ja 
keskkonnainstituudi biokütuse 
labori sisustamine 

1 966 394,30 

Taastuvenergia allikate 
kasutuselevõtt AS Võru 
Soojus katlamajas 

5 000 000 

Kolga Soojuse OÜ katlamajas 
biokütuse katla paigaldamine 

3 300 000 

Katlamajade 
rekonstrueerimine 

Elva linna keskkatlamaja 
rekonstrueerimine biokütuse 
põletamiseks 

5 000 000 

Tehnoloogia ja seadmete 
soetamine 

OÜ Digismart VÄO Elektri- ja 
soojuse koostootmisjaama 
suitsugaaside pesur 

5 000 000 

 

Tabelist nähtub, et toetusi on eraldatud nii seadmete soetamiseks kui ka äriplaani 
koostamiseks ja uuringute läbiviimiseks.  

Tähelepanu on vaja juhtida ka sellele, et positiivne otsus toetuse eraldamiseks ei garanteeri 
selle toetuse saamist ettevõtte poolt. Näiteks, pole Nordic Biodiesel eraldatud summast veel 
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reaalset raha saanud, kuna uudse biodiislikütuse tootmistehnoloogia väljatöötamine ja 
põhjalikumad laboratoorsed katsetused on võtnud kavandatust rohkem aega67.  

7.3. Bioenergia tootmiskulud 

Käesolevas alapeatükis vaadeldakse bioenergia, sealhulgas vedela biokütuse tootmiskulusid ja 
nende komponente.  
 
 

7.3.1. Vedela biokütuse tootmiskulud 

Suurimateks vedela biokütuse tootmisega seotud kuludeks on vajalik tooraine ja tehnoloogia. 
Tooraine hind varieerub drastiliselt riigiti, nt tooraine Brasiilias on oluliselt odavam võrreldes 
biokütuse tootmise jaoks vajaliku tooraine hinnaga Saksamaal. Nii võib järelduda, et otsusest, 
kus riigis toota  biokütust sõltub suurel määral ka biokütuse tootmishind. Tooraine osa vedela 
biokütuse tootmiskuludest moodustab ca 50-80%, nii et kindlasti on sel väga suur mõju ka 
tootjate kasumlikkusele. 68 

2004. aasta lõpus HeiVäl’i ja SA ETPTP poolt läbiviidud biodiisli tootmise tasuvuse uuring 
analüüs näitas, et biodiisli tootmise omahinnast moodustab rapsiõli ca 74%.69 Kuigi antud puhul 
lähtuti ühe konkreetse ettevõtte finantsprognoosist ja tootmiseks osteti sisse rapsiõli ja ei 
toodetud seda kohapeal, võib suure tõenäosusega öelda, et tooraine ja tegevuskulud on 
biodiisli tootmisel suurima osakaaluga kogukuludest. Omahinna komponente on näha allpool 
olevast joonisest. 

 

Biodiisli tootmiskulud

74%

14%

1%
5% 3% 2%1%

Laenu tagasimaksmine Rapsiõli Kemikaalid

Tööjõukulu Tegev uskulud Kulum

Intress

Allikas: HeiVäl et all
 

                                                
67 http://www.aripaev.ee/3510/uud_uudidx_351001.html  
68 Bill Caesar, Jens Riese, Thomas Seitz,  McKinsey Quarterly 2007 Number 2 
69 HeiVäl Consulting et all. Biodiisli tootmise alustamise tasuvuse uuring, 28.09.2004,  

http://www.aripaev.ee/3510/uud_uudidx_351001.html
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Rapsiseemne, kui biodiislikütuse põhilise toorme, hind mõjutab suurel määral biodiislikütuse 
hinda. Teise põhilise lähtematerjali, metanooli, hind on samuti kõrge.  

Arvestatavaks biokütuse tootmise kuluks on tehnoloogia. Tehnoloogia hind kajastub 
tootmiskuludes eelkõige põhivarade kulumina (juhul kui on tehnoloogia soetatud 
omafinantseerimisel). Tehnoloogia küsimus muutub eriti aktuaalseks seoses 2 põlvkonna 
biokütuste väljatöötamisega. Näiteks bioetanooli tootmisel on oluline suhkruroog, varred ja puit- 
neist saab teise põlvkonna bioetanooli toorainet.  

Ent isegi kõige tänapäevasemate tehnoloogiate kasutamisel raskendab ELis toodetud 
biokütuste maksumus nende konkureerimist fossiilsete kütustega. Praeguste tehnoloogiatega 
ELis toodetud biodiisel on hinna poolest naftaga võrdne siis, kui nafta hind oleks 60 eurot 
barrel, samas kui bioetanool suudaks konkureerida naftahindadega alles alates hinnast 
90 eurot barrel. 70 

HeiVäli poolt koostatud transpordis kasutatava biokütuse uuringus on võrreldud biokütuse 
omahinda fossiilse kütuse hinnaga (14 juuni 2007 seisuga). Tabelist on näha, et hinnavahe on 
kuni 2 krooni.  

 Bensiin 100% bioetanool Fossiildiisel 100% biodiisel 
Kütuse omahind (EEK) 7,91 9,50 7,22 9,20 

Allikas: HeiVäl Consulting, 22.07.2007 

 

7.3.2.  Soojus 

 
Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudi professori Villu Varese poolt teostatud 
uuringust selgub, et soojuse tootmiskulud kaugküttesüsteemi jaamas olid 2006. aastal 348,43 
EEK/MWh. Sellest üle poole (ca 59%) moodustab kütuse hind ja neljandik on kapitalikulud. 
EUBIA (European Biomass Industry Association, ehk Euroopa Biomassi Tööstuse Ühing) 
andmetel on soojuse tootmise hind Euroopas ca 25 EUR/MWh, ehk umbes 390 kr/MWh71. 
 
 
Alljärgnevalt on toodud soojuse tootmiskulude osakaalud kaugküte puhul: 

                                                
70, EL Biokütuste strateegia,  KOM (2006) 34 
71 EUBIA 2003. aasta andmed www.eubia.org  

http://www.eubia.org


 

 
     Bioenergia valdkonna tururegulatsioonide 

analüüs
   
   

 

   98 

 

Soojuse tootmise kulud kaugküte puhul

Kütuse kulu
59%

Kapitalikulu
23%

Püsi 
tegev uskulud

11%

Muud 
muutuv ad kulud

7%

Allikas: Villu Vares, Results of production costs and profitability  analy sis in 
selected case plants

 

 

7.3.3. Elekter 

EUBIA andmetel on elektri tootmise kulu tahkest, vedelast ja gaasilisest biokütusest Euroopas 
keskmiselt 40-50 EUR/MWh, ehk 626-780 kr/MWh72. Ka siin on suureks tootmise 
kulukomponendiks elektri tootmiseks vajaliku tooraine hind.  
 
 

7.3.4. Biomassi tootmiskulud 

Seni kasutati Eestis soojusliku bioenergia tootmiseks biomassina puitpelleteid ja brikette. Thek 
ja Obernberger koostasid pelletite tootmishinna analüüsi tuginedes Austria ja Rootsi 
näidetele73. Puitpelletite tootmishind asub tavaliselt vahemikus 60 kuni 110 eurot, ehk 940 kuni 
1720 krooni. Kokku vaadeldi 9 tehast tootmisega 430 kuni 79,000 tonni aastas ja 
opereerimisajaga 615 kuni 8000 tunni aastas. Analüüsi tulemusena järeldati, et tootmiskulud 
sõltuvad põhiliselt tooraine kuludest, ja kui kasutatakse märga materjali, siis ka kuivatamise 
kuludest. Sõltuvalt tootmisetingimustest võib ülalpool nimetatud kulud moodustada kuni 1/3 
puitpelletite kogutootmishinnast. Juhul kui tooraine on kuiv, asuvad tootmiskulud vahemikus 52 
kuni 81 eurot/tonn, ehk 814 kuni 1270 krooni/tonn, ja juhul kui on märg- 79-101 eurot/tonn, ehk 
1240 kuni 1580 krooni tonni eest.  

Tooraine Pelletite tootmishind 
Kuiv tooraine 814-1270 eek 
Märg tooraine 1240-1580 eek 
Tooraine osakaal tootmiskuludest kuni 1/3 tootmishinnast 

Allikas: Thek ja Obernberger, www.eubia.org  

                                                
72 EUBIA 2003. aasta andmed, www.eubia.org  
73 EUBIA www.eubia.org . 

http://www.eubia.org
http://www.eubia.org
http://www.eubia.org
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Pelletite tootmiskulud

Tooraine
35%

Personalikulud
11%

Purustamine
6%

Granuleerimine
17%

Kuiv atamine
23%

Ladustamine ja  
konv eierid

3%
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Võrreldes Thek ja Obernbergeri analüüsi Eesti puitgraanulite tootjatega selgub, et tooraine 
osakaal ärikuludest on samuti umbes 30%74.  

 

7.4. Seniste Eestis kehtinud toetuste mõju biomassi ja bioenergia tootmiskuludele 

- Käibemaksusoodustus soojusenergiale ja eraisikutele müüdavale kohalikule 
taastuvkütusele 
 
Vastavalt käibemaksuseadusele oli kuni 2007. aasta 1. juulini füüsilisele isikule, elamu või 
korteriühistule, kirikule või kogudusele, haiglat pidavale isikule või riigi-, valla- või linnaeelarvest 
finantseeritavale juriidilisele isikule või asutusele oma tarbeks müüdava soojusenergia ning 
füüsilisele isikule müüdava kütteturba, briketi, kivisöe või küttepuidu käibemaksumäär 5 
protsenti. Käibemaksusoodustus ei mõjunud taastuvkütuse tootmiskuludele, vaid mõjutas 
pigem soojuse tootjate läbimüüki ja sellest tulenevalt ka nende kasumlikkust.   

- 2006. aastani kehtis Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri ostukohustus, kus  
võrguettevõtja pidi sel viisil toodetud elektri ostma ära hinnaga 0,47 - 0,81 krooni/kWh 
(alates maist 2007 kehtib uus toetuse skeem 81 – 115 senti/kWh).  

Antud toetus ei mõjuta (otseselt) bioenergia tootja tootmiskulusid. Toetusel on mõju tootja 
kasumlikkusele, kuna ostukohustus/müügiõigus garanteerib taastuvenergia tootjale kindlat 
sissetuleku, kuid sellise toetuse puhul puudub mõju elektri omahinnale. Samas, kuna 
biomassist Eestis elektrit veel ei toodeta (praegu toodetakse ainult biogaasist), siis on sellise 
ostukohuse mõju bioenergia tootjate kasumlikkusele marginaalne.   

                                                
74 AS Tootsi Graanul 2006. majandusaasta aruande põhjal. 36%- aastal 2006; 24% aastal 2005 
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- Aktsiisivabastus 

Eestis kasutatakse biokütuse soodustavate meetmetena mootorikütuse või kütteainena 
kasutatava biokütuse aktsiisivabastust alates 27.07.2005. Aktsiisivabastus aitab muuta 
biokütust konkurentsivõimelisemaks võrreldes fossiilse kütusega ja nii suurendada biokütuse 
läbimüüki, kuid sel puudub otsene mõju biodiisli ja bioetanooli tootmiskuludele. 

- Toetused struktuurfondidest 

Toetused struktuurfondidest olid põhiliselt suunatud infrastruktuuri arendusse, projektide 
laiendamisesse, tehnikasse, äriplaanide koostamisse, renoveerimistöödesse. 

Antud toetustel on mõju ka bioenergia tootmishinnale. Suure osa tootmiskuludest moodustavad 
kapitali, ehk investeerimiskulud, mis väljenduvad tehnika kulumis ja mis näiteks moodustavad 
ca 20% kaugküte soojuse tootmiskuludest.75 Toetused tehnika soetamisse, infrastruktuuri 
rajamisse aitavad vähendada tootja tootmise alustamiseks ja opereerimiseks vajalikku 
omafinantseeringu.  

Bioenergia tootmiskuludest moodustavad suurima osa tooraine kulud. Biosoojuse puhul on 
tooraineks tavaliselt puit, biokütuse puhul- on põhiliseks tooraineks raps või teravili sõltuvalt 
sellest kas toodetakse biodiislit või bioetanooli. Bioenergia tootmise kulusid aitaksid vähendada 
toetused antud tooraine soetamiseks või toetused tooraine tootjatele selle kasvatamiseks mis 
vähendaks bioenergia tootmiseks vajaliku tooraine müügihinda. Toetused biomassi tootjatele 
rakendusid Eestis 2007. aastast ja nende mõju Eesti bioenergia valdkonnale ei ole veel 
võimalik määrata.  

Seni Eestis kehtinud toetustel puudub otsene mõju bioenergia tootmiskuludele, kuna nad ei 
suuda vähendada bioenergia, sh biokütuse tootja, tootmiskulusid. Euroopa Struktuurfondide 
toetused, mis seni olid jagatud ka Eestis, suutsid vähendada tootjate kapitalikulusid, mis 
tavaliselt moodustavad kuni 20% bioenergia omahinnast.  

7.5. Toetused bioenergia tootjatele Euroopa Liidus 

Bologna Ülikooli poolt 2006 aasta lõpus teostatud ja Euroopa Komisjoni poolt tellitud uuring, 
mis vaatles Euroopa Ühist Põllumajanduspoliitikat ja meetmeid bioenergia edendamiseks76, 
annab oma hinnangu bioenergia valdkonnale Euroopa Liidus rakendatud toetustele, sealhulgas 
sellele kuidas on sellised toetused võimelised mõjutama bioenergia (sh biokütuse) tootjate 
tootmiskulusid. Allpool on esitatud kokkuvõte antud uuringust erineva bioenergia tüübi lõikes.  
 
Analüüsist järeldub, et elektrienergiasektori puhul on energiakultuuridest ja 
põllumajandusjäätmetest toodetud elekter üldiselt kallim kui fossiilkütustest saadud elekter. 
Samas, kui võtta arvesse direktiivi taastuvatele energiaallikatele puhul rakendatakse täiendavat 
toetust (näiteks direktiivis 2001/77/EÜ77 sätestatud toetusmehhanisme), muutub 
energiakultuuridest ja põllumajandusjäätmetest toodetud elekter paljudes liikmeriikides muude 
allikatega võrreldes konkurentsivõimeliseks. 

                                                
75 Villu Vares, „WP 3 Results of production cost and profitability analysis in selected case plants“ 
76 Study on implementing the energy crops cap measures and bio-energy market”. Dipartimento di 
economia e ingegneria agrarie alma mater studiorum – Università di Bologna. 
77 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/77/EÜ  taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul,  
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Soojusenergia sektori puhul on kateldes energiakultuuridest ja põllumajandusjäätmetest 
otsepõletamise teel toodetud soojusenergia mõnel juhul sama hinnaga kui muust biomassist ja 
fossiilkütustest toodetud energia, sõltudes alati lähteaine hindadest. Eestis ei ole veel tuua 
näiteid soojuse ja elektri koostootmisest rohtse biomassi baasil. 
 
Transpordisektori puhul on ELis toodetud biodiisel ja bioetanool toetusmeetmete puudumisel 
fossiilkütustega harva konkurentsivõimelised. Seevastu, kui aktsiisivabastuse kujul, nagu 
Eestis, on olemas toetusmeetmed, võib mõlemat biokütust viia turule konkurentsivõimelise 
hinnaga enamikus liikmesriikides.  
 
Eestis alles 2007. aastast rakendatudl energiakultuuride toetusel võib olla otsene mõju 
biomassi hindadele, kuid Bologna ülikooli uurijad leidsid, et mõju on üldiselt liiga väike selleks, 
et soodustada oluliselt energiakultuuride ja nendest saadud biomassienergia konkurentsivõimet 
muude energiaallikate suhtes. Tootmisest kõrvaldatud maal muude kui toiduks kasutatavate 
põllukultuuride kasvatamise toetuste mõju hindadele on üksnes kaudne ja seda ei ole võimalik 
täpselt kindlaks määrata.  
 
Seega on Bologna ülikooli teadlaste arvates kõnealuste meetmete panus bioenergiaallikate 
konkurentsivõimele piiratud: uuritud juhtudel vastas energiakultuuride toetus biomassist elektri 
tootmise puhul 1,4%-le energiaühiku kogumaksumusest ning biokütuste tootmise puhul 4–
6,5%-le energiaühiku kogumaksumusest. Võrdluseks võib öelda, et uuritud juhtudel vastas 
liikmesriikide tasandil antud täiendav toetus biomassist elektrienergia tootmise puhul 19–62%-
le energiaühiku kogumaksumusest ning biokütuste tootmise puhul 64–105%-le energiaühiku 
kogumaksumusest.78  
 
 

7.6. Kokkuvõte 

Olemasolevate ning kättesaadavate tehnoloogiatega ja praegu eksisteerivate biomassi hindade 
juures ei tuleks bioenergia valdkond toime ilma täiendava siseriikliku või Euroopa Liidu 
toetuseta, milleks võivad olla maksuvabastus, rohelised sertifikaadid, ostukohustus, 
tehnoloogiatoetus jm. Sama meelt on ka Euroopa toetusmehhanisme uurinud Bologna ülikooli 
uurijad.  
 
Allpool on toodud kokkuvõtlik tabel Eestis seni kehtinud toetustest bioenergia valdkonnale ja 
nende mõjust tootmiskuludele.  
 
 
 
 

Bioenergia 
tüüp 

Suurimate 
tootmiskulude 
osakaal 
kogukuludest 

Eestis seni 
rakendatud 
toetused 

Mõju tootmiskuludele 

Elekter  Ostukohustus Otsene mõju 
tootmiskuludele 
puudub. Samas, on 

                                                
78 Study on implementing the energy crops cap measures and bio-energy market”. Dipartimento di 
economia e ingegneria agrarie alma mater studiorum – Università di Bologna. 
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kaudne mõju, kuna aitab 
kompenseerida tavaliselt 
kõrgemaid tootmiskulusid.  
On mõju läbimüügile ja 
kasumlikkusele 

Toetused 
fondidest (nt. 
infrastruktuuri, 
tehnoloogia 
jms) 

On mõju tehnoloogiaga 
seotud tootmiskuludele 

Vähendatud 
käibemaks 
soojusenergiale 
ja eraisikutele 
müüdavale 
kohalikule 
taastuvkütusele. 
Kehtis kuni 
01.07.2007 

Ei ole otsest mõju 
tootmiskuludele. On 
mõju tootjate 
kasumlikkusele, kuna läbi 
vähendatud hinna aitab 
suurendada läbimüüki 

Soojus Tooraine ja 
tehnoloogia 
kulud 
moodustavad 
ca 80% 

Toetused 
fondidest (nt. 
infrastruktuuri, 
tehnoloogia 
jms) 

On mõju tehnoloogiaga 
seotud tootmiskuludele, 
kuna antud toetused 
katavad nt katelde 
ümberehitamisega seotud 
kulusid 

Aktsiisivabastus 
biokütusele 

Ei ole otsest mõju 
tootmiskuludele. On 
mõju tootjate 
kasumlikkusele, muudab 
biokütuse võrreldes 
fossiilse kütusega 
konkurentsivõimelisemaks 

Transpordikütus Tooraine ja 
tehnoloogia 
kulud 
moodustavad 
ca 70-80% 

Toetused 
fondidest (nt. 
infrastruktuur, 
tehnoloogia 
jms) 

On mõju tehnoloogiaga 
seotud tootmiskuludele 

Biomass Tooraine kulud 
moodustavad 
ca 30-40% 

Toetused 
fondidest (nt. 
infrastruktuur, 
tehnoloogia 
jms) 

On mõju tehnoloogiaga 
seotud puitpelletite 
tootmiskuludele 
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8. Analüüs toetuste mõjust bioenergia tootjate kasumlikkuse kujunemisel 

 

8.1. Sissejuhatus 

Bioenergia ja biokütused ei ole laialt levinud tooted. Neid kasutatakse ainult vähestes riikides ja 
kas keskkonnasäästlikkuse eesmärgil või siis odava tooraine tõttu. Tavaliselt peetakse 
bioenergiat asenduskaubaks traditsioonilistele energiaressurssidele. Nii võib järeldada, et 
bioenergia hind sõltub muuhulgas nii asenduskauba hinnast, kui ka bioenergia valdkonnale 
eraldatavatest toetustest.   
 
Toetuste süsteemi hindamisel kasutatakse tavaliselt kahte põhikriteeriumit, milleks on 
efektiivsus ja tõhusus (effectiveness and efficiency). Efektiivsus näitab seda, kas kehtiv 
toetustesüsteem on üldse suuteline suurendama taastuvelektri kasutamist. Tõhusus 
(effeciency) näitab suutlikust toota võimaliku väiksema kulu juures. Samas on olemas ka 
kolmas viis süsteemi hindamiseks – vaadata, mis on investeeringu kasumlikkus ja mis on selle 
seos rakendatavate toetuste süsteemiga.  
 
Euroopa Liit on kinnitanud Euroopa Komisjoni ettepanekus ühenduse ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiliste suuniste kohta79, et „taastuvate ja alternatiivsete energiaallikate, nagu biomassi 
tootmine, toetamine  on struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide oluline prioriteet“. Euroopa fondid 
toetavad muuhulgas põllumajandustootjate ümberõpet, seadmete hankimist biomassi 
tootjatele, investeeringuid biokütuste ja muude materjalide tootmisrajatistesse ning elektri- ja 
kaugküttetootjate ümberlülitumist biomassile. 
 
Samuti on Euroopa Komisjon esitanud ühenduse maaelu arendamise strateegilised suunised, 
milles pööratakse suurt tähelepanu taastuvenergiale üldiselt ja eriti biomassi ja bioenergia 
turustusahelatele ja nende toetamisele.80 Bioenergia turustusahel algab biomassi, või siis 
toorme tootmisega ja lõpeb bioenergia tarnimisega lõpptarbijale. Tarneahelaga on seotud 
mitmed sektorid: nii metsatööstus, põllumajandus, biotehnoloogia, rafineerijad, 
transpordikütuse sektor, elektri ja soojuse, sh CHP81 tootjad ja paljud muud.  Toetused tervele 
turustusahelale (väärtusahelale) on bioenergia valdkonna edendamisel kriitilise tähtsusega.  
 
 
 
Alljärgnevalt on toodud bioenergia väärtusahel: 
 
 
 

                                                
79 KOM (2005) 299, 5.7.2005 
80 KOM (2005) 304 
81 CHP- Combined Heat and Power, ehk soojuse ja elektri koostootmine 
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Allikas: Bioenergia ja tehnoloogia, Bioenergy and Agriculture, Ersnt & Young 
 
 
Kuna Eestis praktiliselt puudub senine kogemus bioenergia valdkonna toetamisel, siis on ka 
raske analüüsida bioenergia toetusesüsteemi mõju bioenergia tootjate kasumlikkusele. Alates 
2007. aastast kehtivad Eesti bioenergia sektori esindajatele mitmed Euroopa Liidu toetuste 
taotlusvõimalused. Need toetused puudutavad rohkem põllumajandustootjaid, kes soovivad 
kasvatada energiakultuure bioenergia tootmiseks. Eestis seni rakendatud ainsateks toetusteks 
on olnud taastuvelektri ostukohustus, vedelate biokütuste aktsiisvabastus, 
käibemaksusoodustus eraisikutele müüdavale taastuvkütusele ja erinevad toetused 
struktuurfondidest, mis aga ei olnud otseselt suunatud bioenergiale.   
 
Antud peatükis esitatakse ka Euroopa Komisjoni poolt tellitud ja Bologna ülikooli poolt teostatud 
uuringu kokkuvõtet, mis käsitleb EL bioenergia toetusesüsteemi ja CAPi (ühise 
põllumajanduspoliitika) mõju bioenergia valdkonnale. Bologna ülikooli uurijad on hinnanud 
toetuste mõju biomassi kasvatamisele, biosoojuse, bioelektri ja vedelale biokütuste tootmisele. 
Kuna paljudes teistes Euroopa riikides on bioenergia toetuste süsteem juba ammu rakendunud, 
siis on kasulik vaadata, milline on olnud sellise toetusesüsteemi mõju bioenergia edendamisele 
nendes riikides.  Eraldi vaadeldakse biomassi,  bioelektrit, biosoojust ja vedelaid biokütuseid. 
 
Ernst & Young’i poolt intervjueeritud bioenergia valdkonnaga seotud isikud olid seda meelt, et 
bioenergia tootmise ja kasutamise edendamiseks on vaja kindlasti seda aktiivselt toetada.  
Tehnikaülikooli teadurite, Villu Varese ja Sulev Soosaare arvates on investeeringute toetamine 
hädavajalik, kuna ilma selleta ei suudaks paljud tootjad oma tootmist üldse käivitada. Villu 
Vares leiab, et eksisteerib oht, et kuna kõik bioenergia tootmise ahelad on toetustega kaetud, ei 
suudeta määrata bioenergia õiglast omahinda.  
 
Majandusministeeriumi esindaja Ell-Mari Koppeli arvates on biokütustele kehtestatud 
aktsiisivabastus esimene samm, mis paneb asjad liikuma ja võib viia biokütuse siseriikliku 
tarbimise suurenemisele. Kindlasti oleks läbimüük aga märgatavalt suurem ja sellest lähtuvalt 
ka suurem tootjate kasumlikkus, kui fossiilse kütuse ja biokütuse hinnavahe oleks veel suurem 
kui praegu. Ell-Mari Koppeli arvates, tõestab struktuurfondide toetuste efektiivsust nende 



 

 
     Bioenergia valdkonna tururegulatsioonide 

analüüs
   
   

 

   105 

 

kauane pikaajaline kasutamine Euroopa Liidus, kus neid peetakse hädavajalikuks erinevate 
valdkondade edendamiseks.  
 
Estonian Cell’i finantsjuhi ja juhatuse liikme Riia Ratniku sõnul on kõige olulisem just 
investeeringutoetus seadmete ostmisse, kuna see on tavaliselt kõige suurem projektikulu. 
Pikaajalise ja tervele bioenergia ahelale suunatud toetamise puudujäägina toob Riia Ratnik 
seda, et eksisteerib oht, et toetustel ülesehitatud äri tasub ennast kiiresti ära ja toetustele 
rajatud tootmine lõpetatakse kohe kui tekivad probleemid, näiteks tooraine kättesaadavusega. 
Eesti eesmärgiks aga on pikaajaline energiaga varustuskindlus ja energiaallikate 
mitmekesistamine.  
Eesti Energia taastuvenergia valdkonna juhi Toomas Niinemäe arvates on kõige positiivsema 
mõjuga energia tootjatele riigis kehtestatud ostukohustus taastuvale elektrienergiale, kuna see 
annab pideva ja stabiilse garanteeritud sissetuleku.  
 
Alljärgnevalt vaadeldakse toetuste mõju erinevatele bioenergia valdkondadele, alates elektrist 
kuni transpordikütusteni.  
 

8.2. Elekter 

Elektrienergia tootjate kasumlikkus sõltub otseselt sellest, mis hinnaga on neil õnnestunud 
toodetud elektrit edasi müüa. Mittetaastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia hind on 
tavaliselt reguleeritud turujõudude poolt, näiteks saab Eesti elektrienergiaga kaubelda Nord 
Pool’i energiabörsil. Taastuvelektri hind (kuhu kuulub ka bioelekter) ei ole aga turu poolt 
reguleeritud, kuna see on muundatud erinevate toetuste poolt, mis omakorda mõjutab ka 
taastuvatest energiaallikatest toodetud energia hinda.  
 
Praegu on ELis kasutusel terve rida eri toetussüsteeme taastuvale elektrile, mida võib 
üldjoontes jagada nelja rühma: soodustariifid (ostukohustus), rohelised sertifikaadid, 
pakkumissüsteemid ja maksusoodustused. Eestis kehtis kuni 1. maini 2007 regulatsioon, kus 
taastuvate energiaallikate toetamisega seotud kulud lülitati põhivõrgu ülekandeteenuse hinda. 
Elektrivõrkudel oli kohustus osta nende võrguga liitunud taastuvatest energiaallikatest tootjatelt 
elektrit fikseeritud hinnaga 81 senti/kWh. Kui tootja oli liitunud jaotusvõrguga, maksis põhivõrk 
nimetatud kulude eest jaotusvõrgule kompensatsiooni. Energiaturu Inspektsiooni (ETI) 
hinnangul ei olnud nimetatud skeem piisavalt läbipaistev, kuna toetamise kulud olid lülitatud 
ülekandeteenuse hinda. 1. mail 2007 jõustusid elektrituru seaduse muudatused, mille alusel 
rakendatakse uut skeemi taastuvatest energiaallikatest ja koostootmise režiimis toodetud 
elektrienergia toetamiseks. Suuremaks muudatuseks on taastuvelektri ostuhinna tõus - 81. 
sendilt 115. sendile kWh kohta. Uue skeemi järgi on tootjatel kaks võimalust: kas müüa elektrit 
fikseeritud ostukohustuse hinnaga või saada toetust ning müüa elektrit turuhinnaga. 
Ostukohustuse ja toetuse rahastamine toimub põhivõrgu kaudu, mis praegu kuulub Eesti 
Energiale. Põhivõrk koostab iga kalendriaasta alguseks prognoosi kui suur on vajalik toetus 
kokku ning jagab selle proportsionaalselt, vastavalt müüdava jaotusteenuse kogusele, 
jaotusvõrkude vahel. Iga jaotusvõrk lisab selle summa jaotusteenuse arvele. Näiteks 2007. 
aastal maksavad tarbijad taastuvenergia toetamise eest 2,18 s/kWh ning tulevikus see kindlasti 
tõuseb.  
 
Allpool tabelis on esitatud taastuvale elektrienergiale rakendatavad ostukohustuse hinnad ning 
toetuse määr82. Tabelist on näha, et maksimaalne ostukohustuse määr Eestis, mida makstakse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri puhul on 115 senti/kWh.  

                                                
82 ETI Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis, Aruanne Euroopa Komisjonile 



 

 
     Bioenergia valdkonna tururegulatsioonide 

analüüs
   
   

 

   106 

 

Energia tootmise 
liik 

Ostukohustuse 
hind s/kWh 
kuni 05.2007 

Ostukohustuse 
hind s/kWh 
alates 05.2007 

Toetuse 
määr 
s/kWh 

Hetke 
turuhind 
s/kWh *** 

Eeldatav 
müügihind 
s/kWh 

Taastuvad 
energiaallikad* 81 115 84 40,95 124,95 
Tõhusa 
koostootmise 
režiimil** 81 81 50 40,95 90,95 

*Toetust makstakse kui seadme netovõimsus ei ületa 100 MW. Tuuleenergiast toodetud elektrile makstakse toetust kui kogu 
tuuleenergia toodangu maht Eestis ei ületa 400 GWh aastas.  
**Toetust  makstakse kui energiaallikana kasutatakse jäätmeid, turvast või põlevkivitöötlemise uttegaasi. Samuti kui 
koostootmisseade rajatakse olemasoleva, tarbijaid soojusega varustava katlamaja asemele ja mille elektriline võimsus ei ületa 10 
MW.  
***AS Narva Elektrijaamad kui turguvalitseva tootja hind. 
 
Allikas: Energiaturu Inspektsioon, Ernst & Young 
 
 
Seni on Eestis olnud vähe kogemust taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmisega. 
Vähestest näidetest on AS Terts, kelle põhitegevuseks on biogaasi, soojuse ja elektri tootmine 
ja müük. Biogaasi ja hiljem ka soojust ja elektrienergiat toodetakse Pääskula prügila 
territooriumil.  AS Terts on 2006. aastal  tootnud 13 135,7 MWh elektrit ning 9 987 MWh 
soojust. Toodetud ja müüdud elektri eest sai ettevõte 10,6 miljonit krooni tulu ning soojuse eest 
2,075 miljonit krooni. Tabelist on näha, milline oleks mõju ettevõtte kasumlikkusele, kui riigis ei 
kehtiks eelpool mainitud taastuvelektri ostukohustust ja AS Terts oleks sunnitud müüma 
elektrienergiat turuhinnaga. Arvutustes eeldatakse, et biogaasi, elektri ja soojuse toodetud 
kogus jääb samaks ning samuti ei muutu ettevõtte kulud.  
 
  Toodetud energia Ostukohustus 81 s/KWh Turuhind 40,95 s/KWh 
Müügitulu   12 878 621 7 582 449 

Biogaasi tootmine 935 MWh 128 778 128 778 
Elektri tootmine 13135,7 MWh 10 675 241 5 379 069 

Soojuse tootmine 9987 MWh 2 074 602 2 074 602 
Kulud kokku   8 458 624 8 458 624 
EBIT   4 419 997 -876 175 

 
Allikas:  AS Terts 2006. majandusaasta aruanne, Ernst & Young 
 
Nagu arvutustest selgub, oleks 2006. aastal AS Terts teeninud oma tegevusest kahjumi üle 870 
tuh. krooni, kui tal ei kehtiks elektrienergia müügiõigust hinnaga 81 senti KWh kohta.  
 
Elektrit on võimalik toota kõikidest biomassi tüüpidest ja selleks on olemas ka usaldusväärne 
tehnoloogia. Tavaliselt toimub elektri tootmine taastuvatest energiallikatest koospõletamise 
põhimõttel, kus biomass lisatakse teise energiallika juurde. Eestis kavatseb põlevkivi ja 
biomassi koospõletamisel elektrit toota Eesti Energia.   
 
Kõige efektiivsem on toota elektrit, koos soojatootmisega, viimast saab siis lisaks elektrile müüa 
tarbijale, samal ajal on koostootmisel kütuse kulu energia ühiku kohta väiksem.  
 
Väiksemad, detsentraliseeritud jaamad, kus põletatakse biomassi või biogaasi, maksavad 
rohkem, aga samas on need keskkonnasäästlikumad ja mõjuvad positiivselt maaelu arengule. 
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Tootja vaatenurgast on kasulikum toota elektrit suuremates jaamades, kus saab raha hoida 
mastaabisäästu abil, ehk kulu ühe energiaühiku kohta on väiksem. Riigid võiksid aidata tootjaid 
investeerimisel efektiivsematesse tehnoloogiatesse.  
 
Bologna ülikooli teadlased on hinnanud elektri tootmise kasumlikkust juhul kui toetussüsteem 
on rakendatud ja juhul kui toetussüsteem puudub. Uurijate hinnangul ei ole biomassist toodetud 
elekter konkurentsivõimeline fossiilsest kütusest toodetud elektrienergia juhul kui ei ole 
rakendatud taastuva elektrienergia toetussüsteemi.  
 
Taastuvenergia tootmiskulud varieeruvad oluliselt. Riiklikud, piirkondlikud ja põllumajanduslikud 
ressursid on liikmesriigiti vägagi erinevad. Seetõttu tuleks toetussüsteeme hinnata iga üksiku 
sektori puhul eraldi. 
 

8.3. Soojus 

Eestis, nagu ka paljudes muudes Euroopa Liidu liikmesriikides, ei rakendata bio-soojuse 
toetussüsteemi. Seni ainsaks riigitoetuseks taastuvatele soojusele võib pidada 
käibemaksualandust eraisikutele müüdavale taastuvkütusele. Soojuse tootjad on saanud ka 
juhuslikke investeeringutoetusi (vt. tabel alapeatükis 7.2). Tänaseks on Pelletikeskuse 
andmetel pelletikütte valinud hinnanguliselt 1000 majapidamist Eestis ning pelletid on eelkõige 
kerge kütteõli asendaja. 
Võib eeldada, et alandatud käibemaks eraisikutele müüdavale kohalikule taastuvkütusele aitas 
suurendada taastuvkütuse läbimüüki, mis on Eestis võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega 
kõrgel tasemel. Kogu soojuse toodangust tuleb Eestis juba praegu üle 20 protsendi puidust, 
mis on taastuv energiaallikas. Samuti toetatakse Eestis koostootmise režiimis toodetud 
elektrienergiat (põhivõrgu ostukohustus), mis omakorda võib suurendada ka taastuvatest 
energiaallikatest toodud soojusenergia tootmist (koos elektrienergiaga).  
 
Bologna ülikooli uurijad on oma analüüsis jõudnud järelduseni, et Euroopa Liidus ei ole 
biomassist toodetud soojus konkurentsivõimeline võrreldes maagaasist toodetud soojusega.  
See on tingitud sellest, et Euroopa Liit ei rakenda toetussüsteeme biomassist toodetud 
soojusele.  
 

8.4. Biomass 

Euroopa Liidu ühisel põllumajanduspoliitikal on olnud suur mõju biomassi kasvatajate 
kasumlikkusele. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformiga seati sisse 
energiakultuuride eritoetus83 ning säilitati võimalus kasvatada toiduks mittekasutatavaid 
kultuure (sealhulgas energiakultuurid) maal, mis on kohustuslikult tootmisest kõrvaldatud. 
Varem toetati tootmisest kõrvaldatud maa süsteemi raames üksnes piiratud hulka 
energiakultuure. Uue reformiga sillutati teed põllumajandustootjate võimalusele kasvatada 
rohkem energiakultuure, sealhulgas lühikese raieringiga madalmetsa ja muid mitmeaastaseid 
kultuure.  
 
Bologna ülikooli teadurid on jõudnud järelduseni, et võimalus kasvatada energiakultuure 
tootmisest kõrvaldatud maal lubab põllumeestel säästa raha nii maa hoolduse kui ka 

                                                
83 „Energiakultuuritoetus”, mille alusel on võimalik saada energiakultuuride viljelemise eest toetust 
45 eurot hektarilt, kusjuures selle toetuse maksmine on eelarve ülemmäära põhjal tagatud pindalalt kuni 
1,5 miljonit hektarilt.  



 

 
     Bioenergia valdkonna tururegulatsioonide 

analüüs
   
   

 

   108 

 

ülalpidamise pealt, mis omakorda avaldab positiivset mõju ka kasvataja kasumlikkusele. 
Kasvatamise alternatiivide vähendamine vähendab samuti ka tootja/kasvataja alternatiivkulu 
(võimaluse kulu, ehk opportunity cost).  Bologna ülikooli uurijad järeldavad, et Euroopa Liidu 
toetustel (AEC ja NFSA84 meetmed) on igati positiivne mõju energiakultuuride kasumlikkusele 
ja konkurentsivõimele.  
 

8.5. Kütus 

Biokütuste tootmise ja kasutamise väljavaated varieeruvad vastavalt toodetava lähteaine 
liikidele ja mitmetele majandusteguritele. Biokütuste arendamisel riigisiseselt on oluline määraja 
nafta hind maailmaturul, kuna biokütus on fossiilse kütuse asenduskaup. Kindlasti on vaja 
kaaluda ka  potentsiaalset tootmisulatust, turu suurust, vajalikke investeeringuid infrastruktuuri, 
riikliku toetusesüsteemi ja poliitilist poolehoidu, ekspordivõimalusi ja biokütuse tootmises 
kasutatavate lähteainete turuhinda, mis moodustab kuni 80% biokütuse hinnast.  
 
Maksuvabastused on biokütuste pikaajalise toetamise vorm, mida kasutakse ka Eesti biokütuse 
aktsiisivabastuse näol. 2005. ja 2006. aastal teatasid mitu liikmesriiki uues vormis toetuste – 
biokütusekohustuste kasutuselevõtmisest.85 Biokütuse kohustusega nõutakse, et kütusetarnijad 
tarniksid kogu turuletoodava kütusekoguse hulgas teatava protsendi jagu biokütuseid.86 Mõned 
liikmesriigid kasutavad kohustusi maksuvabastuste (aktsiismaksu) täienduseks, teised nende 
alternatiivina. Pikas perspektiivis peavad biokütusekohustused vähendama biokütuste 
kasutamise edendamise maksumust – kuna need tagavad laiaulatusliku kasutuselevõtu, 
garanteerides biokütuse tootjatele ja edasimüüjatele stabiilse müügikoguse, turgu ja lõpuks ka 
kasumlikkuse.  
 
Ent isegi kõige tänapäevasemate tehnoloogiate kasutamisel raskendab ELis toodetud 
biokütuste maksumus nende konkureerimist fossiilsete kütustega. Vastavalt ELi biokütuse 
strateegiale oleks praegu olemasoleva tehnoloogiaga ELis toodetud biodiisel hinna poolest 
naftaga võrdne alles siis, kui nafta hind oleks 940 krooni/barrel, samas kui bioetanool suudaks 
konkureerida naftahindadega alles alates hinnast 1400 krooni/barrel. Ka Saksamaa 
Hohenheimi Ülikooli (Institute of Farm Economics at the Department of Agricultural Economics) 
teadurite arvates ei ole võimalik, et ELis toodetud biokütused oleksid majanduslikult 
eluvõimelised ilma mingisuguse toetuseta, seni kuni naftahind on vähem, kui 80 USD/barrel ja 
kuna on vähetõenäoline, et selline nafta hind lähiaastatel saavutatakse, sõltub biokütuse 
valdkond suurel määral pidevast ja stabiilsest riikide toetustest87.   
 
Ajakirjas McKinsey Qarterly avaldatud uuringu88 kohaselt sõltub see, kas biokütustel ja 
tegelikult ka bioenergia valdkonnal üldse on tuleviku peamiselt kolmest komponendist, mis 
otseselt mõjutavad nii biokütuste kasumlikkust kui ka keskkonnamõju. Nendeks kolmeks 
muutujaks on vajaliku tooraine hind, valitsuse regulatsioonid ja muundamise tehnoloogiad.  
 

                                                
84 NFSA- non food on set aside land, AEC- aid for energy crops 
85Prantsusmaa ja Austria kohustused jõustusid 2005. aastal, Sloveenia omad 2006. aastal. Tšehhi 
Vabariik, Saksamaa ja Madalmaad on teatanud kohustuste kasutuselevõtmisest 2007. aastal, UK 
2008. aastal. Samuti kasutab nüüd biokütuse kohustust ka Leedu.  
86Biokütusemandaadid, mille kohaselt peab iga müüdav kütuseliiter sisaldama teatud protsendi mahus 
biokütust, ei ole kokkusobiv ELi kütusekvaliteedi direktiiviga (direktiiv 2003/17/EÜ, millega 
muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini- ja diislikütuse kvaliteedi kohta, ELT L 76, 22.3.2003, lk 10. 
87 Ernst & Young: 17.10.2007 oli Brent (ICE) hind 83,67 USD 
88 The McKinsey Quarterly, No2 2007, Betting on Biofuels, 
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Nagu juba varem mainitud, moodustab tooraine hind kuni 80% vedela biokütuse hinnast. 
Tooraine hind omakorda sõltub nii kasvutingimustest, ehk kui lihtsalt on võimalik toorainet 
kasvatada, kui ka valitsuse subsiidiumitest. Valitsuse subsiidiumid, imporditollid, 
investeerimistoetused, muud toetused struktuurfondidest arengutegevuseks ning valitsuse 
regulatsioonid on aidanud stimuleerida nõudlust ja samuti ka tõsta kasumlikkust bioenergia 
valdkonnas.  
 
McKinsey Quarterly’s tuuakse näitena Saksamaad, kus tootmiskulud 2,9 $/gallon89  (ca 8,5 eek 
liitri kohta) ja valitsuse subsiidium 1,81 $/gallon (ca 5,3 eek liitri kohta) aitasid Saksamaa 
tootjatel teenida 0,42 $ iga toodetud galloni kohta (1,23 eek liitri kohta) 2006. aastal. Selline 
olukord, kus Saksmaa maksumaksjad aitavad tekitada uusi miljonäre biokütuse tootjate seas 
viis aga selleni, et valitsus otsustas oma toetuspoliitikat ümber vaadata. 2012. aastast kavatseb 
valitsus asendada subsiidiume biokütuse segamise kohustusega, mis tähendab seda et 
tanklates müüdud kütusest peab olema kohustuslik biokütuse osakaal.  Segamise kohustus 
garanteerib küll suuremat läbimüüki, aga asjaolu, et subsiidiume enam ei kehti ja pakkumine 
võib ületada nõudlust mõjub negatiivselt tootjate kasumimarginaalidele. McKinsey prognoosi 
järgi võib marginaal kukkuda kuni 80% võrreldes 2006. aasta tasemega.  
 
McKinsey juhib tähelepanu, et valitsused peavad vältima sellist poliitikat, mis toetab 
tänapäevaseid tehnoloogiaid tulevaste tehnoloogia arvel. Uued tselluloosist biokütust tootvad 
tehnoloogiad võiksid alandada biokütuse tootmishinda ja suurendada tootjate kasumlikkust. 
Sellisel arvamusel on ka Statoil Eesti ärikliendiosakonna juht Raimo Vahtrik. Tema arvates 
peab tehnoloogia suutma toota biokütust mitte ainult viljast (mille hind nõudluse tagajärjel 
hüppeliselt kasvab), vaid kogu biomassist, nii vältimaks ka võimaliku tooraine kriisi biokütuse 
valdkonnas.  
 
Mõned riigid on juba asunud aktiivselt toetama uute tehnoloogiate arendamist. Näiteks 
Hispaania valitsus on eraldanud 29 miljonit $, ehk ca 320 miljonit krooni, ühise Hispaania-
Argentiina uurimisprojekti rahastamiseks ja USA Energiaministeerium on hiljuti teatanud 365 
miljoni USA dollari (ca 4 miljardit krooni) toetusest kuuele erinevatele tselluloosist etanooli 
tootva uurimisprojektile.  
 
Eesti Rahandusministeeriumi arvutuste järgi oli 2006. aastal 100%-s kontsentratsioonis 
biokütuse kaalutud keskmine müügihind lõpptarbijale või soetajale koos km-ga 15,3 krooni. 
Antud hinna puhul võeti arvesse ka biokütuse madalam energiasisaldus (ca 37 MJ/kg) 
võrreldes fossiilse diisliga (energiasisaldus ca 43 MJ/kg). Tanklates müüdud fossiilse diisli hind 
oli Eestis 2006. a koos maksudega 13,65 krooni. Antud Rahandusministeeriumi prognoosist 
selgub, et biodiisli konkurentsivõimetu hind mõjub ka negatiivselt sellise kütuse läbimüügile ja 
biodiisli tootjate kasumlikkusele.  
 
Bologna ülikooli teadurid on seisukohal, et transpordisektori puhul on toetussüsteemil väga 
kriitiline roll. Toetamine aktsiisivabastamise näol võib muuta biokütust 
konkurentsivõimelisemaks võrreldes teiste fossiilsete vedelkütustega, eriti juhul kui fossiilse 
kütuse suhtes rakendatakse kõrgeid aktsiisimakse. Sellisel juhul on vahe biokütuse ja fossiilse 
kütuse vahel tunduv, mis kompenseerib isegi kõrgemat kütusekulu biokütuse kasutamise puhul.  

 

                                                
89 1 gallon= 3,7854 liitrit 
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8.6. Kokkuvõte  

Eestis on hakatud bioenergia toetamisega aktiivselt tegelema alates 2006. aasta lõpust, kui 
koostati „Biomassi ja Bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013“. 
2007. aastast kehtivad ka mitmed Eesti maaelu arengukava 2007-2013  bioenergia 
valdkonnale suunatud (ala)meetmed ja mitmed muud biomassi kasvatamise toetused 
(energiakultuuri toetus, PRIA biomassi ja bioenergiale suunatud investeeringud jms). Samas, 
peale rahalisi toetusi on olemas ka muud võimalused bioenergia valdkonna edendamiseks. Üks 
neist on erinevate haldusmenetluste lihtsustamine. Bioenergia tootmise ja kasutamise 
edendamiseks peab vähendama tõkkeid, mis takistavad elektrienergia tootmist taastuvatest 
energiaallikatest, samuti peab riik lihtsustama ja kiirendama menetlusi asjaomasel 
haldustasandil ning tagama, et eeskirjad oleksid objektiivsed, läbipaistvad ja 
mittediskrimineerivad.  Toetuste süsteem peab olema suunatud tervele bioenergia tarneahelale 
alates biomassi kasvatamisest kuni bioenergia tarnimiseni.  
 
Toetustel võib olla ka negatiivne tagajärg. Vaatamata sellele, et toetustel on positiivne tagajärg 
tootjate kasumlikkusele, muudab see tootjaid eriti haavatavaks järsule turu või regulatsioonide 
muutustele, kus näiteks subsiidiumite lõpp lööb valusalt tootjate jätkusuutlikust. Toetuste ühe 
ohuna ka tehnoloogiaarenduse seiskumist- toetused võivad takerdada efektiivsete 
tootmistehnoloogiate arengut. Toetused võivad soodustada ka puudulikult läbi kaalutud riskide 
võtmist.  
 
Bologna Ülikooli uurijate põhijärelduseks on see, et kättesaadavate tehnoloogiatega ja 
biomassi hindade praeguse taseme juures ei ole praegu võimalik, et suurem osa uurimise all 
olevaid bioenergia turustusahelaid tuleks toime ilma täiendava toetuseta liikmesriigi tasandil 
ja/või ühise põllumajanduspoliitika välise toetuseta ELi tasandil (soodustariifid, maksuvabastus, 
rohelised sertifikaadid jne).  
 
 
 

Toetuste mõju bioenergia kasumlikkusele 
 

Bioenergia 
tüüp 

Eestis rakendatud 
toetused 

Info toetuse kohta Mõju kasumlikkusele 

Ostukohustus Kuni 05/2007 kehtis 
RES-E ostukohustus 
81 senti/kWh. Praegu 
on RES-E- 115 
senti/kWh ja CHP 
koospõletamisel – 81 
senti/kWh 

On suur mõju läbimüügile ja 
kasumlikkusele, kuna 
garanteerib tootjale kindla 
sissetuleku ja kompenseerib 
tavaliselt suurimaid 
tootmiskulusid 

Elekter 

Toetused fondidest 
(tehnoloogia jms) 

KIKi, EASi, SA 
Erametsakeskus jms 
toetused 

On mõju kasumlikkusele, kuna 
vähendab tootja kulutusi.  

Soojus Vähendatud käibemaks 
soojusenergiale ja 
eraisikutele müüdavale 
kohalikule 
taastuvkütusele 

5% KM taastuvale 
soojusele 18% 
asemel. Kehtinud 
kuni 07.2007 

On mõju tootjate 
kasumlikkusele, kuna läbi 
vähendatud hinna aitab 
suurendada läbimüüki. Samuti 
muudab taastuvkütust 
konkurentsivõimelisemaks 
võrreldes mitte-taastuva 
kütusega.  
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Toetused fondidest (nt. 
infrastruktuuri, 
tehnoloogia jms) 

KIKi, EASi, SA 
Erametsakeskus jms 
toetused 

Aitavad katta investeeringuga 
seotud kulusid ja mõjuvad 
positiivselt kasumlikkusele. 

Aktsiisivabastus 
biokütusele 

27.07.2005 kuni 
27.07.2011 

On mõju tootjate 
kasumlikkusele, muudab 
biokütust fossiilse kütusega 
konkurentsivõimelisemaks ja 
suurendab läbimüüki. Eriti 
olulise tähtsusega, kui 
hinnavahe fossiilsel- ja 
biokütusel on märgatav.  

Transpordikütus 

Biokütuse 
müügikohustus 

Eestis kogemus 
puudub. Kehtib 
näiteks Leedus ja 
Saksamaal 

On mõju biokütuse tootja 
kasumlikkusele, kuna 
suurendab läbimüüki. 

Biomass Toetused fondidest 
(energiakultuuri jms) 

KIKi, EASi, PRIA jms 
toetused. 
Energiakultuuri toetus 
kuni 45 eurot/ha 
kohta. Eestis on 
ainult alates 2007.  

Eestis kogemus puudub. 
Euroopa kogemus näitab, et 
omab suurt mõju põllumeeste 
kasumlikkusele ja 
konkurentsivõimele. 
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9. Analüüs peamistest takistustest bioenergia massiivsemale rakendamisele 

 

9.1. Sissejuhatus 

Bioenergia valdkonna massiivsemal rakendamisel võib tuua välja kaks gruppi takistusi, milleks 
on majanduspoliitilised takistused, mis on seotud energia kasumlikkuse ja läbimüügiga, ja 
tehnoloogilised takistused, mis on seotud kättesaadava tehnoloogiaga bioenergia ja biokütuse 
tootmiseks.  

Antud peatükis analüüsitakse peamisi takistusi bioenergia, sealhulgas ka vedelate biokütuste,  
massiivsemale rakendamisele Eestis. Samuti vaadeldakse ka välismaa riikide peamisi takistusi 
bioenergia edendamisele 

 

9.2. Riigi poliitika ja regulatsioonidega seotud takistused  

Riigi poliitika on bioenergia massiivsemal rakendamisel põhitähtsusega. See võib olla kas 
bioenergia tootmise ja kasutamise käivitajaks või hoopis takistuseks.  
 
Ebaselge ja ebastabiilne riigipoliitika ja regulatsioonid on üheks suuremaks barjääriks 
valdkonna edendamisele. Bioenergia valdkonna normaalseks funktsioneerimiseks peaks olema 
selge seos energia varustuskindluse poliitika, maakasutuse, tööhõive, majandusearengu  ja 
mitmete teiste faktorite vahel. Bioenergiat puudutav poliitika peab olema mõistlikult ära 
planeeritud, mida kahjuks seni ei ole Eestis tehtud. Muuhulgas viitavad antud küsimusele 
intervjuul Ersnt & Youngi’le Eesti Põllumajandusministeeriumi esindaja Einar Kikkas ja Estonian 
Celli juhatuse liige Riia Ratnik. Ka TTÜ esindaja Sulev Soosaare sõnul on bioenergia 
valdkonna üheks kõige nõrgemaks kohaks selle läbimõtlematus. Bioenergia kasutamise poolt 
räägib varustuskindluse aspekt, kuigi riik ei ole, Sulev Soosaare sõnul, varustuskindluse teemat 
tähtsustanud.  
 
Riigi keskkonnapoliitika on valdkonna jaoks samuti olulise tähtsusega. Selge keskkonnapoliitika 
lähenemise puudumine keskkonnaprobleemidele on takistus nii bioenergia arengule, kui ka 
alternatiivse energia arengule üldiselt. Vaja on uurida ja hinnata, milline on keskkonnasääst 
bioenergia massiivsemast kasutamisest, millised on võimalikud bioenergia alternatiivid ja 
millised on muud bioenergia kasutamisega seotud keskkonnamõjud (nt vähenenud CO2, aga 
suurenev NOx). Läbipaistvuse puudumine keskkonna küsimuste üle arutlemisel on üks 
takistuseks bioenergia, eriti vedelate biokütuste edendamisel. Eestis ei ole seni tehtud 
põhjalikke analüüse bioenergia ja biokütuse keskkonnamõjude hindamiseks, samuti ei ole 
antud probleemi avalikkusele kommunikeerutud, pigem viidatakse erinevates aruannetes 
rahvusvahelistele uuringutele pöörates tähelepanu bioenergia rollile CO2 emissioonide 
vähendamisel, kuid ignoreerides negatiivseid tagajärgi, mis on seotud sellise energia ja kütuse 
kasutamisega.  
 
Üheks oluliseks takistuseks võib pidada seda, et paljud otsused on väljendatud läbi poliitika 
dokumente ja erinevate arengukavade ja mitte läbi seadusandluse. Seadusandluses sätestatud 
eesmärgid muutuksid täitmiseks kohustuslikuks ja aitaksid kaasa bioenergia edendamisele 
Eestis. Takistused väljenduvad ka EL poliitikate ja direktiivide ebapiisava täitmise näol. Eesti on 
varem võtnud endale kohustuseks saavutada 2% biokütuste osa transpordis kasutatavatest 
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biokütustest. Kahjuks jäi see eesmärk saavutamata ja biokütuste osa praegu moodustab alla 
0,1%.  Puudub läbimõeldud järelevalve eesmärkide saavutamise üle. Vajalikud on mitte 
indikatiivsed, vabatahtlikud eesmärgid, vaid kohustuslikud eesmärgid, mille saavutamine on 
seadustega reguleeritud. Biokütuse transpordis kasutamise eesmärgid aga seati, nagu tõdeb 
biokütuse Riigikontrolli aruanne, nende saavutamise võimalusi hindamata.  
 
Erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide seadusandluse vahel eksisteerib erinevus, mis samuti 
pärsib bioenergia arengut. Erinevus puudutab riiklike bioenergiaga seotud eesmärke, standarte, 
definitsioone, toetamise süsteeme ja samuti lubade andmise protseduure. Oluliseks takistuseks 
on just erinevad definitsioonid. Paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole biomass nagu 
paber, reoveemuda, must leelis (näiteks Austrias ja Saksamaal) või puit, mis on töödeldud 
orgaaniliste konservantidega, tunnistatud biomassina, mida saab kasutada energiaressursina. 
Eestis näiteks tekib probleem Estonian Celli jääkproduktide defineerimisega (biomuda jm), 
kuna Riia Ratniku sõnul ei saa neid käsitleda biomaterjalina.  
 
On vajadus võrdsete tingimuste kehtestamiseks tervel Euroopa Liidu turul.  Näiteks, „Bioenergy 
in Europe, Opportunity and Barriers“ toob väljavõtteid Rowlandsi90 uuringust, kus ta uurib 
põhilisi takistusi bioenergia edendamisele. Kolm põhilist takistust tema hinnangul on taastuvate 
energiaallikate definitsioonid, rahvuslikud eesmärgid ja harmoniseerimine (sh. toetuste 
süsteemi harmoniseerimine).  
 
Suureks takistuseks bioenergia valdkonna arendamisel, nagu toob esile Tallinna 
Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudi professor Villu Vares, on bioenergia valdkonna 
suhteliselt halb reguleeritus normide ja standartidega, ja samuti puudulik statistika. Viimasele 
viitab ka MKMi nõunik energia vallas Ell-Mari Koppel, kelle hinnangul on raske saada 
bioenergia valdkonda puudutavaid andmeid. Ka Riigikontroll toob välja ühe puudusena fakti, et 
seni puuduvad Statistikaametil andmed selle kohta, kui palju transpordis kasutatavaid 
biokütuseid on Eestis seni müüdud.  
 
Eesti Riigikontrolli Kontrollaruanne, mis puudutab riigi tegevust rapsi ja biodiislikütusega seotud 
küsimuste käitlemisel, toob mitu takistust biodiisli edendamisel Eestis, mis puudutavad just riigi 
regulatsioone ja poliitikat. Suureks takistuseks Riigikontrolli arvates on seni olnud 
vastutusjaotus, kus ükski ministeerium Eestis ei pidanud oma ülesandeks biokütuse 
edendamist Eestis. Sellise segaduse tulemusena, algatas Euroopa Komisjon Eesti suhtes 
2005. aasta märtsis rikkumismenetluse, sest Eesti ei edastanud komisjonile biokütuste 
kasutamise suurendamise riigisisest eesmärki, mis on nõutud biokütuse direktiivi poolt. 
Euroopa Komisjon algatas biokütuste osas Eesti suhtes lisaks veel mitu rikkumismenetlust, 
näiteks 2005. aastal, kuna Eesti ei esitanud komisjonile korralist aruannet transpordis 
biokütuste kasutamist soodustavate meetmete, riiklike vahendite ja biokütuste turustamise 
probleemide kohta. Praegu võib tõdeda, et olukord on paranenud ja vastutus bioenergia, sh 
biokütuse uurimisel ja edendamisel, Eestis on jaotatud piisavalt hästi 
(Põllumajandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, 
Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi vahel).   
 
Ernst & Young’i poolt intervjueeritud bioenergia valdkonna esindajad on hinnanud toetuste 
tähtsust bioenergia edendamisel. Eesti Energia esindajate Toomas Niinemäe ja Ando 
Leppimani sõnul on seni Eestis rakendatud toetusskeemid halvasti planeeritud, sealhulgas 
vajab muutmist ka toetuste maht.  
 

                                                
90 Rowlands, I.H. The European directive on renewable electricity: conflicts and compromises. Energy 
Policy 33(2005), pp. 965–974. 
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Suureks takistuseks on riigi stabiilsuse puudumine. Nagu ütleb Sulev Soosaar: „Pikaajaline 
investeering tahab ikka kindlust poliitika osas“. Puudub kindlus, et valitsus ei otsusta muuta 
taastuvenergia toetamise mehhanisme, sh jätta pikendamata aktsiisivabastuse luba biokütuse 
puhul (mis kestab 2011. aastani) ja ostukohustust taastuva elektri puhul. Ühe näitena võib tuua 
märtsis Rahandusministeeriumi poolt koostatud aktsiisiseaduse muutmise eelnõu, mille 
kohaselt biokütuseks ei loeta kütust, mille tootmist biomassist ei ole võimalik kindlaks teha. 
Sellise sättega praktiliselt välistatakse väljastpoolt Eestit bensiiniga osaliselt denatureeritud 
imporditud etanooli aktsiisivabastus. Samas, tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et praegu ei 
toimu Eesti Vabariigis bioetanooli tootmist biokütuse valmistamiseks, mistõttu peab sellise 
kütuse müügiga tegelev ettevõte kogu bioetanooli importima välismaalt.  
 
Sulev Soosaare sõnul tuli Eestis bioenergiat (ja taastuvaenergiat) soodustav seadusandlus liiga 
hilja, samuti valdkonnale suunatud olemasolev seadusandlus ei ole piisav. Teadlase arvates, 
peab riik toetama bioenergeetikale suunatud uuringu- ja arendustööd.  
Ka Ell-Mari Koppel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist on tõdenud, et puudulik 
riigiinitsiatiiv, sealhulgas teotused, on olnud üheks põhjuseks, miks ei õnnestunud biokütuseid 
seni Eestis massiivset rakendada.  Probleemid tekkivad ka toetuste taotlemisega. Näiteks, 
taotledes raha Life’ist91, pidi Estonian Cell’i projekti kirjeldus olema nii täpne, mida ta saab olla 
ainult sellises faasis, kus tegevused on juba alanud. Lisaks võtab taotlusprotsess liiga palju 
aega.  
 

9.3. Takistused, mis puudutavad biomassi ressurssi 

Maa on kogu bioenergia süsteemi ja väärtusahela kõige esimene lüli. Kui biomassi 
kasvatamises/tootmises eksisteerivad suured piirangud, siis võib see olla takistuseks ka teistele 
bioenergia valdkondadele, nagu näiteks bioenergia ja vedela biokütuse tootmine.   
 
Suuremateks seadusandlikuks takistuseks on subsideerimise mehhanismid 
põllumajanduslikule toodangule, maa staatus ja keskkondlikud piirangud.  
 
Maa produktiivsus on samuti oluliseks takistuseks. Poliitika ja regulatsioonid toetavad pigem 
madala kvaliteediga maid energiavõsa tootmiseks, mille tootlikus ei ole suur. Ka Tehnikaülikooli 
Soojustehnika instituudi professori Villu Varese sõnul on suureks takistuseks saagise tegur, mis 
on Eestis biodiisli puhul ca 1,5. Sellisele numbrile viitab ka biodiislikütust puudutav Riigikontrolli 
aruanne92. Professor, leiab, et biokütuse tootmise projekt muutub atraktiivseks alles siis, kui 
energiasaagise tegur ületab 2. Kahjuks, on meie kliimas kõrge saagikuse teguri saavutamine 
raskendatud. Allpool on toodud energiasaagis rapsiseemnest biodiisli tootmiseks Eestis. 
 
 

Rapsi saagikus 
kg/ha (1) 

Saadud 
biodiislikütus l/ha (2) 

Vedelkütuse kulu tooraine 
tootmiseks kokku l/ha (3) 

Energiasaagis 
(2:3) 

1300 468 362 1,29 
2000 720 492 1,46 

2500 900 585 1,54 
Allikas: Riigikontroll Maaviljeluse Instituudi andmete alusel 
 
                                                
91 Life- Euroopa Liidu fond keskkonna- ja looduskaitse projektide toetamiseks 
92 Eesti Riigikontrolli Kontrollaruanne „Riigi tegevust rapsi ja biodiislikütusega seotud küsimuste 
käitlemisel“ 
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Oluliseks takistuseks on muidugi ka maa enda olemasolu. Samuti on vaja hinnata 
kasumlikkust, ja seda kui olemasolevat maad muudetakse maaks, kus kavatsetakse kasvatada 
biomassi hilisema energia tootmiseks.   
 
Takistuseks on samuti ka avalikkuse teadlikkus, mis puudutab biomassi. Avalikkus on tihtipeale 
bioenergia toetamise vastu, kuna kardab monokultuursust, sissetungi maastikusse. Kardetakse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaalus suurenemisele järgneva 
energiahinna tõusu jms. Samas, avalikkus ei tea, et biomassi kasvatamine võib aidata uute 
töökohtade loomisel, maaelu arendamisel ja samuti maakasutamise mitmekesistamisel. 
 

9.4. Takistused, mis puudutavad biosoojuse ja bioelektri edendamist  

Biomassist ja biogaasist toodetud soojuse ja elektri kasutamise edendamise peamiseks 
takistuseks on sellise energia konkurentsivõimetus, mille tõttu loobuvad energiatootjad sellise 
energia tootmisest. Konkurentsivõimetus tekkib kalli tooraine, ehk kalli biomassi tõttu.  
 
Bioenergia investorite seisukohast on suureks takistuseks biomassi pakkumine ja selle 
kättesaadavus. Villu Vares Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudist rõhutab, et 
suureks probleemiks on tooraine kättesaadavus, kuna toorainet lihtsalt ei jätku kõigile energia 
ja kütuse tootjatele. Eriti on seda probleemi tunda väikestel katlamajadel. Suureks takistuseks 
saavad olema ka tõusvad tooraine hinnad, kuna suureneb nõudlus.  
 
Tehnoloogia areng on põhiline abiline, kuidas saab parandada bioenergia kasumlikkust. 
Efektiivsemad ja suuremad jaamad lubavad toota energiat väiksema kuluga ühe energiaühiku 
kohta, samas nad nõuavad ka suurimaid investeeringuid, mida Eestis on raske teha, kuna 
nõudlus energia järele ei ole võrreldes paljude teiste Euroopa Liidu riikidega piisavalt kõrge.  
 
Ernst & Young’i poolt intervjueeritud Villu Varese sõnul on juba praegu bioenergia osa 
primaarenergia bilansis ca 10-12% ja selle osakaalu kahekordistamine on vähe tõenäoline, 
muuhulgas tehnoloogia pärast. Tehnoloogiaga seotud  probleemid toob esile ka Estonian Cell’i 
juhatuse liige ja finantsjuht Riia Ratnik. Tema arvates, on väga oluline tehnoloogia 
kättesaadavus turul. Nende projekti takistab tehnoloogia puudulikkus (seoses keerulise 
protsessiga, mis puudutab biomuda kuivatamist).  
 
Kõige suuremaks takistuseks biosoojuse ja bioelektri edendamisel võib aga pidada odavamate 
alternatiivide olemasolu. Elektrit on odavam toota põlevkivist ja soojust toota maagaasist.  
 
Mittemajanduslikuks takistuseks on näiteks informatsiooni puudumine. Informatsioon 
bioenergia kohta, sealhulgas võimalike toetuste kohta, peab olema lihtsamini kättesaadav. 
Samuti on probleemiks bioenergiaga seonduv halb teadmiste tase, mida toob esile Riia Ratnik 
Estonian Cell’ist. Inimesed ei tea, mida tähendab bioenergia ja millised potentsiaalsed 
positiivsed ja negatiivsed tagajärjed selle kasutamisega kaasnevad. Võib täheldada, et Eesti on 
hakanud tegema edusamme ka antud valdkonnas. Avatud on näiteks bioenergia portaal 
www.bioenergybaltic.ee, mis sisaldab olulist informatsiooni bioenergia valdkonna kohta.  
 
Takistuseks soojuse puhul on näiteks taastuvatest energiaallikatest toodetud kütuse ja elektri 
erinev kohtlemine, mis puudutab tariife, toetusi ja osakaale. Kui elektrienergia kohta on olemas 
kindel toetamise süsteem ja samuti ka seaduses sätestatud eesmärgid (taastuvelektri osakaal 
5,1% aastaks 2010), siis kütuse puhul taolised eesmärgid puuduvad. Takistuseks on olnud ka 
koostootmisetehnoloogia väike arendatus, seda kinnitavad Ernst & Young’i poolt intervjueeritud 
Eesti Energia esindajad.  

http://www.bioenergybaltic.ee
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9.5. Takistused biokütuse massiivsemale rakendamisele 

Nagu ka biosoojuse ja bioelektri puhul, on ka vedelate biokütuste edendamise peamiseks 
takistuseks sellise energia kõrge hind. Tooraine, ehk biomassi efektiivsem kultiveerimine ja 
efektiivsemad konverteerimise tehnoloogiad saavad küll aidata saavutada madalamat 
kütusehinda, kuid hinnavahe bioenergia ja fossiilse kütuse vahel, eriti arvestades biokütuse 
madalat kütteväärtust, jääb oluliseks takistuseks. Ell-Mari Koppel MKMist, kellel on pikaajaline 
kogemus vedelate biokütustega, toob samuti välja fossiilse kütuse seni üsna madala hinna, kui 
biokütuse edendamise kõige suurema takistuse.  
 
Biokütuse takistuseks on tooraine kättesaadavus, selle hind ja samuti ka tooraine logistika, 
sealhulgas import kolmandatest riikidest. Kuna biokütuse toorainet, milleks on näiteks raps ja 
nisu, kasutavad ka muud valdkonnad, peamiselt toiduainetööstus, siis on selle hind sõltuvuses 
ka teiste valdkondade nõudlusest antud tooraine järele. Suured jaamad, nagu Eestis on 
planeeritud Paldiski tehas ja uus bioetanooli tehas Kundas, nõuavad loomulikult ka suuremat 
kogust toorainet. Konkurents biomassi järele erinevate sektorite vahel, samuti ka konkurents 
bioenergia sektori sees, on väga oluline barjäär biokütuste kasutamisel. 
 
Suureks taksituseks on ka vedelate biokütuste toetavate tehnoloogiate olemasolu, sh 
transpordi olemasolu. Eestis ei ole 2007. aasta juuli seisuga registreeritud ühtegi Flex Fuel 
tüüpi mootoriga autot, mis toetaks biokütust ja mille puhul oleks antud ka tehasepoolne garantii. 
Antud probleemi tõid välja intervjuus Ernst & Young ’ile muuhulgas Villu Vares ja Riia Ratnik 
Estonian Cellist. Samas, nagu tõdes professor Vares, biokütusel sõitvaid autosid ei hakata 
müüma enne kui on kütus vabalt igalt poolt kättesaadav. Samas, kaupmeeste loogika võiks 
olla, et kui ei ole nõudlust, siis ei ole ka pakkumist. Riik peaks rohkem toetama tehnoloogiate 
soetamist ja nende kasutamist.  
 
Takistuseks on samuti nii ELi, kui ka Eesti poolt vastuvõetud standardid EN 228 ja EN 590, mis 
ei luba lisada tavalisele fossiilsele kütusele rohkem kui 5% biokütust. Selline 5%line piir on küll 
põhjendatud, kuna suuremate biokütuste osakaalude puhul võib see kahjustada auto mootorit.  
 
Eesti kliima on suureks takistuseks biokütuse edendamisele. Talvisel ajal on oht, et biodiisel, 
mis on suurema viskoossusega, kui tavaline diisel, võib hanguda. See omakorda tekitab kahju 
auto mootorile, mis ei ole korvatav autotootja garantii poolt.  
 
Puudulik edasimüüjate initsiatiiv on Raivo Vahtriku, Statoili jaemüügi juhi, arvates üks suurimaid 
takistusi biokütuse edendamiseks Eestis. Samuti, liiga pikk asja menetlus seoses biokütuse 
müümisega, oli üks takistusest, millega Statoilil tuli kokku puutuda biokütuse maaletoomisel 
Eestisse.  
 

9.5.1. Takistused biokütuse edendamisele välismaal 

 
Rahvusvaheline uuringufirma Forst & Sullivan on viinud läbi biokütuseid puudutava turu-uuringu 
Inglismaa turu kohta, milles käsitleb muuhulgas põhilisi takistusi vedelate biokütuste 
edendamisel turul.  
Põhilised üldised identifitseeritud takistused on Inglismaa turu suurus ja puudulikud maksu 
initsiatiivid: 
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1. Inglismaa turg on liiga väike.  Biodiisli müük moodustab ca 1,67 miljonit liitrit kuus, 
kusjuures tavalise (mineraalse) diisli müük on 1 863 miljonit liitrit kuus, mis tähendab 
seda, et biodiisli osakaal on väiksem kui 0,1% kogu diisli müügist.  

2. Väiksed maksusoodustused on pärssinud kasvu. Kuna Inglismaa on suur diisli tarbija ja 
samas on olemas ka suured rapsitootjad, siis on turul ka üsna suur potentsiaal. Samas, 
kuna rakendatud maksusoodustused ei ole tootja jaoks motiveeritavad, on turu kasv 
piiratud.   

 
Frost & Sullivani arvates on Inglismaa turu suurimateks takistuseks biodiisli puhul 
 

- halb maksusoodustuste süsteem, mis pärsib ka potentsiaalse tooraine jõudmist 
turule 

- valitsuse skeptitsism    
 
ja bioetanooli puhul 
 

- nõrk maksusoodustuste süsteem 
- Imporditud etanool on kodumaisest etanoolist odavam93. 

 
 
Ernst & Young on viinud läbi vedelate biokütuste uuringu, vaadeldes biodiisli ja bioetanooli 
peamisi käivitajaid ja takistusi erinevates Euroopa Liidu riikides.  
Alljärgnevalt on välja toodud peamised takistused.   
 
 
Biodiisli puhul:  
Riik Peamised takistused Üldine olukord 
Saksamaa Tooraine kättesaadavus 

Mootorite garantiide väljastamine 
Üks suurimaid biokütuse turge 
Euroopas. Tuleviku 
muudatused võivad mõjutada 
kasvu.  

Prantsusmaa Maksuvabastamise riiklikud piirid 
Valitsus ei poolda kohustuslikke 
biokütuse segamise proportsioone 

Samuti üks suurimaid biodiisli 
tootjaid Euroopas. Turg on 
kasvustaadiumis.  

Itaalia Kvootide süsteem piirab tootmist 
Riik eelistab toetada bioetanooli 

Üks suurimaid turge Euroopas. 
Sõltub suuresti tulevaste 
kvootide suurusest.  

Hispaania Kliima piirab tooraine kättesaadavust Kolmas suurim tarbija 
Euroopas. Pikaajalised 
maksuvabastused kuni 2012.  

Austria Madalad maksud mineraalsele diislile 
vähendavad marginaali 

Uued tootjad tulekul. Palju on 
eksporditud Saksamaale.  

Tšehhi Turg on B31 segu vastu 
Probleemid maksuvabastusega 

Turg on kasvustaadiumis. 
Rakendatud maksuvabastus.  

Rootsi Valitsuse kvoodid lõppesid,  
vähendades importi 

Vajalik tootmise suurendamine, 
et saavutada ELi eesmärk 

 
Bioetanooli puhul: 

                                                
93 Inglismaal on „maksuauk“, mis lubab etanooli importida denatureeritud etanoolina, mis tähendab 
väiksemaid imporditariife, aga samas jäävad kehtima transpordikütuse maksuvabastused.  Nii on tavaline 
etanool kütusemüüjate jaoks atraktiivsem kui bioetanool.  
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Riik Peamised takistused Üldine olukord 
Saksamaa Vastupanu biokütuse segamisele 

Puudub turg E85’le 
Uus ja arenev turg. Oodatud on 
kiire kasv.  

Prantsusmaa Valitsuse kvoodid piiravad kasvu 
Puudub klientide teadlikkus biokütuse 
segamisest 

Kolmas suurim tootja Euroopas. 
Turg on väike aga kasvav.  

Itaalia Riiklik kvoot on liiga väike 
Poliitiline ebapüsivus peletab 
investoreid  

Riiklik rahastamine eelistab 
bioetanooli biodiislile (läbi 
kvoote) 

Hispaania Põhilised naftafirmad on segamise 
vastu 

Abengoa Bioenergy domineerib 
turul. Hispaania ületas 2005. 
aastal 2%lise eesmärki. 

Austria Maanteetranspordis valitseb bensiin.  
Vähe kodumaist toodangut 

Turg on praegu väga väike. 
Võimalik kiire kasv tulevikus.  

Tšehhi Väike/puudub kommertstoodang 
Toodang põhineb MTBE’l94 

Rafineerimise testi tulemused ei 
näita lisakulusid.  

Rootsi Imporditud etanool on odavam 
E5 turg on küllastatud 

On Euroopa üks suurimaid 
tarbijaid. Suur rõhk kõrgemal 
segul  

Allikas: Biofuels - Ernst & Young Insights and Experience 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et selleks, et suurendada biokütuse osakaalu turul, on vajalik terve 
biokütuse ahela põhjalik loogiline analüüs ja läbimõeldud toetamiste süsteem. Sest juhul, kui 
tooraine tootmist subsideeritakse aga rafineerijale jääb selle hind liiga kõrgeks, ei õnnestu 
Eestis saavutada soovitavat tulemust biokütuse kasutamisel. Alljärgnevat on toodud biokütuse 
tootmisahela illustratiivne joonis: 
 

 
Allikas: Biokütuse tootmisahel, Ernst & Young 
 

9.6. Kokkuvõte 

Biomassi potentsiaali tulevik sõltub nii nõudlusest toidu järele, kui ka metsade ja 
energiakultuuride produktiivsusest, samuti maa kättesaadavusest, põllukultuuride 
konkurentsist, keskkonna nõudmisest, turgudest ja poliitikast ja samuti T&A95 valdkonnast.  
                                                
94 MTBE (metüül-tert-butüüleeter) - biometanoolist toodetud kütus 
95 T&A- teadus ja arendustegevus 
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Nende eespoolmainitud asjaolude arengust sõltub ka tulevane biomassi potentsiaal ja selle 
konkurentsivõime.  
 
Biomassi ja bioenergia edendamise takistused on nii tehnilised, kui ka majanduspoliitilised. 
Eestis domineerivad mitte-tehnilised barjäärid, kus esikohal on majanduslikud takistused, mis 
puudutavad bioenergia kasumlikkust. Kasvamas on ka riiklikud-bürokraatlikud takistused.  
 
Biomassi vähene pakkumine, selle kättesaadavus ja kõrge hind on olulised takistused 
bioenergia edendamisel. On tõenäoline, et tekkib konkurents biomassi järele ja mitte ainult 
erinevate bioenergia turu osaliste vahel, vaid ka erinevate sektorite vahel, näiteks ka 
toiduainetööstuse ja vedela biokütuse tootjate vahel. Takistused on seotud ka bioenergia 
poliitikat maksustamise ja toetamisega, samuti ka Euroopa Liidu poliitikaga.  
 
Tehnoloogilised takistused hõlmavad uute efektiivsete tehnoloogiate kasutuselevõttu ja 
tehnoloogiate puudumist turul. Seda mõju on eriti tunda bioenergia tootmisel ja samuti vedelate 
biokütuste kasutamisel, kuna Eestis puuduvad vedelat biokütust kasutavad autod. Samuti 
tehakse vähe ka T&A valdkonnas.  
 
Tooraine varustuskindlus on samuti üks tõsisemaid identifitseeritud probleeme.  
 
Vedelate biokütuste edendamise üks suurimaid takistusi on sellise kütuse hind võrreldes 
fossiilse kütusega. Kuna fossiilse kütuse hind ei ole seni olnud piisavalt kõrge, et biodiisel ja 
bioetanool saaksid sellega konkureerida, siis on ka selle läbimüük Eestis olnud marginaalne. 
Teiseks identifitseeritud takistuseks on Eesti kliima, mis ei luba kasutada meie autodes biodiislit 
aastaringselt.  
 
Alljärgnevalt on kokkuvõtlik tabel peamistest identifitseeritud takistustest bioenergia 
edendamisel erinevate liikide lõikes:  
 
Bioenergia liik Takistus 
Vedel biokütus (biodiisel ja 
bioetanool) 

• Keskkonna küsimuste lahendamatus, kus pööratakse 
palju tähelepanu CO2 vähendamisele ja ignoreeritakse 
teisi heitmeid. 

• Reguleeriva seadusandluse puudumine – valdkond 
reguleeritud läbi arengukavade. Peavad olema 
seadustega reguleeritud bioenergia valdkonda 
puudutavad eesmärgid.  

• Standartide puudumine. Eestis on puudu näiteks E85 
standart. 

• Stabiilse poliitika puudumine- poliitika läbimõtlematus. Ei 
ole kindlust, et samad toetused ja regulatsioonid ei 
muutu mõne aja pärast. 

• Energiasaagise tegur madal. Energiasaagise tegur on 
alla 2, mis on Euroopa üks madalamaid.  

• Puudulik statistika. Raske on saada biokütuse 
kasutamist puudutavat aruandlust ja statistikat.  

• Vastutusjaotus valdkonna eest. Pika aega ei ole pidanud 
ükski Eesti ministeerium ennast bioenergia valdkonna 
eest vastutavaks.  

• Tooraine kõrge hind. Rapsi ja nisu, ehk põhiliste 
biokütuse toorainete, kõrge hind. 

• Väike hinnavahe fossiilse ja biokütuse vahel. Ei ole suurt 
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hinnavahet tavalise kütuse ja biokütuse vahel 
• Eesti kliimat arvestades peab mainima kütuse 

viskoosust. Talvel võib biodiisel hanguda, mis kahjustab 
automootorit.  

• Puudulik edasimüüjate initsiatiiv. Kütusemüüjad ei soovi 
müüa biodiislit.  

• Pikk menetluse protsess. Toetuse taotlemise protsess 
võtab liiga palju aega.  

• Konkurents tooraine järele. Nisu ja rapsi kasutab mitte 
ainult energiatööstus, vaid ka toiduainetööstus.  

• Maksuvabastus kuni 2011. Maksuvabastus on 
rakendatud kuni 2011, mis aga ei garanteeri, et see 
kehtib ka hiljem.  

• Muud bürokraatlukud takistused. 
Soojus • Biosoojuse valdkonna toetamine on vähe reguleeritud 

võrreldes bioelektriga.  
• Ebastabiilne riigipoliitika. Ei ole kindlust, et samad 

toetused ja regulatsioonid ei muutu mõne aja pärast. 
• Odava alternatiivkütuse olemasolu 
• Koostootmistehnoloogia arendamatus. Koostootmine 

suurendab alternatiivsetest energiaallikates toodetud 
soojuse mahtu.  

• Kallis tooraine. Puit on eraisikutele kallis, eriti kui ei kehti 
enam käibemaksualandus. 

• Tooraine pakkumine. Tooraine pakkumine on langenud, 
kuna puitu kasutatakse ka teistes tööstusharudes ja 
puidu import Venemaalt on vähenenud. Alternatiiviks on 
jäätmete põletamine, kuigi ka siin võivad suure nõudluse 
puhul tekkida probleemid toorme pakkumisega.  

• Informatsiooni puudumine. Inimesed ei ole hästi 
informeeritud sellest mis on biosoojuse kasutamise 
eelised.  

Elekter • Ebastabiilne poliitika.  
• Odavate alternatiivide olemasolu turul. Elektrit on 

odavam toota põlevkivist, kui alternatiivsetest 
energiaallikatest.  

• Tooraine pakkumine. 
• Tehnoloogiate puudumine. Turul ei ole head tehnoloogiat 

efektiivseks bioelektri tootmiseks.  
• Informatsiooni kättesaadavus.  

Biomass • Subsideerimine. Enne Eestis kehtinud 
toetamisemehhanismid ei toetanud energiakultuuride 
kasvatamist.  

• Saagikus. Eestis on saagikus üks madalamaid 
Euroopas. 

• Maa olemasolu. Arvestades Eesti suurust on suureks 
probleemiks ka kasutatava maa olemasolu.  

• Avalikkuse teadlikkus. Avalikkus ei tea palju biomassi 
kasvatamisest ja sellega kaasnevatest miinustest ja 
plussidest.  
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10. Ülevaade bioenergia kasutamise järel turgu mõjutavatest teguritest 

 

10.1. Sissejuhatus 

Bioenergia laialdane kasutamine ei mõjuta ainult energiaturgu, kus fossiilsetest ja mitte-
taastuvatest energiaallikatest toodetud soojuse, elektri, vedelakütuse osakaal sama tarbimise 
taseme juures väheneb. Bioenergia kasutamisel on mõju ka paljudele teistele valdkondadele, 
sealhulgas põllumajandusele, transpordi sektorile, toiduainetööstusele, metsandusele, A&T’le 
ja paljudele muudele.  
 
Biomassi ja bioenergia arengukava toob välja järgmisi positiivseid tagajärgi biomassi 
kasutuselevõtmisel energia tootmiseks: 
 

- aitab tagada energiaga varustuskindlust; 
- vähendab sõltuvust imporditavast energiast ja selle hinnakõikumistest; 
- loob põllumajandustoodangule uued turuväljundid võimaldades otsetoetuste 

vähenemise kompensatsiooniks teenida asendus- või lisasissetulekut; 
- aitab vähendada reostussurvet keskkonnale, eriti energeetikasektori 

keskkonnakoormust; 
- aitab tagada sisemajanduse kogutoodangu kasvu või stabiilsust; 
- avaldab positiivset mõju kaubandusbilansile; 
- võimaldab luua uusi töökohti või säilitada olemasolevaid (eriti maapiirkondades); 
- mitmekesistab põllumajandustoodangu ja energiaressursside valikut; 
- aitab hajutada energia tootmist; 
- aitab tagada põllumajandus- ja metsamaa hooldatust. 

 
 
Allpool analüüsitakse bioenergia kasutamise järel turgu mõjutavaid tegureid erinevate 
valdkondade puhul. 
 

10.2. Mõju energiaturule ja sellega seonduvale 

Eesti bioenergia tarbimine täna ei ole teiste liikmesriikidega võrreldes kõrgel tasemel. Seda 
kinnitab ka AEBIOMi Euroopa 2007. aasta biomassi statistika. Vastavalt sellele raportile oli 
Eesti biomassi ja bioenergia tarbimine järgmine: 
 
Liik Tootmise maht 2006 
Biogaas 1,26 ktoe 
Biosoojus biogaasist 0,5 Gwh (CHP jaamas) 
Bioelekter biogaasist 7,2 Gwh (CHP jaamas) 
Biomass soojuseks 0,59 Mtoe (2004. aasta) 
Biokütus 1 kt biodiislit (7kt aastal 2005) 
 
 
Eesti on võtnud endale eesmärkideks suurendada biokütuse tarbimist 2010.aastaks 5,75 
protsendini ja taastuva elektri tarbimist 5,1 protsendini.  
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Eesti pikaajalise energiakava kohaselt  on 2015. aastal taastuvelektri osakaaluks vähemalt 8%. 
Allpool taastuvatel energiaallikatel põhineva elektritoodangu ressursipõhine jaotus aastatel 
2010 ja 2015. 

 
 2010 2015 
Tuul 2,2% 4,5%  
Biokütused 2,5%  3%  
Muu 0,4% 0,5% 

 
 
2003. aastal oli Eesti koguelektri toodang 10158 GWh, millest Eestisse oli toodetud 8166 GWh 
ja ülejäänud oli toodetud ekspordiks.  
 

Elektrienergia toodang 2003. aastal

Põlev kiv i
90,2%

Maagaas
6,2%

Turv as
0,2%

Põlev kiv iõli
0,4%

Muu
2,7%

Hüdroenergia
0,2% Tuuleenergia

0,1%

 
Allikas: Eesti pikaajaline elektrimajanduse arengukava 2005-2015 
 
 
 
2015. aastaks on elektrienergia tarbimise osakaalud järgmised.: 
 

Elektrienergia brutotarbimine 2015. aastal

Taastuv elekter
8%

Maagaas
23%

Muu
1%

Põlev kiv i
68%

 
Allikas: Eesti pikaajaline elektrimajanduse arengukava 2005-2015 
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Kogu elektritarbimise prognoos aastani 2015 Eesti pikaajalise elektrimajanduse arengukava 
kohaselt näeb välja alljärgnevalt :  
 
 

6000

7000

8000

9000

10000

11000
GWh

Kõrge kasv 6958,6209 7209,1884 7465,1723 7731,4344 8008,3683 8254,8046 8509,5996 8773,0368 9045,7712 9297,3757 9556,4329 9823,1685 10076,8

Madal kasv 6958,6209 7173,7141 7392,9093 7621,0188 7858,3869 8041,7758 8230,4948 8424,6966 8614,8707 8780,6388 8950,2224 9123,7117 9284,9555

Mõõdukas kasv 6958,6209 7192,6282 7431,3001 7679,4678 7937,4944 8160,2556 8390,1581 8627,4307 8851,2786 9043,0036 9239,4611 9440,7705 9629,231

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 
Allikas: Eesti pikaajaline elektrimajanduse arengukava 2005-2015 
 
 
Antud prognoosi järgi väheneb drastiliselt ka põlevkivist toodetud elektrienergia osakaal ja 
suureneb maagaasi ja taastuvelektri osakaalud. Põlevkivist toodetud elektri osakaalu 
vähendamine mõjutab kindlasti ka energiaturgu. Saavutamaks aastaks 2010 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri osakaaluks 5,1% siseriiklikust brutotarbimisest, tuleb nende 
baasil toota 430-450 GWh elektrit. Aastal 2015 on taastuvatest allikatest toodetud elektri 
toodangumaht 742-806 GWh, mille eest tuleb toetust maksta 371-403 mln. krooni ning mis 
tõstab elektri tarbijahinda hinnanguliselt 6 senti/kWh96.  

Elektrituru avanedes ei ole elektri müügihind tarbijatele aga enam kulupõhine vaid kujuneb 
turumehhanismide alusel, mille tulemusena saab prognoosides anda vaid hinnanguid. Eesti 
pikaajalise energiakavas viidatud turupõhine analüüs prognoosib, et elektri müügihind 
tarbijatele tõuseb Baltimaade elektriturul aastaks 2015 umbes 50%97. Antud hinna kasvu 
põhjuseks on taastuvelektri, sh biomassist ja biogaasist, toodetud elektri osakaalu kasv ja 
odava põlevkivielektri osakaalu vähenemine. Selline kiire kasv mõjutab kindlasti ka 
inflatsiooni98.  

Mõju soojuseturule biomassi kasutamisest ei ole väga arvestatav. Juba praegu moodustab 
biokütus (põhiliselt puit) ca 20% soojuse tootmise ressurssidest ja ei ole tõenäoline et antud 
osakaal märgatavalt kasvab. 

Alljärgnevalt on toodud Eesti energeetika peamised indikaatorid aastani 2010*:  

  2000. a 2010. a 
Primaarenergiaga varustatus (PJ) 189 <200 
Põlevkivi tarbimine (mln t) 13,2 11–13 
Taastuvate osakaal primaarenergiaga varustatuses (%) 10,5 13–15 

                                                
96 Eesti pikaajalise energiakava 2005-2015 prognoos 
97 Prognoos oli 2005 aasta seisuga. Võib oletada, et hind tõuseb veelgi, kuna juba 2007. aastal on Eesti 
Energia teatanud 25%lisest hinna tõusust.  
98 Vaata alapeatükk „Üldine mõju majandusele“, lk. 127  
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Taastuvate osakaal elektri tootmises (%) 0,1 5,1 
Elektrienergia lõpptarbimine (TWh) 5,4 6,5–8,0 
Elektrijaamade vajalik netovõimsus (MW) 1980 2400–2650 
Koostootmise osakaal elektritootmises (%) 12–14 15–20 
Eesti elektrisüsteemi maksimaalne netokoormus (MW) 1400 1500–1800 
Elektrituru avatuse määr (%) 10 35–40 
Soojuse tarbimine (TWh) 8,5 8 
Koostootmise osakaal soojustootmises (%) 33 35–40 
Keskkonna saaste SO2 -ga (% lubatust aastaks 2008) 181 90–100 
Keskkonna saaste CO2 -ga (% lubatust aastaks 2008) 48 50–55 

*jätkates Narva Elektrijaamade renoveerimist tsirkuleerivale keevkihttehnoloogiale 

Allikas: Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava aastani 2015 

Samas, seoses sellega, et prognooside järgi küttepuidu varu Eestis väheneb aastaks 2015 kuni 
kaks korda ja praegu on jäänud rakendamata jäätmete energeetiline potentsiaal, võib 
prognoosida pikaajalises plaanis puidu vähenemist soojuse tootmise bilansis. Samuti ei ole 
näha puitbrikettide ekspordi vähenemist. Näiteks 2003.astal toodeti Eestis 210 000 tonni 
puidubriketti ja -graanuleid, millest ligi 83% veeti välja, peamiselt Skandinaaviamaade 
turgudele. Puidugraanulite ja -briketi väljavedu Eestist ei anna seejuures võimalust saada tulu 
ära antava potentsiaalse emissioonikvoodi eest.  

Kuna biomassist toodetud elekter ja soojus on mitte-taastuvate energiaallikatega võrreldes 
kallimad, siis nende massiivsem kasutamine viib ka energia hinna kasvuni järgmistel aastatel. 
Arvestades, et biomassi osa taastuvast elektrist on plaani järgi 2,5% aastaks 2010, siis ei ole 
selle mõju hinna kasvule väga suur. 

Lähiaastatel võiks prognoosida biosoojuse osakaalu kasvu. Biomassi ja bioenergia arengukava 
kohaselt peaks 2013. aastal taastuvatest allikatest toodetud soojuse osakaal suurenema 33%ni 
(võrreldes 21% 2005. aastal).  Eesti kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku 
arengukava aastani 2015 kohaselt peaks soojuse tarbimine 2010. aastaks natukene 
vähenema. Oodata on maagaasi osakaalu vähenemist ja bioainete osakaalu suurenemist 
soojuse tootmisel. Näiteks suureneb vajadus jäätmete järele, kuna praegu on Eestis plaanis 3 
biojäätmetel põhinevat soojuse tootmise projekti.  

Põhiline mõju energiaturule biomassi massiivsemast kasutamisest energia (soojuse ja elektri) 
tootmiseks on teiste energiaallikate, nagu põlevkivi ja maagaasi, osakaalu vähendamine 
energiabilansis, ja samuti kõrgem hind lõpptarbijale.  

  

10.3. Mõju keskkonnale 

Biomassist toodetud energia on CO2 neutraalne, mis toob endaga kaasa ka positiivse mõju 
keskkonnale. Biomassi keskkonnasõbralikkusest on tehtud mitu uuringut, millest suurim osa on 
kättesaadav ka internetist.  
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Biomassil mõju heitkvootidele on detailsemalt kirjeldatud peatükis „Ülevaade, kuidas mõjutab 
bioenergia senisest ulatuslikum rakendamine CO2 heitmete vähenemist ja CO2 kvoodihinda“.99 
 
Nagu kinnitavad paljud uuringud ei ole biomassi energiaressursina kasutamine keskkonnale 
säästlik.100 Kuigi CO2 poolest on bioenergia keskkonnasõbralik, eraldub selle kasutamisel ka 
palju muid emissioone, näiteks NOx mis soodustab globaalset soojenemist. Biomassi 
kasutamise edendamisel on väga oluline, et arvestatakse mitte ainult CO2 heitmetega, vaid ka 
paljude muude biomassi põletamisel/bioenergia tootmisel eraldavate ainetega.  Vaja on uurida 
ka biokütuse efektiivsuskoefitsienti, ehk palju kuulub energiat biokütuse tootmiseks. Näiteks 
RME (rapsiõli metüülester) tootmiseks on vaja kuni 1 fossiilse kütuse ühikut 2-3 biokütuse ühiku 
tootmiseks. 
 

10.4. Mõju majanduselule maapirkondades  

Kuigi bioenergia kasutamine on oluline eelkõige keskkonnasäästlikkuse ja energiasõltumatuse 
seisukohast peaks biomassi laiem kasutamine toorainena tagama ka põllumajandussektori 
arengut, sealhulgas tagama parema tööhõive maapiirkondades.  

Biomassi ja bioenergia edendamisega kaasnevad ka investeeringud 
põllumajandusettevõtetesse ja maapiirkondadesse. Maaelu arendamise poliitika kaudu saab 
toetada maapiirkondadesse tehtavaid investeeringuid, aga ka kasutamata biomassi 
kasutuselevõtmist metsaomanike poolt. Selliste investeeringute tagajärjena võib prognoosida 
maaelu infrastruktuuri parandamist.  

Nagu kinnitab biomassi ja bioenergia arengukava, loob biomassi lai kasutamine 
põllumajandustoodangule uued turuväljundid võimaldades otsetoetuste vähenemise 
kompensatsiooniks teenida asendus- või lisasissetulekut. See võimaldab maapiirkondades luua 
uusi töökohti või säilitada olemasolevaid. 
 
Biomassi ja bioenergia arengukava kohaselt mitmekesistab bioenergia massiivsem kasutamine 
põllumajandustoodangu ja energiaressursside nomenklatuuri. Mitmed Ernst & Young’i poolt 
intervjueeritavad101 on aga seisukohal, et bioenergia võib tuua vastupidise efekti, kus 
kasvatajatele eraldatud toetused energiavõsa kasvatamiseks viivad monokultuursuseni. Seda 
aga saab vältida seades piiranguid energiakultuuride ja muude kultuuride kasvatamisele.  
 
Toetustel on suur positiivne mõju põllumajandusega tegelevatele isikutele, kes saavad 
võimaluse kasutada oma maad näiteks energiavõsa kasvatamiseks ja subsiidiumite saamiseks, 
nii tõstes ka oma kasumlikkust. Kasutamata maade osakaal väheneb ja tootmise produktiivsus 
peab tõusma.  
 
Samas on toetustel ka teatav negatiivne mõju. Üks põhiline toetuste vastuargument on see, et 
need toetavad ebaefektiivset põllumajandust, takistades majanduse pikaajalist arengut. Teine 
põhiline argument puudutab kasumlikkust ja pikaajalist tegevust. Juhul, kui biomassile ja 
bioenergiale tulevad puhtamad ja efektiivsemad alternatiivid, võib Euroopa Liit või riigi valitsus 
otsustada lõpetada energiavõsa (või muu bioenergia valdkonnaga seotud tegevuse) 
subsideerimisese. Samas, oma eelarvetes ja muudes plaanides on põllumajanduse osalejad 
juba arvestanud eraldatavate toetustega, lähtuvalt sellest teinud ka investeeringuid tootmisesse 

                                                
99 Lk. 130 
100 EEB position on Biomass and Biofuels: the need for well defined sustainability criteria, 2005 
101 Näiteks Eesti Energia ja Estonian Cell’i esindajad, TTÜ professor Villu Vares 
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ja varustusse. Bioenergia toetuste lõppemine mõjutab nende sissetulekuid negatiivselt ja viib 
suurele vastupanule. Kolmandaks argumendiks on see, et kuigi toetused toovad 
lisasissetulekut bioenergia sektorile, tähendab see ka väljaminekuid subsideerijatele, ehk siis 
valitsustele ja kokkuvõttes maksumaksjatele.  
 
Pikemalt on toetused ja nende positiivne ja negatiivne mõju, sh monokultuuride kasvatamise 
oht, analüüsitud antud raporti kolmandas osas peatükis „Eestis ja Euroopa Liidus 
rakendatavate bioenergia valdkonna toetuste analüüs“.102 
 
Ernst & Young’i poolt intervjueeritud Tallinna Tehnikaülikooli professor Villu Vares toob toetuste 
ühe võimaliku negatiivse tagajärjena olukorda, kus kõik bioenergia valdkonna ahelad on 
toetustega kaetud ja sellise energia omahinna arvutamine on väga raskendatud, ehk siis on 
keeruline aru saada, mis on bioenergia reaalne hind.  
 
Prioriteetseteks tegevusteks peavad olema pikaajalised investeeringud, mis on suunatud mitte 
ainult põllumajanduse ja selle osalejate heaolu parandamiseks, vaid ka üldise heaolu 
tõstmiseks. Sellisteks investeeringuteks peaksid olema  pikaajalised investeeringud näiteks 
maaparandusse, tootmisesse ja infrastruktuuri.  
 
Põllumajandus on otseselt seotud ka toiduainetööstusega. Alljärgnevalt analüüsitakse 
bioenergia kasutamise mõju toiduainetööstusele.  
 

10.5. Mõju toiduainete sektorile  

Mõju toiduaineturule puudutab „food vs fuel“, ehk „toit vs kütus“ debatti. Vaatamata sellele, et 
leidub ka hääli, kes peavad toiduainetööstuse ja bioenergeetika konkureerimist ebareaalseks, 
tõestavad paljud lugupidavad organisatsioonid vastupidist.  

Samas, mõnede uuringute arvates avaldab biokütuse tootmine samas selget mõju 
toidutööstustele. Näiteks, OECD raporti103 järgi võib maailmaturul üha suurenev nõudlus 
biokütuseks kasutatava teravilja järele kergitada põllumajandustoodete hindu 2016. aastaks 50 
protsenti. Antud hinnatõus mõjutab ka Eestit, kuna Eesti on osa globaalsest majandusest ja ka 
meil on biokütuse tootmine muutunud aktuaalseks.  

OECD raporti järgi võib biokütuse kasvav osakaal põhjustada põllumajandustoodete hinna 
märgatavat tõusu. Eestis on selget tõusu näha vedela biokütuse toorainena kasutavate nisu ja 
rapsi hinnas, mis on muuhulgas tingitud maailmaturu hinna muutustest.  

 

10.6. Mõju transpordisektorile ja sellega seonduvale 

Üks võimalik vahend kuidas suurendada vedelate biokütuste osakaalu on kehtestada biokütuse 
müügikohustus kütusemüüjatele. Selline biokütuse segamise kohustus on juba rakendatud 
Leedus, kus on kehtestatud kohustus segada 5% biokütust tavalisele kütusele104.  
 

                                                
102 Lk. 138 
103 OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016 
104 Teatud ajal talveperioodil kohustus segada ei kehti 
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Igasuguste kohustuse kehtestamine toob ka negatiivseid tagajärgi. Kohustusega kaasneb 
täiendav kulu kütusemüüjatele, kuna tekib vajadus paigaldada täiendavad mahutid biokütusele 
ja soetada muid seadmeid.  
Samas, saab antud kohustusest kasu keskkond, kuna heitmete hulk väheneb, vaatamata 
sellele, et biokütus on väiksema energiasisaldusega ja seda kulub rohkem, kui tavalist kütust.  
 
Kütuse hinnad biokütuse puhul on väiksemad juhul kui on rakendatud aktsiisivabastus. 
Aktsiisvabastuse puudumisel on biokütus kõrgema tootmishinna tõttu oluliselt kallim, mis tõstab 
ka tarbijatele hinda biokütuse segamisel fossiilse kütusega.  
 
Biokütuse levik toob turule rohkem puhtamaid ja kvaliteetsemaid autosid, mis tarbivad biodiislit 
või bioetanooli, millel on samuti positiivne mõju. Samas, ka siin on oluline arvestada mitte ainult 
CO2 heitmete, vaid ka muude kahjulike ainete heitmetega.  
 
Biokütuste propageerimisega kaasnevad kõrgemad aktsiismaksud fossiilsele kütusele, mille 
tagajärjena tõusevad kütusehinnad tarbijatele, mis omakorda soodustab inflatsiooni.  
 

10.7. Mõju metsandusele 

Biomassi kasutamine aitab senisest enam kasutada ära põllumajanduse ja metsanduse 
võimalusi taastuva tooraine tootmisel.  Uute tehnoloogiate levik ja kasutamine 
metsamajandussaaduste tootmisahelas aitab kaasa selle valdkonna arengule.  
Bioenergia aktiivse kasutamisega (eriti soojuse puhul) kaasneb ka suurem metsaressurssi, 
põhiliselt puidu, kasutamine. Juba praegu on plaanis mitme SEJ jaamade ehitus, mis hakkavad 
osaliselt töötama ka puidul. Selline areng viib ka puidu massiivsemale kasutamisele ja 
aktiivsema metsaressurssi kasutamiseni. Kuna metsa impordi (praegu tuleb suurim osa 
Venemaalt) kasv on vähetõenäoline, siis suureneb just kodumaise metsaressurssi kasutamine 
ning selle hind. Võib oodata puidutootmise (ja tselluloositootmise) jäätmete aktiivsemat 
kasutamist.  
 

10.8. Üldine mõju majandusele 

Vedela biokütuse soodustamise üheks võimaluseks on tõsta aktsiisimäärasid fossiilsetele 
kütustele. Nii saab suurendada fossiilse- ja biokütuse hinnavahet ja motiveerida inimesi laiemalt 
tarbima biokütust. Eestis tõuseb 2008 aastal Euroopa Liidu nõudmisel kütuse aktsiis bensiini 
puhul 4500lt kroonilt 5620 kroonini 1000 liitri kohta ja diisli puhul  3840lt  5165 kroonini, mis 
vastab EL’i miinimumnõuetele.  
 
Bensiini ja diislikütuse EL kohustusliku aktsiisimäära saavutamiseks on Eestil üleminekuperiood 
aastani 2010, kuid Eestis saavutatakse alammäära 2 aastat varem. Nii tuuakse varasemaks 
aktsiisimäära tõstmisest tuleneva inflatsiooni mõju, et hiljem täita euro rakendamiseks vajalik 
inflatsioonikriteeriumi nõue105. On võimalik, et Eesti otsustab tõsta kütuse aktsiisi veelgi, 
muuhulgas biokütuse kasutamise propageerimiseks.  
 
Alljärgnevalt on toodud Rahandusministeeriumi inflatsiooni prognoos Eesti tarbijahinna 
indeksile (THI) juhul, kui Eestis ei tuleks aktsiisitõusu ja juhul, kui aktsiisitõus on rakendatud. 
Antud juhul arvestatakse nii kütuse-, alkoholi-, tubaka- ja energiatoodete aktsiisi tõusu.  

                                                
105 Maastrichti kriteerium. Nõue, et inflatsioon ei tohi ületada kolme Euroopa Liidu madalama 
inflatsiooniga liikmesriikide keskmist + 1,5% 
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Mootorikütuste aktsiisimäärade tõstmisega kaasneb positiivne mõju teehoiule, kuna vastavalt 
kehtivale teeseadusele kulutatakse teehoidu summa, mis vastab vähemalt 75% kütuseaktsiisi 
(välja arvatud erimärgistatud kütused) ja 25 protsendile erimärgistatud kütuste aktsiisi 
kavandatavast laekumisest.  
Biokütuse aktsiisist vabastamisega ja järgneva biokütuse tootmise ja müümisega Eestis 
kaasnevad väiksemad laekumised riigieelarvesse laekumata aktsiisimaksude näol. 
Rahandusministeeriumi prognoosi järgi, kui Eestis õnnestuks aastaks 2010 saavutada 5,75% 
biokütuste osakaal mootorikütuste tarbimises, siis see tähendaks mõju eelarvele suurusjärgus 
100 miljonit krooni või enamgi ja millega kaasneb vähenenud teehoiu rahastamine.  
 

10.9. Kokkuvõte 

Biomassi ja bioenergia laialdase kasutamisega kaasneb mõju paljudele valdkondadele. Antud 
peatükis on toodud ülevaade bioenergia mõjust energiaturule,  keskkonnale, põllumajandusele, 
toiduainetööstusele, metsandusele, transpordisektorile ja majandusele üldiselt, ehk siis nendele 
turgudele, mis on kõige rohkem seotud biomassi ja bioenergiaga.  

Lähtuvalt sellest, et bioenergia hind võrreldes mitte-taastuva energiaga ei ole väga 
konkurentsivõimeline, kaasneb selle kasutamisega ka riigitoetus. Toetused aitavad parandada 
selle sihtrühma olukorda, ehk siis bioenergia puhul põllumajanduse ja metsanduse, kui ka 
energia tootjate olukorda. Samas, on toetustel ka negatiivne mõju moonutatud hinna ja 
konkurentsi näol.  

Bioenergia massiivsem kasutamine tähendab ka suuremaid elektriarveid lõpptarbijatele. Samuti 
kaasneb sellega ka teiste energiaallikate, nagu põlevkivi väiksem kasutamine.  

Mitmed uuringud räägivad toiduainetööstuse ja bioenergeetika konkureerimisest, ehk kütuse ja 
toidu konkureerimist, kus põllumehed loobuvad toiduainetööstusele tooraine tootmisest, kuna 
energia tootmiseks vajaliku biomassi (nagu energiavõsa) tootmine muutub atraktiivsemaks 
sellele rakendatavatele toetuste tõttu.  

Taastuvate energiaallikate kasutamise edendamise üheks meetmeks on konkureerivate mitte-
taastuvate allikate ja energia lisakoormamine, näiteks fossiilse kütuse aktsiisi tõstmisega. 
Igasuguste aktsiisi ja muude maksude ja tasude tõstmisega kaasneb aga kõrgem hind 
lõpptarbijale mis suurendab inflatsiooni.  
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Biomassi ja bioenergia, sealhulgas biokütuse, mõju hindamisel on oluline, et arvestatakse mitte 
ainult majanduslike, vaid ka teiste faktoritega, nagu varustuskindlus ja mõju keskkonnale.  

 

Sektor Mõju bioenergia kasutamisest 

Energiaturg (sh energia tootmine ja tarbimine) Teiste energiaallikate, nagu põlevkivi, 
kasutamine väheneb 

Energia hind tõuseb 

Keskkond Vaja täiendavat uurimist, kuna vähenenud 
CO2 kõrval on kasvav NOx heitmete arv 

Põllumajandus Lisasissetulek põllumeestele, kuna bioenergia 
vajaliku tooraine tootmine on subsiidiumitega 
toetatud. 

Paranev infrastruktuur, kuna kasvavad 
investeeringud maaelu parandamisse 

Monokultuuride oht, kus hakatakse 
kasvatama ainult bioenergia tootmiseks 
vajaliku toorainet 

Metsandus Paranenud metsandussektori olukord, kuna 
suureneb uute tehnoloogiate levik 

Raiemahud võivad kasvada, kuna kasvab 
puidu tähtsus bioenergia tootmisel 

Toiduainetööstus Kasvavad toorainehinnad, kuna kasvab 
nõudlus tooraine järele (nisu, raps jt) 

Kasvavad toiduainete hinnad, kuna kasvab 
tooraine hind 

Transport Kütuse hind tõuseb, kuna tõusevad aktsiisid 
fossiilsele kütusele 

Kütuse tarbimine suureneb, kuna biokütusel 
on väiksem energiasisaldus 

Majandus Kõrgem inflatsioon, kuna tõusevad aktsiisid ja 
maksud mitte-taastuvatele energiaallikatele ja 
samuti tõusevad valitsuse kulud bioenergia 
toetamiseks 

Vähenev teehoiu rahastamine, mis on seotud 
vedelate biokütuste massiivsema 
kasutamisega 
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11. Ülevaade, kuidas mõjutab bioenergia senisest ulatuslikum rakendamine CO2 heitmete 
vähenemist ja CO2 kvoodihinda 

 

11.1. Sissejuhatus 

 
Viimastel aastatel on hakatud pöörama suurt tähelepanu ja tõsisemalt rääkima kliima 
muutustest ning sellega seotud heitmete, sealhulgas  CO2, mõjust. Euroopa Taastuvenergia 
tegevuskava106 väidab: „Taastuvenergiat hõlmav poliitika on ELi üldise CO2 heitkoguste 
vähendamise poliitika nurgakivi“. Euroopa Liit on võtnud tarvitusele mitmesuguseid meetmeid 
taastuvenergia edendamiseks poliitikaalgatuste kujul. Poliitilisi meetmeid on vastu võetud 
eesmärkide vormis, kas poliitilises kontekstis, nagu Eestis taastuvelektri 5,1%list osakaalu 
hõlmav 2010.aastaks püstitatud eesmärk, või sektorile eriomaste õigusaktide kontekstis, nagu 
biokütuseid ja taastuvenergiast elektri tootmist käsitlevad Euroopa Liidu direktiivid, milles on 
sätestatud ka seatud eesmärkide täitmist võimaldavate meetmete kogu. Heitmetega kauplemist 
reguleerib näiteks Euroopa direktiiv107 ja heitmekaubanduse skeem, millega on liitunud ka 
Eesti. 
 

11.2. Bioenergia roll CO2 heitmete vähendamisel 

 
Peamine rõhk rahvusvahelistes pingutustes on hetkel pandud CO2 emissioonide 
vähendamisele, mille saavutamisel on oluline roll ka bioenergial. 
 
Süsinikdioksiid on loomulikult õhus olev gaas, mis on oluliseks komponendiks uue biomassi 
tekkimisel fotosünteesi protsessis. CO2 muutub probleemiks siis, kui tema sisaldus hakkab 
suurenema tavaliselt looduslikust foonist. Viimastel aastakümnetel on täheldatud CO2 sisalduse 
märkimisväärset tõusu atmosfääris.  
 
Õhusaaste vähendamise ning kliimamuutuste ärahoidmiseks tehakse maailmas laiaulatuslikku 
koostööd ning püütakse lisaks seadusandlikele mehhanismidele rakendada ka majandusliike 
hoobasid. Esimeseks suuremaks kliimamuutuseid teadvustavaks ning protsessi muuta 
püüdvaks ettevõtmiseks oli 1994. aastal jõustunud ÜRO Kliimamuutuste raamkonventsioon ja 
Kyoto Protokoll. Eesti on mõlemad lepingud ratifitseerinud. Vastavalt ratifitseeritud Kyoto 
protokollile on Eesti kohustunud vahemikus 2008-2012 vähendama kasvuhoonegaaside 
heitmeid võrreldes 1990. aastaga 8%. See Kyoto sihtarv on Eestil juba saavutatud, tingituna 
energeetikasektori märkimisväärsest ümberstruktureerimisest, aga ka tööstuse ja 
põllumajanduse struktuuri kvalitatiivsest ja kvantitatiivsest restruktureerimisest 1990-ndate 
alguses108. 
 
Eestis eraldub CO2  välisõhku peamiselt energeetikasektorist. Eesti Energia tootmisüksused on 
vastutavad suure osa Eestis eralduva CO2 koguse eest.  
 

                                                
106 KOM(2006) 848 lõplik 
107 Euroopa direktiiv 2003/87/EÜ 
108 Eesti Energia, www.energia.ee  

http://www.energia.ee
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Allpool on toodud tabel peamistest CO2 heitmete tekitajatest Eestis: 
 
 
Allikas Osakaal CO2 heitkogusest Eestis 
Energeetika 91,8% 

Sh. põlevkivi kasutamisega seotud 67% 
Transport 6,4% 
Tööstus 1,8% 
Allikas: Eesti Energia 
 
 
Bioenergial on oluline roll CO2 heitmete vähendamisel. Kasvuhoonegaaside heitkogused, 
sealhulgas CO2 heited, taastuvatest energiaallikatest on kas madalad või need puuduvad. 
Samas,  bioenergia kasutamise puhul eralduvad CO2 heitmed, kuid oluline on arvestada 
järgmiste faktoritega.  
 

- Korduv kasvatamine 
 

Näiteks, biodiislit toodetakse taimsetest õlidest, kus õlikultuure saab kasvatada korduvalt, tänu 
sellele on biodiisel taastuv energia.  
 

- CO2 neutraalsus 
 

Põlemisel tekkiva CO2 kogus on võrdne õlitaime poolt kasvamisel tarbitud CO2 kogusega, 
seega biodiisli kasutamisega ei lisandu atmosfääri CO2. Sama on ka muu biomassiga, milleks 
on näiteks puit või muud orgaanilised ained. Teiste sõnadega võib ütelda, et bioenergia on CO2 
neutraalne energia.  
 
 
Bioenergia osakaalu suurendamisega ELis vähendatakse oluliselt kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid. Euroopa Komisjoni andmete kohaselt toodeti 2005. aastal biomassist elektrit 
70 TWh, mis tähendab CO2 kokkuhoidu 35 miljoni tonni võrra ja 14,5 miljoni tonni 
naftaekvivalendi võrra väiksemat fossiilkütusetarbimist.  
 
Eestis suurim CO2 heitmete tootja Eesti Energia teeb erinevaid jõupingutusi CO2 emissioonide 
jätkuvaks vähendamiseks nii põletustehnoloogiate optimeerimise, biokütuste kasutuselevõtu kui 
ka eralduva CO2 kinnipüüdmise kaudu.  
 
 

11.3. Kauplemine CO2 heitmetega ja CO2 kvoodihind 

CO2 vähendamise saavutamiseks rakendatakse muuhulgas majanduslikke meetmeid. Euroopa 
Liidu liikmed jõudsid 2004. aastal kokkuleppele, mis päädis Kasvuhoonegaaside kauplemise 
Direktiiviga. Direktiiv pani paika kriteeriumid, mille alusel selekteeriti välja kauplemissüsteemi 
kuuluvad CO2 emiteerijad. Vastavalt riiklikult koostatud ning Euroopa Komisjoniga 
kooskõlastatud CO2 jaotuskavale jaotati süsteemi kuuluvatele ettevõtetele lubatavad 
õhkupaisatavad CO2 kogused. Juhul kui ettevõte võttis kasutusele meetmeid õhkupaiskamise 
vähendamiseks, võis ta ülejäänud emisiooni kogused müüa maha neile, kes seda vajasid. 
Rahvusvaheliselt on ka kokkulepitud, et bioenergia kasutamisel tekkivaid CO2 emissioone ei 
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arvestata. Ostu-müügi tehingud ning samuti ka aasta lõpus toimuv õhkupaisatud koguste 
aruandluse aluseks on CO2 rahvuslik register. Eestis osalevad sellest rahvusvahelises skeemis 
näiteks kõik Eesti Energia AS tootmisüksused, VKG Elekter ja mitmed teised ettevõtted.  
 
CO2 kvoodihind kujuneb kauplemisel börsidel ja on otseselt seotud heitgaasidega kauplemise 
skeemidega. Alljärgnevalt on kirjeldatud Euroopa Liidus käivitunud kasvuhoonegaaside lubatud 
heitkogustega kauplemise skeem. Selle skeemi kohaselt antakse ettevõttele õigus paisata õhku 
kindel kogus kasvuhoonegaase. Kui määratud lubatud heitkogust täielikult ei kasutata, ehk 
õhku paisatakse vähem kasvuhoonegaase,   on tal õigus müüa ülejäävad lubatud heitkoguse 
ühikud Euroopa Liidu turul. Nii tekib ettevõttel motivatsioon vähendada senist tavapärast 
süsinikuheidet. Süsinikuheitmed võivad väheneda erinevatel põhjustel, milleks on kas eriliselt 
soe talv, vähenenud toodangumahud, uus säästlikum tehnoloogia, uute energiaallikate 
kasutuselevõtt või muu selline.  
 
Tehniliselt ja majanduslikult arenenud „vanad“ Euroopa riigid on heitkoguste rahvusvaheliselt 
turult ostmisest huvitatud, sest nende energiatootmine on juba jõudnud efektiivsuse tippu ja iga 
järgmise tonni vähendamine võrreldes “uute” liikmesriikidega maksab kõrget hinda. „See 
tähendab, et juba niigi kõrgest süsinikuheite vähendamise tasemest edasiminek käib 
eksponentsiaalse kõvera järgi, s.t maksab hüppeliselt enam, võrreldes nt äsja liitunud riikidega, 
kus süsiniku heide toote või teenuse ühiku kohta kipub paar-kolm korda kõrgem olema“, tõdeb 
Tiit Kallaste Säästva Eesti Instituudist109.  
Kui ettevõtte paiskab õhku lubatud heitkogusest rohkem heitmeid, tuleb ületavad heitkoguse 
ühikud turult juurde osta või tasuda trahv 40 eurot iga katmata jäänud CO2tonni kohta110. 
 
 

 
Joonis. Kauplemine CO2 sertifikaatidega 
 
 
 
Mida rohkem turule ühekorraga lubatud heitkoguseid pakutakse, seda madalamaks kipub 
jääma hind, ja vastupidi. Nagu ütleb Tiit Kallaste, „börsil kujuneva ühikulise CO2 koguse hinna 

                                                
109 Tiit Kallaste, SEIT, www.seit.ee  
110 IETA, International Emissions Trading Association, http://www.ieta.org/ 

http://www.seit.ee
http://www.ieta.org/
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muutumist ennustada oleks tänamatu töö, praegu võib senist kulgu jälgida mitme sellealast 
informatsiooni pakkuva firma koduleheküljelt või nende edastatavate teatiste alusel“.  
Antud kirjeldusest on näha, et energiaettevõttel on kasulikum suurendada oma taastuvenergia 
allikatest toodetud energia osakaalu, nii vähendades heitmete mahtu ja saades võimalust 
teenida lisasissetuleku kasutamata eraldatud kvootide müügist. 
 
Väga oluline CO2 kauplemise puhul on heitkoguste eraldamiskava, mis näitab mitu lubatud 
CO2 heitkogust kavatseb liikmesriik jaotada ning kui mitu saab iga ettevõte. Komisjoni ülesanne 
on kontrollida neid kavasid, võttes arvesse heitkogustega kauplemise direktiivi111 lisas seatud 
ühtteistkümmet kriteeriumit. Kõige olulisemad kriteeriumid peavad tagama, et kava vastab riigi 
üldstrateegiale Kyoto eesmärgi saavutamiseks. Teised kriteeriumid on seotud 
mittediskrimineerimisega, ELi konkurentsi- ja  riigiabireeglitega ning tehniliste aspektidega. 
Komisjon võib kava heaks kiita osaliselt või tervikuna.  
Üheks siseriiklike saastekvootide eraldamise kavade kriteeriumiks on see, et „eraldatavate 
saastekvootide üldkogus peab olema kooskõlas otsuse 93/389/EMÜ kohaselt antava 
hinnanguga, mis käsitleb liikmesriikide tegelikke ja kavandatavaid edusamme ühenduse 
kohustuste täitmisel“. Enne saastekvootide taotluse rahuldamist, hinnatakse reaalselt 
sealhulgas, arvestades taastuvenergia edusamme ja kavandavate energiaallikate kasutamist, 
mis peaks olema järgmisteks aastateks riigile eraldatud CO2 kvoodid. Saastekvootide kava 
idee ei ole soodustada raha teenimist CO2 kvootide müügist, vaid aidata kaasa 
kasvuhoonegaaside heitmete piiramisele. See tähendab muuhulgas seda, et suurendades 
taastuvenergiaallikate osakaalu ja vähendades CO2 rikaste allikate kasutamist, paiskab 
ettevõtte vähem CO2 heitmed atmosfääre ja sellest tingitult eraldatakse talle ka vähem 
heitmekvoote järgmisteks perioodideks. See omakorda vähendab tema võimalust teenida 
kasutamata kvootide müügist lisasissetuleku112.  
 
Skandinaavia energiabörsil NordPool maksab CO2 kvoodioptsioon aastaks 2008. 2007. aasta 
oktoobri seisuga umbes 23 eurot/tonn. Lihtsamaid majandusreegleid arvestades võib oletada, 
et mida rohkem toodab ettevõtte bioenergiat, seda väiksem on tal heitmete maht ja vajadus 
lisakvootide ostmiseks. See omakorda vähendab nõudlust turul kauplevate kvootide järele ja 
samas vähendab ka nende turuhinda.  
 

11.4. Kokkuvõte 

 
Bioenergial on oluline roll CO2 heitmete vähendamisel, kuna bioenergia on CO2 neutraalne. 
Põlemisel tekkiva CO2 kogus on võrdne biomassi kasvamisel tarbitud CO2 kogusega, seega 
sellise energia kasutamisega ei lisandu atmosfääri CO2.  
 
CO2 vähendamise saavutamiseks on nii poliitilisi, kui ka majanduslikke meetmeid. Euroopa 
Liidu liikmed jõudsid 2004. aastal kokkuleppele, mis väljendus Kasvuhoonegaaside kauplemise 
Direktiiviga. Euroopa Liidu heitmetega kauplemise skeemi kohaselt antakse ettevõttele õigus 
paisata õhku kindel kogus kasvuhoonegaase. Kui määratud lubatud heitkogust täielikult ei 
kasutata, on firmal õigus müüa ülejäävad lubatud heitkoguse ühikud Euroopa Liidu turul. Nii, 
saab tänu suurenenud bioenergia osakaalule toodetud energiast säästa kvootide pealt ja 
teenida lisasissetuleku. Samas, tuleb arvestada sellega, et heitmetega kauplemise skeemi 

                                                
111 Euroopa Liidu direktiiv 2003/87/EÜ 
112 Näiteks, Eesti Energia on kahe aasta jooksul müünud umbes 2,7 miljardi krooni eest CO2 kvoote 
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eesmärk ei ole lisasissetuleku genereerimine heitmetega kauplemisest, vaid heitmekoguse 
piiramine.  
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12. Eestis ja Euroopa Liidus rakendatavate bioenergia valdkonna toetuste analüüs 

 

Käesolevas peatükis vaadeldakse erinevaid Eestis ja Euroopa Liidus rakendatavaid toetusi. 

Kuna bioenergia on üha kallineva tooraine tõttu, võrreldes fossiilsetest kütustest toodetud 

energiaga, vähem konkurentsivõimeline, on olulise tähtsusega sellise energia toetamine. 

Bioenergia tootmine kodumaistest ressurssidest toob suuremat energiavarustuskindluse, 

keskkonnsäästu ja samuti palju muid positiivseid mõjusid, nagu näiteks paranenud 

majanduslikud ja sotsiaalsed väljavaated maapiirkondade jaoks. Muidugi võivad sellega 

kaasneda ka negatiivsed mõjud, nagu valitsuse suurenenud kulutused (toetuste puhul), vaba 

turumajanduse moonutamine, samuti on vaja arvestada sellega, et mitmed teadlased ei ole 

bioenergia keskkonnaohutuses kindlad113.  

 

Antud raportis mõeldakse bioenergia toetuse all vahendit, tavaliselt finantsilist või regulatiivset, 

mille eesmärgiks on abistada konkreetseid isikuid või valdkondi ja mille eest ei anta otseselt 

vastu kaupa ega osutata teenust. Antud raporti mõistes on toetus otsene toetus fondidest ja 

muu rahaline toetus (nagu nt. energiakultuuritoetus või meede 1.4.3 jms). Samuti on bioenergia 

valdkonna toetuseks aktsiisivabastus ja muu maksusoodustus ning ostukohustus või preemia.  

 

12.1. Energiakultuuri toetus ja tootmisest kõrvaldatud maal tootmine 

Euroopa Liidu bioenergia valdkonnale jagatud toetusi võib liigitada kahe suure programmi alla – 

otsesed abivahendid (DAM, direct aid measures) ja maaelu arenduse meetmed (RDM, rural 

development measures), mis on kirjeldatud ka mitmes Euroopa Liidu õigusaktis. Eestis on 

selliseks toetuseks näiteks energiakulutuuri toetus. Antud toetust Eestis reguleerivad 

muuhulgas Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ja mitmed 

määrused.  

DAM ja RDM toetuste hindamiseks tellis Euroopa Komisjon töö Bologna Ülikoolist. Antud raport 

on kättesaadaval inglise keeles Euroopa Komisjoni kodulehel114.  

 

Allpool toodud joonisel on kujundatud erinevate DAM ja RDM meetmete seos bioenergia 

valdkonna eesmärkidega.  

 

                                                
113 P. J. Crutzen et al 
114 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/bio_energy/full_text_en.pdf 

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/bio_energy/full_text_en.pdf
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Tootmisest 
kõrvaldatud 

maade režiim

Energiakultuuride 
toetus

Lahtisidumine 
(SPS)

Energia kultuuride 
kasvatamise toetamine

Põllumajanduse 
tootmisse 

investeerimine

Põllumajandussaa
duste töötlemise ja 

turustamise  
parandamine

Metsanduse 
meetmed

Seadmete paigaldamise 
toetamine talude 
tasemel biomassi 

bioenergiaks 
töötlemiseks

Biomassi 
kasvatamiseks vajaliku 

vilja külv

Biomassi 
esmatöötlemiseks ja 

kõrvaltoodete 
tootmiseks vajalike 

investeeringute 
toetamine

Kiiresti kasvavate liikide 
toetamine

Kindla ja piisava 
põllumajandusliku 
tooraine koguse 
kindlustamine 

biokütuste sektorile

Energia tootmise 
eesmärkidel biomassi 

jaoks turu loomine/ 
tulude 

mitmekesistamise 
võimaluste loomine 

taludele

Sellise biomassi 
tootmise toetamine, mis 

aitab vältida 
kõrvalmõjusid (turu 
destabiliseerimine, 

maaelu arengu 
takistamine jne)

Tootmise parandamine 
ja reorganiseerimine/ 

mitte-toiduainete 
tootmise toetamine 

(bioenergia toodang)

Töötlemise 
protseduuride 

täiustamine, uute 
tehnoloogiate ja 

innovaatiliste 
investeeringute 
rakendamine

Madala 
keskkonnamõjuga 
tootmise toetamine

Jätkusuutlik 
metsatööstus/ metsa 

ressurssi
 parandamine

Kõrvaproduktide ja 
jäätmete parim 
kasutamine või 
elimineerimine

Metsamaastiku alade 
laienemine

Konkurentsivõime 
parandamine

Energiavarustuse 
kindlustamine

Konkurentsivõime 
parandamine

Emissioonide 
vähendamine

Turu stabiliseerimine

Põllumajandusega 
tegelevate rahuldav 

elatustase

Tarne olemasolu 
(availability of supply)

Keskkonna säilitamine

Maavarade mõistlik 
kasutamine

Põllumajandusstruktuuri
de tugevdamine ja 
reorganiseerimine

Põllumajandustoodangu 
ümberkujundamine ja 
täiendavate tegevuste 

arendamine 
põllumajandustootjatele  

Keskkonna- ja maaelu 
kaitse ja arendamine

MEEDE VAHEEESMÄRGID GLOBAALSED EESMÄRGID

 
Joonis: DAM ja RDM meetmete seos bioenergia valdkonna eesmärkidega 

Allikas: Study on Implementing the Energy Crop, Bologna Ülikool 

 

 

Energiakultuuride toetusega hõlmatud pindala on Euroopa Liidus suurenenud umbes 305 000 

hektarilt 2004. aastal 560 000 hektarini 2005. aastal, ulatudes ligikaudu 1,2 miljoni (esialgne 

arv) hektarini 2006. aastal.  
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Väga olulist rolli energiakultuuri toetuste puhul mängivad olemasolevad alternatiivid 

energiakultuuridele ja kasumimarginaal, mida kasvataja saab energiakultuuride müügist. Juhul, 

kui marginaal energiakultuuri kasvatamise ja müügi puhul on võrreldes teiste alternatiivsete 

võimalustega väike, on energiakultuuride toetuse mõju bioenergia edendamisele arvestatav.  

 

Oluline roll energiakultuuride kasvatamise edendamisel on olnud muudel soodusteguritel, 

eelkõige täiendaval toetusel liikmesriigi tasandil ja/või ühise põllumajanduspoliitikaga 

mitteseotud toetusel ELi tasandil ning soodsatel süsteemsetel teguritel (nt turustusahela 

korraldusel ja piisavate infrastruktuuride kättesaadavusel). 

 

Ligikaudu 835 000 hektarit energiakultuure viljeldi tootmisest kõrvaldatud maal muude kui 

toiduks kasutatavate põllukultuuride kasvatamise kava alusel 2005. aastal. 

 

Limiteerivad faktorid antud toetuste puhul on nii tehnilise, kui ka mitte-tehnilise loomuga.  

Tehniliste faktorite näitena võib tuua: 

 

- biomassi kasvatamise tehnika (sh seadmed, masinad jms); 

- erinevate biomassi tüüpide tehnilised eripärad jne (millal ja kuidas kasvatada jms). 

 

Mittetehniliste faktorite näitena võib tuua: 

 

- bioenergia tarneahela organiseerimine; 

- bioenergia valdkonna reguleerimine; 

- sotsiaalne keskkond jne (inimeste suhtumine bioenergiasse jms). 

 

Oluline on märkida, et energiakultuuri toetus laieneb küll igale maalapile kus nõuete järgi 

energiakultuure kasvatatakse, kuid teised põllumajandustoetused laienevad ainult maaaladele 

mis on vastavalt EL Ühtsele Põllumajanduspoliitikale abikõlbulikud ning PRIA põllumassiivide 

registris, mis tähendab, et ülejäänud kasutusest välja jäävale maaalale teised toetused ei 

laiene. 

 

Bologna ülikooli uurijad on samuti analüüsinud nii DAM, kui ka RDM meetmete mõju tervele 

bioenergia väärtusahelale. Vajadus toetada tervet bioenergia väärtusahelat on rõhutatud ka 

eelnevalt antud raportis115. Väga oluline on „sünergia“ tekkimine erinevate toetuste vahel, tänu 

                                                
115 II etapp, ptk 8 
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millele oleks nende toetuste efekt maksimaalse mõjuga. Ühe sellise sünergia näitena võib tuua 

situatsiooni, kus energiakultuuri toetus on suunatud energiavõsa kasvatamiseks (DAM), ja 

investeerimistoetuste abil toetatakse biomassi töötlemise tehnika soetamist (RDM meetmed). 

Sellist sünergiat võib kohaldada nii vedelate biokütuste, biogaasi, kui ka bioelektri ja -soojuse 

tarneahelas.  

 

Kuna Eestis on hakatud antud toetusi jagama alates 2008. aastast, siis on väga raske anda 

hinnangut antud toetuste efektiivsusele. Samas, võib eeldada, et energiakultuuri toetuse näol 

on tegu lisamotiiviga bioenergia valdkonnaga tegelemiseks.  

 

12.2. Muude toetusvõimaluste kirjeldus ja nende hindamine 

Antud alapeatükis esitatakse erinevaid Eestis ja Euroopa Liidus kehtivaid bioenergia (sh 

biokütuse) toetamise mehhanisme ja antakse esialgne hinnang nende mehhanismide mõjule 

bioenergia valdkonna toetamisele. Tegu ei ole toetuste auditiga, milleks on vaja teha põhjalik 

analüüs mitme aasta möödumisel toetuste rakendamisest riigis.  

 

Praegu on Euroopas rakendatud terve rida eri toetussüsteeme, tavaliselt jagatud järgmistesse 

gruppidesse: 

 

• Soodustariifid, sh ostukohustus; 

• Rohelised sertifikaadid; 

• Pakkumismenetlused; 

• Maksusoodustused või maksuvabastused. 

 

Mitmed Euroopa Liidu riigid toetavad bioenergia valdkonda ka läbi otseste toetamiste, nagu nt. 

investeerimistoetus, põllumajandustoetus, tehnoloogiatoetus ja muud, kasutatakse eelnevalt 

kirjeldatud DAM ja RDM meetmeid.  

 

Bioenergia valdkonna toetamiseks võib kasutada nii otsest, kui ka kaudset, ehk mitte 

bioenergiale suunatud toetusi. Otsese toetamise puhul on riigi seadusandlus, 

maksunduspoliitika või kasutatavad finantsmehhanismid otseselt suunatud bioenergia, või 

taastuvenergia, mille osaks ka bioenergia on, toetamiseks.  Kaudse toetamise puhul on tegu 

mitte otseselt bioenergiale suunatud toetustega. Kaudse toetamise puhul võib näiteks 

rakendada meetmeid, kus teisi mitte-taastuvaid energiaallikaid koormatakse lisamaksudega või 
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võetakse vastu regulatsioone, mille tagajärjena muutuvad fossiilsed energiaallikad hinnalt 

vähem konkurentsivõimelisemaks. Allpool on toodud mõned kaudse ja otsese toetamise 

võimalused, mida kasutatakse Euroopa Liidus.  

 
 
Kaudne toetamine 
 

Üheks bioenergia kaudse toetamise võimaluseks on teiste energiaallikate lisakoormamine, 

näiteks suurendades makse. 

 

Riiklikud saastemaksud. Eestis eksisteeris 2008. aastani CO2 maks, mis alates 1. jaanuarist 

2008 on asendunud elektriaktsiisiga. Selline muutus ei pruugi olla positiivne taastuvenergia 

seisukohalt. Kuni 2008 aastani oli taastuvelekter vabastatud maksudest, kuid elektriaktsiis on 

kehtestatud igasugusele elektrile, vaatamata selle allika päritolule116.  

 

CO2 maksud ja kvoodid. CO2 kvoodid on veel üks võimalus, mil viisil saaks kaudselt toetada 

bioenergiat. CO2 kvootide süsteem ja nendega kauplemine on kirjeldatud eelnevalt antud 

raportis117.  

 

Aktsiisid. Fossiilsete vedelkütuste puhul oleks üheks võimaluseks kütuseaktsiisi 

suurendamine. Kütuseaktsiisi tõstmine fossiilsetele kütustele olukorras, kus aktsiisimaks 

biokütustele puudub, võib teha biokütuseid atraktiivseks alternatiiviks bensiinile ja diislile, kuna 

hinnavahe fossiilse ja biokütuste vahel muutub piisavalt märgatavaks.  

 

Eesmärgid taastuvale energiale. Efektiivseks taastuvenergia, sh bioenergia toetamise viisiks 

on eesmärkide seadmine taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osas. Euroopa 

Komisjon avalikustas kliima- ja energiapoliitikat puudutava plaani, mille peamisteks 

eesmärkideks on aastaks 2020 vähendada kasvuhoonegaase viiendiku võrra ja samavõrra 

lisada taastuvenergia osakaalu. Programmi kutsutakse 20/20/20 aastaks 2020, mis tähendab et 

Euroopa peab vähendama oma kogu kasvuhoonegaaside emissiooni 20 protsenti, taastuvatest 

allikatest peab tulema 20 protsenti energiast ja energiaefektiivsus peab suurenema 20 protsenti 

aastaks 2020. 

 

                                                
116 Elektriaktsiisist vabastus: ATKEAS-e §27  
117 II etapp, ptk 11, lk 130 
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Otsene toetamine 

 

Investeerimistoetused, subsiidiumid. Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides 

eksisteerivad erinevad investeerimistoetused, mida saab rakendada bioenergia valdkonnas. 

Eestis kehtivate investeeringute seas on need, mis on kehtestatud Maaelu Arengukava alusel, 

nagu nt meede 3.1.1. ja muud. Eestis bioenergia valdkonnale eraldatavad toetused on 

kirjeldatud tabelis 3.1 ja samuti eelnevalt antud raportis118.  

 

Fikseeritud lisatasud. Kehtestatud fikseeritud ostuhind. Mitmed riigid maailmas, sealhulgas 

sellised Euroopa Liidu riigid, nagu Taani, Hispaania, Läti, Leedu, on kehtestanud fikseeritud 

tariifid taastuvale elektrile. Eestis kehtestatud tariifid on kirjeldatud eelnevalt antud raporti teises 

etapis119. 

 

Fikseeritud preemia. Teiseks võimaluseks taastuvenergia toetamiseks on kehtestada 

fikseeritud tasu, mida makstakse taastuvatest energiaallikates elektritootjatele. Eestis on 

taastuvatest energiaallikatest elektritootjatel võimalus otsustada kas ostuhinna või fikseeritud 

preemia kasuks.  

 

Maksusoodustus. Tegu võib olla nii maksusoodustusega soojuse- ja elektritootjate suhtes, kui 

ka maksusoodustuse või vabastamisega biokütuse tootjate puhul. Eestis on Euroopa Komisjoni 

nõusolekul rakendatud aktsiisivabastus vedelate biokütuste osas. 2007. aasta juulini kehtis 

Eestis 5% käibemaks soojusenergiale ja eraisikutele müüdavale kohalikule taastuvkütusele 

(võrreldes tavalise 18% käibemaksumääraga).  

 

Fikseeritud koguste süsteemid. Mõned riigid, nagu nt Leedu, on kehtestanud kohustuslikke 

fikseeritud koguse süsteeme või nn kohustuslikke kvootide süsteemi. Antud süsteemi puhul 

kehtestab riik kvoodi sellele kui palju taastuvat energiat peab olema toodetud või müüdud 

konkreetse ajaperioodi jooksul. Ühe näitena võib tuua Leedu, kus on kehtestatud konkreetne 

kogus vedelat biokütust, mida kütusemüüja peab müüma.  

 

Hanke-, või pakkumismenetluste süsteem. Hankesüsteemi kasutatakse näiteks Iirimaal ja 

Prantsusmaal. Sellise süsteemi puhul konkureerivad erinevad energiateenusepakkujad 

                                                
118 II etapp, ptk 7,8, lk 93, 103 
119 II etapp, ptk 8, lk 103 
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omavahel, esitades teisele poolele oma pakkumist, kus määratakse pakutava energia 

hulgimüügi hinda, võimsust ja perioodi. Võitjaks saab parim pakkuja, kellega sõlmitakse ka 

pikaajalised lepingud.  

 

Roheliste sertifikaatide süsteem. Rohelise sertifikaadi süsteemi puhul, müüakse 

taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiat tavapäraste turuhindadega. Rohelise 

energia tootmisega seotud lisakulude rahastamiseks ja selleks, et soovitud rohelist energiat 

toodetaks, peavad kõik tarbijad (mõne riigi puhul tootjad) ostma RES-E tootjatelt teatud hulga 

rohelisi sertifikaate vastavalt kindlaksmääratud protsendimäärale või kvoodile nende 

tarbitud/toodetud elektri koguhulgast. Nõuete rikkumisest tulenevad karistusmaksed 

suunatakse kas taastuvenergia valdkonna uurimis-, arendus- ja tutvustusfondi või 

riigieelarvesse. Kuna tootjad/tarbijad soovivad neid sertifikaate osta võimalikult odavalt, kujuneb 

välja sertifikaatide järelturg, kus RES-E tootjad roheliste sertifikaatide müümisel üksteisega 

konkureerivad.  

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus  

 

Eestis tegeleb bioenergia valdkonna edendamisega mitu riiklikku asutust, mille hulgas on 

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES). MESi tegevus sai alguse 1993. aastal, kui asutati 

Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fond, mille ülesandeks oli maaettevõtjatele 

soodustingimustel laenude andmine. Sihtasutuse tegevused on võlakohustuste tagamine, 

laenamine, toetuste andmine, maaelu maine kujundamine. Muuhulgas on oluliseks ülesandeks 

ka bioenergia valdkonna edendamine, kus tegutsetakse tihedas koostöös Põllumajandus-, 

Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Rahandus- ja Keskkonnaministeeriumiga. Bioenergia 

valdkonna toetamiseks kasutatakse tagatisi, laene ja toetusi.  

 

• Tagatised 
 

Tihtipeale esineb väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel raskusi kapitali või laenu 

saamisega ja nad ise suudavad pakkuda üksnes piiratud tagatisi. Sellisel juhul on laenu 

saamiseks võimalik kasutada MESi tagatist, mida loetakse riigiabiks. Tegu on tagatisega 

ettevõtja ja mittetulundussektori võlakohustusele. 

 

• Laenud 
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 Laenu saamist võib takistada asjaolu, et  ettevõtte tegevus on algusjärgus, puudub panga 

usaldus või asjaolu, et ettevõtte enda tagatisvara pole pangalaenu väljastamiseks piisav.  

  

Üks võimalikeks MESi laenuks on laen krediidi- ja finantseerimisasutuse vahendusel, kus pank 

laenab sihtasutuse poolt pangale eraldatud raha. Pangale antav raha on sihtotstarbeline ning 

seda võib kasutada ainult kindla laenusaaja rahastamiseks. Laenu intress on fikseeritud kogu 

laenuperioodi jooksul ja ei sõltu laenu pikkusest. Laenu ennetähtaegne tagastamine ei too 

laenajale kaasa lisakulutusi. Laenulepingu vormistamisel või lepingumuudatuste tegemisel ei 

võeta laenajalt teenustasusid. 

 

• Toetused 
 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt bioenergia valdkonnale antavaks toetuseks on toetus 

bioenergia alaseks teavitustegevuseks. 

 

Toetuse raames rahastatakse:  

• siseriiklike näituste, seminaride, konverentside ja õppereiside korraldamist; 

• osavõttu rahvusvahelistest näitustest, seminaridest, konverentsidest ja õppereisidest; 

• osavõttu rahvusvahelistest projektidest (taotlusvorm); 

• osavõttu siseriiklikest projektidest (2007. aastal). 

 

Muud Eestis kehtivad bioenergia valdkonna toetused on kirjeldatud ka eelnevalt, antud raporti I 

ja II etapis120.  

 

12.3. Teistes Euroopa Liidu riikides kasutatavad toetused 

Alljärgnevalt on toodud mõned näited bioenergia toetamisest Euroopa Liidu riikides.  

 

Soome 

 

Soomes on rakendatud mitmeid meetmeid bioenergia valdkonna toetamiseks. Erinevalt Eestist 

on Soomes rakendatud vedela biokütuse müügikohtusus, mille järgi on kütuse müüjad 

kohustatud müüma fikseeritud kogust biokütust, mis 2008. aastaks peab jõudma 2%-ni kogu 

müüdava vedelkütuse energiasisaldusest (2009.- 4% ja 2010.- 5,75%). Kusjuures 
                                                
120 Lk 93, 103 



 

 
     Bioenergia valdkonna tururegulatsioonide 

analüüs
   
   

 

   146 

 

kütusemüüjad võivad kogu oma kohustuse kanda edasi teistele firmadele lepingulisel baasil. 

Samas vaatamata kohustuse ülekandmisele, kohustub iga kütusemüüja saavutama fikseeritud 

koguse ja selle mitte saavutamisel tuleb ettevõttel maksta trahvi. Biokütusel sõitvaid autosid on 

Soomes plaanis vabastada automaksudest.  

 

Suur rõhk on pandud teise põlvkonna biokütuste tehnoloogiatele. Näiteks riikliku Soome 

Tehnoloogia ja Innovatsiooni Rahastamise Agentuur (Tekes) alustas programmiga „BioRefine- 

new Biomass Products“, mille eelarve on 137 miljonit eurot ja mis kestab 2007 kuni 2012. 

Programmi eesmärk on toetada teise põlvkonna biokütuseid.  

 

Taastuvatest energiaallikatest (sh biomassist) toodetud elektrienergia on vabastatud 

energiamaksust, mida maksavad lõpptarbijad. Uusi investeeringuid toetatakse Soomes kuni 30-

40% ulatuses investeeringu summast. Taastuvatest energiaallikatest toodetud soojus on 

vabastatud soojusenergiale kehtestatud maksudest.  

 

Soome on eraldanud otsetoetusi bioenergia valdkonnale. 2006. aastal oli otsetoetuste 

summaks kokku ca 38 miljonit eurot.121 Soomes makstakse ka erinevaid toetusi küttepuidu 

kasvatamise ja töötlemise eest, mis 2006. aastal moodustas umbes 5,5 miljonit eurot. 2007. 

aasta rahastamise maht jäi orienteeruvalt samaks.  

 

Soomes on ehitatud või ehitamisel mitu vedelat biokütust tootvat tehast ja samas on ka 

kohalikes tanklates biokütus kättesaadaval.  

 

Läti 

 

Läti andmete kohaselt oli biokütuse tarbimine 0,33% transpordikütuse tarbimisest aastas 2005. 

Läti toetab erinevaid uuringuid, mis puudutavad bioenergia sektorit, muuhulgas uuringuid selle 

kohta, kuidas suurendada bioetanooli tarbimist transpordisektoris.  

 

Lätis, nagu Eestiski, kasutatakse erinevaid maksusoodustusi vedelate biokütuste puhul, kus 

rapsist toodetud kütus on maksuvaba. Samuti kasutatakse ka muid soodustusi,  näiteks 

litsentsitasu biokütuse ladustamisega tegelevatele ettevõtjatele on alandatud. Võimalik on 

taotleda ka erinevaid investeeringuid Euroopa Liidu struktuurfondidest. Biokütuse tootjad 

saavad ka otsetoetust riigilt, mis 2006. aastal oli 2 882 739 LVL ( ca 65 miljonit krooni).  

                                                
121 Soome aruanne Euroopa Komisjonile vedelate kütuste toetamise edendamise kohta, 2007 
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Lätis oli 2007. aastal ca 14 tanklat kust oli võimalik osta 100% biodiislit.  

 

Lätis on kehtestatud fikseeritud ostuhind bioelektrile.  

 

Leedu 
 

Biokütuste osas on Leedus rakendatud aktsiisivabastus. Leedus on alates 2006. aastast 

kohustuslik 5% biokomponendi sisaldus kõigis autokütustes. Talvekuudel diislis kohustust ei 

kehti. Saastemaksust vabastatakse ettevõtteid, mis kasutavad biokütust oma tarbeks. 

Erinevatele teraviljadele ja samuti ka rapsile, mis läheb biokütuse tootmiseks, rakendatakse 

kompensatsiooni 114 LTL/tonn  (ca 515 EEK/tonn) ja 160 LTL/tonn (ca 723 EEK/tonn) 

vastavalt, ning 2006. aastal maksti kokku 13,66 miljonit LTL toetust (ca 62 miljonit krooni). 

Samuti on võimalik taotleda erinevaid toetusi struktuurfondidest. 

Bioelektri puhul on rakendatud fikseeritud ostuhind.  Kuni 2008. aastani oli biokütustest 

toodetud elektrile kehtestatud ostuhind 5,79 EURO senti/ kWh. Alates 1. Jaanuarist 2008 on 

antud tariif tõusnud- enne 2008 tegevust alustanud jaamade puhul on 6,37 euro senti /kWh ja 

alates 2008. aastast alustanud jaamade puhul 6,95 euro senti/ kWh. Võrku pääsemiseks on 

Leedus bioenergial (elektril) seadusandlik eelisõigus.  

 

Taani 
 

Taani on tuntud taastuvenergia riigina, kus on levinud biosoojuse kasutamine. Vedelkütuse 

toetamiseks on Taani vedelad biokütused vabastatud CO2 maksust – meede, mis on 

aktsepteeritud ka Euroopa Komisjoni poolt. Samas Taani ei ole veel kindel sellise meetme 

efektiivsuses, kuna nii tavalise bensiini/ diisli ja ka biokütuste hinnad muutuvad väga tihti. 2006. 

aastal moodustas biomass ca 12% tarbitud energiast. Kulutused, mis olid selleks tehtud, 

ulatusid 2,7 miljardi DKK’ni.   

Taanis müüs Statoil 2006 aasta mai seisuga bio95 205 tanklas (kokku oli 306 tanklat). Taanis 

on plaanis võta vastu seadus, mis kohustab kütusemüüjaid müüma 2010. aastast 5,75% 

müüdud koguselt biokütust. Antud seaduse vastuvõtmist arutletakse 2008. aasta algusel.  

Samuti on kavas vabastada biokütusel sõitvaid autosid automaksust.  

 

Nagu Soomeski otsustas Taani toetada teise põlvkonna biokütuse tehnoloogiate väljatöötamist, 

milleks eraldas 200 miljonit DKK suurte eraprojektide kaasfinantseerimiseks. Taani on 



 

 
     Bioenergia valdkonna tururegulatsioonide 

analüüs
   
   

 

   148 

 

eraldanud 60 miljonit DKK perioodiks 2007-2009 biokütuse kasutamiseks erinevates sõidukites. 

Samuti on loodud spetsiaalsed fondid bioenergia toetamiseks.  

 

Bioelektri ja biosoojuse toetamiseks kasutatakse subsiidiume uute energiajaamade 

ehitamiseks. Lisaks kasutatakse fikseeritud lisatasu süsteemi.   
Taastuvatest energiaallikatest toodetud soojust toetatakse maksudest vabastamise kaudu. Kuna 

biomass on CO2 neutraalne, siis on see vabastatud CO2 maksudest.  

 

Sloveenia 
 

Sloveenia kasutab vedelate biokütuste toetamiseks aktsiisivabastust. Samuti kasutatakse ka 

biokütuse koguse kohustust, kus kütusemüüjad peavad kindlustama, et müüdud kütuses on 

fikseeritud osa biokütuseid. Seaduste järgi peab see osakaal olema 5% aastaks 2010.  

Biomassi toetamiseks rakendatakse energiakultuuride toetust, mida saab kasutada lisaks 

muudele põllumajanduse toetustele. Bioenergia kasutamist toetatakse ka kohalikul tasandil, 

kus näiteks Ljubljana linnavalitsus on testinud biokütuse kasutamist kohalikes bussides. 

Arutatakse võimalust viia bussid üle 100% biodiislile.  

Bioelektri puhul on rakendatud ka fikseeritud ostuhind või lisatasu süsteem, kus ostuleping 

sõlmitakse 10. aastaks. Biomass on vabastatud CO2 maksust. Samuti kasutatakse erinevaid 

finantstoetusi uutesse projektidesse investeerimisel ja võrguga ühinemisel. Sloveenias 

toetatakse aktiivselt ka biomassi kasutamist soojuse tootmiseks. 2000. aastast rakendatud 

programmi kohaselt peaks 2010. aastaks olema ehitatud 20 kaugkütte jaama  (keskmise 

võimsusega 3MW), 100 uut tööstuslikku biokütuse katlamaja (300 kW) ja 5000 katelt isiklikuks 

keskkütteks (kuni 30 kW). Kokku läheb antud projekt maksma ca 170 miljonit Eurot (millest 53 

miljonit Eurot moodustavad toetused).  

 

Erinevate vedelate biokütuste toetamise skeemidega on võimalik tutvuda Eesti Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud ja HeiVäl’i Consulting’u poolt teostatud töös 

vedelate biokütuste toetamise kohta122.  

 

Alljärgnevas tabelis on kokkuvõtlikult kujutatud 15. „vana“ Euroopa Liidu liikmesriigis kehtinud 

toetustesüsteemi (andmed 2005 aastast) bioenergiale. Need süsteemid on rakendatud riikides 

ka praegu, kohati on muutunud toetuste määrad.  

 

                                                
122 Raport on kättesaadaval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel  www.mkm.ee  

http://www.mkm.ee
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   Arvesse võetav taastuvelektrienergia  

  Peamine strateegia 

"Uued" taastuvenergia süsteemid (tuuleenergia, fotogalvaaniline, päikese 
termoelekter, biomass, biogaas, prügilagaas, heitvete gaas, geotermiline) 

Munitsipaalsed 
tahked 
jäätmed 

Austria Fikseeritud ostutariif 

Taastuvenergia seadus 2003. (Ökostromgesetz). Tehnoloogia-spetsiifiline fikseeritud 

ostutariif garanteeritud 13.aastaks jõujaamadele, mis saavad kõik vajalikud tegutsemisload 

vahemikus 1.jaanuar 2003 ja 31.detsember 2004 ning alustavad tegevust enne 2006.a. 

lõppu. Investeeringutoetused peamiselt regionaalsel tasemel. Järgnevate toetuste kohta, 

peale 2004.a., pole otsuseid tehtud.  

Fikseeritud 

ostuhind kõrge 

bioloogiliselt 

lagundatava 

osisega 

jäätmetele 

Belgia 

Kvoodid/ Kaubeldav 

Roheline Sertifikaat 

+ Garanteeritud 

elektri ostmine 

Föderaalne: 10.juulil 2002 kehtestatud Kuninglik dekreet määrab miinimumhinnad (st. 

fikseeritud ostuhind) taastuvelektrienergiale. Regionaalsel tasemel sisaldavad edendavad 

meetmed: Wallonia: kvoodi kohustus (Kaubeldava rohelise sertifikaadi süsteem) lasub 

elektri varustajatel - tõustes 3% 2003.a. kuni 12% 2010.aastal. Flanders: kvoodi kohustus 

(Kaubeldava rohelise sertifikaadi süsteem) lasub elektri varustajatel - tõustes 3% 2004.a. 

kuni 6% 2010.aastal. Brüsseli regioon: toetusmeetmeid ei ole veel rakendatud.   

Taani 

Fikseeritud 

preemiad 

Seadus: Väljamaksed Rohelise Elektri jaoks (Akt 478: fikseeritud preemiad endiste kõrgete 

fikseeritud ostuhindade asemel. Garanteeritud 3.aastast (biogaas) kuni 20.aastani (tuul). 

Pakkumismenetluste plaanid tuuleenergiale. Ei 

Soome Maksuvabastus 

Kasutatakse nii maksude tagasimakseid kui ka investeeringutoetusi: maksude hüvitamine 

6,9 €/MWh tuuleenergiale ja 4,2 €/MWh teiste taastuvelektrienergia tüüpidele. 

Investeeringutoetused kuni 40% tuuleenergiale kuni 30% teistele taastuvelektrienergiatele. 

Maksu 

tagasimakse 

(2,5 €/MWh) 

Prantsusmaa Fikseeritud ostutariif 

Fikseeritud ostuhinnad taastuvelektrienergia jõujaamadele <12 MW garanteeritud 

15.aastaks (20.aastaks fotogalvaaniline ja hüdro). Pakkumismenetlused jõujaamadele >12 

MW. Fikseeritud ostutariif detailsemalt: biomass: 49-70 €/MWh; biogaas 46-58 €/MWh, 

geotermiline: 76-79 €/MWh, fotogalvaaniline152,5-305 €/MWh; prügila gaas: 45-57,2 

€/MWh; tuul: 30,5-83,8 €/MWh; hüdro: 54,9-61 €/MWh. Investeeringutoetused 

fotogalvaanilisele, biomassile ja biogaasile (biomass ja biogaas Kohalik Energia 

Arenguplaan 2000-2006). 

Fikseeritud 

ostuhind : 25,8-

47,2 €/MWh 

Saksamaa Fikseeritud ostutariif 

Saksamaa taastuvenergia seaduse uuendamine 2004.a.: fikseeritud ostutariif garanteeritud 

20.aastaks.  Ei 

Kreeka 

Fikseeritud ostutariif 

+ Investeeringu-

toetused 

Fikseeritud ostutariif garanteeritud 10.aastaks (70%-90% tarbija elektrihinna tasemel) ja 

teised eriliigilised instrumendid: a) Seadus 2601/ 98: kuni 40% investeeringutoetused 

kombineeritult maksumeetmetega; b) Koosluse Toetuse Raamistik III: kuni 50% 

investeeringutoetused olenevalt taastuvenergia süsteemi tüübist. Ei 

Iirimaa 

Pakkumis-

menetluste süsteem Pakkumismenetluste kava - asendatakse fikseeritud ostuhind 2005.a.  Ei 

Itaalia 

Kvoodid/ Kaubeldav 

Roheline Sertifikaat 

Kvoodi kohustus (Kaubeldava Rohelise Sertifikaadi süsteem) lasub elektri varustajatel: 

eesmärk 2,35 % (2004), kasvades iga-aastaselt kuni 2008.aastani. Kaubeldav Roheline 

Sertifikaat väljastatakse kõigile (uutele) taastuvelektrienergia süsteemidele (sh. 

munitsipaalsed tahked jäätmed)- trahv suuruses 84,2 €/MWh (2004), aga esinevad turu 

moonutused. Investeeringutoetused fotogalvaanilisele energiale (Itaalia Katuse Programm)   

Luksemburg 

Pakkumismenetluste 

süsteem 

Fikseeritud ostuhind garanteeritud 10.aastaks (fotogalvaaniline: 20.a.) ja 

investeeringutoetused tuule, fotogalvaanilise, biomassi ja hüdro jaoks. Fikseeritud ostuhind 

tuule, biomassi ja hüdro jaoks: 25 €/MWh, fotogalvaanilise jaoks: 450 €/MWh Ei 
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Holland 

Fikseeritud ostutariif 

+ Maksuvabastus 

Eriliigilised strateegiad: Roheline hindamine, maksuvabastus ja fikseeritud ostuhind. 

Maksuvabastus rohelisele elektrile suuruses 30 €/MWh ja fikseeritud ostuhind garanteeritud 

10.aastaks alates 29 €/MWh (segatud biomass ja heitaurud) kuni 68 €/MWh muudele 

taastuvelektrienergia süsteemidele (nt. tuuleenergia, fotogalvaaniline, väike hüdro).  Ei 

Portugal 

Fikseeritud ostutariif 

+ Investeeringu-

toetused 

Fikseeritud ostutariif (Dekreet 339-C/ 2001 ja Dekreet 168/ 99) ja investeeringutoetused 

ligikaudu 40% (Meede 2,5 energiapotentsiaali toetamiseks, mis sisaldus 

Majandustegevuste programmis) tuule, PV, biomassi, väikese hüdro, lainetuse jaoks. 

Fikseeritud ostuhind 2003.a: tuul: 43-83 €/MWh; lainetus: 225 €/MWh; PV: 224-410 €/MWh, 

väike hüdro: 72 €/MWh. Ei 

Hispaania 

Fikseeritud ostutariif 

või fikseeritud 

preemia 

Fikseeritud ostutariif (Kuninglik määrus) 436/ 2004): Taastuvelektrienergia tootjatel on 

õigus valida fikseeritud ostuhind või preemiatariifi vahel. Mõlemad on valitsuse poolt 

kohandatud sõltuvalt keskmisest elektri müügihinnast. Detailsemalt (ainult 2004.a. kehtiv 

preemia jõujaamadele < 50 MW): tuul, väike hüdro, geotermiline, tõus ja mõõn: 42 €/MWh; 

päikese termiline ja fotogalvaaniline: 194 €/MWh, biomass 35-42 €/MWh. Lisaks, 

sooduslaenud ja maksustiimulid ja investeeringutoetused regionaalsel tasemel. 

Preemia 

fikseeritud 

ostuhind: 17 

€/MWh 

Rootsi 

Kvoodid/ Kaubeldav 

Roheline Sertifikaat 

Kvoodi kohustus (Kaubeldava Rohelise Sertifikaadi süsteem) lasub tarbijatel: kasvab 7,4% 

2003.a. kuni 16,9% 2010.aastal. Tuuleenergiale on saadaval ka investeeringu subsiidiumid 

15% ulatuses ja täiendavad väikesed preemia fikseeritud ostuhind. Ei 

Inglismaa 

Kvoodid/ Kaubeldav 

Roheline Sertifikaat 

Kvoodi kohustus (Kaubeldava rohelise sertifikaadi süsteem) kõikidel 

taastuvelektrienergiatel: tõustes 3% 2003.a. kuni 10,4% 2010.a., trahv 30,5 £/MWh. Lisaks 

Kaubeldava rohelise sertifikaadi süsteemile, nõuetele vastavad taastuvelektrienergia on 

vabastatud kliimamuutuste lõivust, mida tõestab lõivust vabastamise sertifikaat, mida ei saa 

eraldi kaubelda tegelikust elektrist. Praegune lõivumäär on 4,3 £/MWh. Investeeringu 

toetusrahad erinevate programmide raames. Ei 

Allikas: Support Schemes for Renewable Energy, A Comaprative Analysis of Payment Mechanisms in the EU, EWEA, 

Mai 2005.  

 

 

12.4. Toetuskavade hindamine 

Selleks, et toetada bioenergia kasutuselevõttu, ei piisa ainult täiuslikust toetusskeemist, vaid 

paigas peavad olema ka järgnevad elemendid:  

 

1. Hästi kavandatud poliitika, sealhulgas maksupoliitika ja tasumehhanismid; 

2. Ligipääs võrku ja selle strateegiline arendamine; 

3. Asjakohased administratiivsed protseduurid ja ladus taotlemisprotsess; 

4. Avalik heakskiit. 

 

Järgnevalt tulevad vaatluse alla erinevad taastuvelektrienergia, sealhulgas bioenergia 

toetusskeemid, mis on juba kasutusel Euroopa Liidu liikmesriikides. 
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Toetusskeemide hindamise aluseks on Euroopa Liidu Direktiiv (2001/ 77/ EC) 

taastuvelektrienergia edendamiseks, millest tulenevalt on nõuded toetusskeemidele jaotatud 

kümne kriteeriumi vahel: 

 

1. Lihtne ja läbipaistev kavandamine ja teostamine ning madalad administratiivkulud;  

2. Toetab mitmesuguseid tehnoloogiaid;  

3. Kõrge investori usaldus;  

4. Soodustab madalaid tootmiskulusid;  

5. Võimaldab vähendada tarbija kulutusi energiale; 

6. Kõrge efektiivsus; 

7. Kooskõla energiaturuga ja teiste tegevuspõhimõtetega; 

8. Hõlbustab sujuvat üleminekuprotsessi; 

9. Aitab kaasa kohalikele ja piirkondlikele hüvedele; 

10. Suurendab avalikku heakskiitu taastuvate tehnoloogiate suhtes. 

 

Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioon (EWEA) on korraldanud uuringu, kus kõiki kriteeriume 

hindasid vastava tegevusala eksperdid ning küsitluste tulemusena toodi välja, et kõige 

olulisemad neist on kõrge investori usaldus, mille tulemus oli 20,6% (keskmine 10%) ja 

toetusskeemi kõrge efektiivsus (17%).  

 

Projekti käigus hinnati viite olulisemat toetusskeemi tüüpi, milleks on investeeringutoetus, 

fikseeritud ostuhind, fikseeritud preemiad, pakkumismenetlus ja kaubeldav roheline sertifikaat. 

Toetusskeeme vaadeldi kahes vaates: üldine (toetusskeemi lihtsam versioon) ja arenenud 

süsteem (parendatud versioon). Võrreldes üldise skeemiga peaks arenenud süsteem 

parandama märgatavalt tegevuse tulemusi, mille kõige olulisemateks näitajateks on: 

 

• Toetusskeemi stabiilsus ja jätkuvus on tagatud, näiteks tariifid on garanteeritud 

mitmeks aastaks ette; 

• Elektriostu lepingud on sõlmitud mitmeks aastaks ette; 

• Toetuse astmed varieeruvad tehnoloogiate vahel, peegeldades kulude struktuuri 

erinevusi; 

• Toetusskeemidele, nt pakkumismenetlus, on sisestatud trahvimäärad, et tagada 

tähtaegade täitmine. 
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Ekspertide hindamistulemused näitavad, et kõige eelistatum toetusskeem on fikseeritud 

ostuhind. See süsteem on tõestanud oma efektiivsust juba Saksamaal, Hispaanias ja Taanis. 

Võrreldes teiste toetusskeemidega on fikseeritud ostuhinna puhul erinevus üldise ja arenenud 

süsteemi vahel kõige suurem, see tähendab, et skeemi parendused suurendavad märgatavalt 

võimalust paremaks investori usalduseks ja efektiivsuseks, samas need ei taga mitmesuguste 

tehnoloogiate kasutamist ega madalamat hinda tarbijale. 

 

Teisena toodi välja Investeeringutoetuste üldine skeem, mille tulemused ületavad fikseeritud 

preemiaid, kuid arenenud süsteemide võrdluses on tulemused vastupidised. 

Investeeringutoetusi peetakse heaks käivitamismehhanismiks, kuid selle mõju sõltub olulises 

osas toetuse suurusest ja jõustamise meetoditest. Fikseeritud preemia puhul hinnati kõige 

kõrgemalt lihtsat kavandamist ja madalaid administratiivkulusid, skeemi arenenud versioon 

annab suurt lisandväärtust mitmesuguste tehnoloogiate kasutamisele. 

Neljandale positsioonile asetavad eksperdid Kaubeldava rohelise sertifikaadi ning kõige vähem 

eelistatum on pakkumismenetlus. Kaubeldavat rohelist sertifikaati hinnatakse teiste 

süsteemidega võrreldes keerukamaks ja see ei taga väga kõrgel määral investori usaldust. 

Pakkumismenetluste arenenud süsteem toetab märgatavalt mitmesuguseid tehnoloogiaid, kuid 

see on keerukas ja elluviimine nõuab palju pingutusi. Süsteemi efektiivsus on märgatavalt 

väiksem kui teistel toetusskeemidel, mida on tõestanud erinevate riikide näited tuuleenergia 

vallas. 

 

Vedelate biokütuste toetamisel on väga olulise tähtsusega nii aktsiisivabastus, kui ka 

kohustuslik müügikohustus. Aktsiisivabastust on eriti mõistlik kasutada juhul, kui soovitatakse 

tekitada uusi vedela biokütuse tootjaid riigis. Kohustuslik müügikohustus on aga eriti efektiivne 

juhul, kui riigis juba eksisteerib biokütuse tootmine, ehk on tekitatud konkurents.  Vedelate 

biokütuse kasutamise edendamiseks ei piisa tihtipeale ainult selliste kütuste toetamisest läbi 

maksuvabastuse. Inimesed on motiveeritud biokütuseid ostma siis, kui alternatiivi, ehk fossiilse 

kütuse, ja biokütuse hinnavahe on tunnetatav. Hinnavahe on saavutatav juhul, kui fossiilse 

kütuse hind tõuseb, muuhulgas tänu tõusvale aktsiisile, ja biokütuse hind jääb muutumata.  

 

12.5. Kokkuvõte 

Antud raportis on antud ülevaade erinevate bioenergia toetamisesüsteemide kohta Euroopa 

Liidus.  
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Mitmes Euroopa Liidu riigis on kasutusele võetud sellised süsteemid, mis ei ole rakendatud 

Eestis. Sellisteks süsteemideks on nt roheliste sertifikaatide süsteem, biokütuse kohustus, 

hankemenetlused ja muud. Ettepanekud selle kohta, millised võiksid olla lisavõimalused Eestis 

bioenergia valdkonna toetamiseks, sealhulgas selle kohta, millised Euroopas kasutusel 

olevatest meetmetest võiks lisaks kasutada ka Eestis, tehakse antud raporti viimases peatükis.  

 

Erinevate uurimistööde ja Ernst & Young’i poolt läbiviidud intervjuude põhjal võib järeldada, et 

Eestis rakendatud fikseeritud ostuhinna süsteem on bioenergia valdkonna edendamisel kõige 

olulisema tähtsusega. Fikseeritud tariifide süsteem on lihtne, läbipaistev, tagades investorile 

pideva fikseeritud sissetuleku.  

 

Vedelate biokütuste puhul on efektiivne toetusmehhanism nii aktsiisvabastus, kui ka biokütuse 

müügikohustus. Antud meetmed aitavad muuhulgas tõsta sellise kütuse konkurentsivõimelisust 

võrreldes fossiilsete kütustega ja garanteerida stabiilse müügikoguse.  

 

Toetused on hea vahend bioenergia valdkonna edendamiseks. Samas on bioenergia 

populariseerimisel olulise tähtsusega ka paljud muud asjaolud nagu nt inimeste teadlikkus 

valdkonnast. Bioenergia aktiivsemaks kasutamiseks peavad turul puuduma odavamad ja 

„kergemad“ alternatiivid. Kui need kriteeriumid ei pea paika, siis võib ka toetustel olla üsna nõrk 

mõju. Aidata võib ainult kohustuste süsteem, kus müüjat kohustatakse müüma bioenergiat 

ja/või tarbija on kohustatud ostma bioenergiat.  

 

Efektiivseks võib pidada ka kaudset toetamist. Näiteks, kasutades saastemakse on võimalik 

toetada taastuvenergia konkurentsivõimet, millel on suuremad sisemised kulud ja väiksed 

välised kulud, fossiilkütustest toodetud energiaga, mille tootmiskulud on märgatavalt 

madalamad. 

 

Bioenergia toetamisevõimaluste analüüsimisel oleks siiski soovituslik analüüsida ka teistes 

riikides (v.a. EL) kehtestatud toetamissüsteeme. Ernst & Young Inglismaal asuva 

Taastuvenergiagrupi poolt läbiviidud uuringus, kus hinnati bioenergia ja vedelate biokütuste 

kasutamist ja edendamist ja  mille tulemusena järjestati riigid nende reitingu järgi, on bioenergia 

reitingu esikümnes nii USA, kui ka Hiina. Vedelate biokütuste reitingu eesotsas asub USA, 

Brasiilia ja Kanada. Selline tulemus viitab vajadusele uurida ka nende riikide toetamissüsteeme 

ja samuti kaaluda võimalust mõnede toetamissüsteemide kopeerimist Eestisse.  
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Tabel 3.1. Eestis rakendatud otsesed toetused 

 
Toetus Sisu Toetuse määr Taotlemise periood Toetuse saaja 

Energiakultuuride toetus  
Toetus energiakultuuride 

kasvatamiseks 

Kuni 45 €/ha kohta. Ühikumäär 

kehtestatakse Euroopa Komisjoni 

poolt hiljemalt 31. jaanuaril 2008 a. 

Toetuse maksmiseks ELis on 

fikseeritud pindala ning selle 

ületamisel vähendatakse toetust 

proportsionaalselt. 

9.mai 2007-

29.mai 2007 

Põllumajandusega tegelev isik 

või ühendus, kes on maa omanik 

või omab kehtivat rendilepingut. 

Meede 1.4.3 
“Investeeringud 
bioenergia tootmisesse” 

Toetatakse investeeringuid, mis on 

suunatud biomassi ja bioenergia 

tootmisele peamiselt oma tarbeks. 

Toetuse määr 40%, LFA piirkonnas, 

noortele põllumaj.tootjatele 

väljaspool LFA’d 50% (LFA 

piirkonnas 60%). Kuni 100 000 € 

taotleja kohta. 1 ha energiavõsa 

rajamise toetuse määr 639 €/ha 

(kuni 50 ha taotleja kohta). 

Meedet 

rakendatakse 

alates 2008. 

aastast. 

Põllumajandustootjad, kelle 

müügitulust üle 50% tuleb 

omatoodetud saaduste müügist 

või nende töötlemisel saadud 

toodete müügist. 

Meede 3.1.1 
“Mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku 
tegevuse suunas” 

Toetatakse bioenergia tootmisele 

suunatud investeeringuid, kus 

toodetud energia turustatakse. 

Maksimaalne toetus taotleja kohta 

kuni 100 000 € programmiperioodi 

jooksul 

Eelnõud toetuste 

taotlemiseks 

valmivad 2008.a. 

I poolel Mikropõllumajandustootjad 
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Meede 1.5 "Metsa 
majandusliku väärtuse 
parandamine ja 
metsandussaadustele 
lisandväärtuse andmine” 

Toetakse uute toodete tootmiseks 

arendusprojektide elluviimist, 

töötlemisviiside ja tehnoloogiate 

soetamist ja kasutuselevõttu 

(sealhulgas investeeringud 

bioenergia tootmiseks). 

Toetuse määr on kuni 50 %, kuid 

mitte üle 200 000 € taotleja kohta 

programmiperioodil (alameede: 

Metsandussaadustele 

lisandväärtuse andmine) 

Valimine on 

planeeritud 

2008.aasta I 

poolde 

Puiduliste metsandussaaduste 

töötlemise või metsa 

majandamisega tegelevad 

mikroettevõtted, füüsilisest 

isikust ettevõtjad. 

Meede 1.6 
“Põllumajandustoodetele 
ja mittepuidulistele 
metsasaadustele 
lisandväärtuse andmine” 

Toetatakse biokütuste tootmist 

mittepuidulistest 

põllumajandussaadustest ning 

põllumajandus- ja mittepuidulisi 

metsandussaadusi töötleva 

tööstuse tootmisjäätmetest. 

EÜ asutamislepingu I lisa toodete 

töötlemise puhul: kuni 640 000 €/ 

3.a. jooksul,  programmiperioodil 

kuni 1 280 000 €/ taotleja. Seotud 

toodete ja mittepuiduliste 

metsasaaduste töötlemisel kuni 100 

000 €/ 3.a. Toetusmäär kuni 50% 

abikõlblikest kuludest. 

Valimine on 

planeeritud 

2008.aasta I 

poolde 

Mikro-, väikesed või keskmised 

ettevõteted, mis põhitegevusena 

töötlevad/ turustavad EÜ 

asutamislepingu I lisas nimetatud 

tooteid või mittepuidulisi 

metsasaadusi ja seotud tooteid. 

Teavitustoetus                                      
. 

Toetus siseriiklike näituste, 

seminaride, konverentside ja 

õppereiside korraldamiseks  

MES otsustab taotluse rahastamise 

ulatuse lähtuvalt eelarveliste 

vahendite olemasolust. 

Elektrooniline 

taotlus MES-ile 

vähemalt 2 

nädalat enne 

üritust   

  
Toetus rahvusvahelistest näitustest, 

seminaridest, konverentsidest ja 

Üldjuhul rahastatakse kuludest kuni 

75% teadlastel, 50%  ettevõtjatel ja     
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õppereisidest osavõtuks  100% ajakirjanikel ja üliõpilastel.  

  
Toetus rahvusvahelistest 

projektidest osavõtuks 

MES otsustab taotluse rahastamise 

ulatuse lähtuvalt eelarveliste 

vahendite olemasolust     

Meede 1.7.1 
“Põllumajandus- ja 
toidusektoris ning 
metsandussektoris uute 
toodete töötlemisviiside 
ja tehnoloogiate 
arendamine” 

Toetatakse bioenergiakultuuride ja 

biokütuste rakendusuuringud ja 

tootearendust 

Toetusmäär: Rakendusuuringud/ 

tootearendus– suurettevõtted kuni 

50%/ 25%; keskmise suurusega 

60%/ 35%; väikesed 70%/ 45%. 

Kuni 320 000 € projekti kohta.  

Valimine on 

planeeritud 

2008.aasta I 

poolde 

Põllumajandus- ja 

metsandussektori toormetootjad 

ja töötlevad tööstused, kes 

toodavad ja/või töötlevad ja 

turustavad EÜ asutamislepingu I 

lisas nimetatud tooteid või 

metsasaadusi või seotud tooteid. 
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13. Bioenergia tootmise investeeringute riskianalüüs 

 

13.1. Sissejuhatus 

Bioenergia valdkonna arendamiseks Eestis on vajalikud investeeringud tervesse bioenergia 

tootmisahelasse, alates biomassi kasvatamisest kuni bioenergia tootmise ja edastamiseni. 

Investeeringud bioenergia valdkonda, ja taastuvenergia valdkonda üldiselt, on viimasel ajal 

oluliselt kasvanud.  Näitena Eesti turult võib tuua näiteks antud raportis eelnevalt mainitud 

energiajaamade ehitamist, nagu Väo Elektrijaam, Eesti Energia bioenergia projektid ja paljud 

muud. Suurte rahvusvaheliste investeeringutena võib tuua osaluse omandamist Leedu 

Mestillas Statoili poolt, Georg Sorose 900 milj. USA dollari investeeringu Brasiilia 

etanoolitootmisesse või nt Wartsilla Corporationi kuue puidul töötavate elektrijaamade ehitust 

Saksamaal koguvõimsusega 34MW.  

 

Kahjuks ei ole võimalik identifitseerida bioenergia investeeringute kogumahtu, kuid 

investeeringud taastuvate energiaallikate projektidesse on kasvanud 100 miljardi USA 

dollariteni 2006. aastal. Ernst & Young’i prognoosi kohaselt võib see number kasvada 750 

miljardi dollariteni 2016.aastaks, kui praegused kasvunäitajad jätkuvad. Bioenergia osa antud 

investeeringutest on samuti väga oluline. Kuigi Ernst & Young’i analüüs näitab, et keskmine 

rahvusvaheline P/E123 suhtarv biomassist ja biogaasist toodetud energia puhul on 33, samas 

päikeseenergia puhul - 312 ja tuulenergia puhul- 77, võib oletada, et investeeringud bioenergia 

valdkonda kasvavad ka tulevikus.   

 

Iga investori jaoks on oluline ka tema investeeringu kindlus, mis saab olla tagatud läbi stabiilse 

tegutsemiskeskkonda. Stabiilne keskkond tähendab ka seda, et turul puuduvad suured riskid, 

mis ohustavad tehtud investeeringuid. Antud peatükis kirjeldatakse bioenergia valdkonna riske, 

mis mõjutavad investeeringute stabiilsust ja lõpuks ka nende tasuvust.  Bioenergia riskianalüüsi 

raames tehti järgnevat:  

 

• Määrati riskid; 

• Hinnati riskide tõenäosust ja mõju; 
                                                
123 P/E suhtarv (P/E ratio) peegeldab aktsia hinna (P), ehk ettevõtte turuväärtust ajahetkel, ja 
kasumi (E) suhet. Praktikas väga laialt kasutusel, võimaldab kiirel pilgul hinnata ettevõtte 
suhtelist väärtust.  
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• Analüüsiti hindamistulemusi.  

 

13.2. Bioenergia valdkonna riskid 

Riskide juhtimine peaks saama oluliseks osaks ettevõtte juhtimisel. Risk on võimalik oht või 

sündmus, mida saab väljendada läbi tõenäosuse ja mõju, ja mille realiseerumine võib ohustada 

organisatsiooni eesmärkide saavutamist. Antud alapeatükis vaadeldakse just bioenergia 

valdkonnale omistatavaid riske.  

Bioenergia valdkonna uuringute ja antud raporti kirjutamise raames korraldas Ernst & Young 

bioenergia riskihindamise seminari, mille käigus hinnati valdkonda mõjutavaid riske ja nende 

tõenäosust, samuti arutleti ka riskide maandamisvõimaluste üle. Seminaril osalesid bioenergia 

valdkonnaga seotud esindajad, sealhulgas ministeeriumite, teadusasutuste ja erasektori 

esindajad. 

Seminari raames tutvustati osalejatele Ernst & Young’i uuringu põhjal tuvastatud takistused 

bioenergia valdkonnas. Diskussiooni tulemusena kaardistati kõige kriitilisemad valdkonda 

puudutavaid riske – kokku 22 riski. Interaktiivse hääletamise tulemusena hinnati ka riskide 

tõenäosust ja mõju. Tõenäosust ja mõju hinnati 6 palli skaalal:  

 

 

  Tõenäosus Mõju 

6 Väga tõenäoline Väga oluline 

5 Tõenäoline Oluline 

4 Pigem tõenäoline Pigem oluline 

3 Pigem ebatõenäoline Pigem ebaoluline 

2 Ebatõenäoline Ebaoluline 

1 Täiesti ebatõenäoline Täiesti ebaoluline 

 

 

 

 

Alljärgnevalt on esitatud kümme kõige kriitilisemat riski koos nende tõenäosuse ja mõjuga.  
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 Risk Tõenäosus Mõju 

1 Tooraine puudus, mis tingib kiire tooraine kallinemise 5,1 5,2 

2 Põllumaa kasutatavus, mistõttu ei toodeta bioenergiaks 

vajalikke kultuure 

4,9 4,7 

3 Väliskeskkond mõjutab negatiivselt bioenergia turgu 4,7 4,6 

4 Ebastabiilne riigi poliitika, mille tulemusena muudetakse tihti 

regulatsioone 

4,8 4,3 

5 Tooraine kallineb sedavõrd, et bioenergia muutub oluliselt 

kallimaks võrreldes taastumatute energialiikidega 

4,3 4,6 

6 Puudulik vastutusjaotus erinevate ametkondade vahel mistõttu 

tulemuslikkus on madal 

4,2 4,7 

7 Valitsuse skeptitsism bioenergia suhtes, mille tõttu valdkond 

jääb tähelepanu alt välja 

4,2 4,6 

8 Keeruline bürokraatia, mis tingib pika menetluse toetuste 

taotlemisel 

4,1 4,6 

9 Eestis ei ole võimalik investeerida suuremahulistesse 

koostootmise objektidesse, kuna turg on väike 

4,2 4,2 

10 Tarbijaskond on väheteadlik ja ükskõikne ning ei osta 

bioenergia tooteid 

4,3 4,1 

 

 

Tabelist on näha, et tuvastatud ja hinnatud riskid ei mõjuta ainult mingit konkreetset bioenergia 

ahela osa, nagu nt biomassi kasvatamine või vedela biokütuse tootmine, vaid tegelikkuses 

ohustavad mainitud riskid tervet bioenergia valdkonda.  

 

Kõige kriitilisemaks peeti tooraine puudusega seotud riski. Kuna tooraine mida kasutab 

bioenergia valdkond on sama, mis kasutab nt ka metsandus, toiduainetööstus ja mõned muud 

majandusharud, siis tekkib ka suurem nõudlus ja ka konkurents sellise tooraine järele. 

Arvestades Eesti suurust võib oletada, et toorainet ei piisa kõigile, eriti mis puudutab vedelate 

biokütuste tootmist. Antud risk on otseselt seotud kallineva tooraine riskiga, mille tagajärjena 

muutub bioenergia oluliselt kallimaks võrreldes taastumatute energialiikidega. Nii võib näiteks 

isegi toornafta kiire kallinemine, mis tingib ka fossiilse kütuse kiire kallinemise, olla väiksema 

demotiveeriva mõjuga tarbija ostuotsusele, kui kallinev vedel biokütus.  
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Teiseks suureks riskiks pidasid eksperdid põllumaa kasutatavust, mistõttu ei toodeta 

bioenergiaks vajalike kultuure. Suur osa kasutamata maast asub praegu riigi käes. Sellise maa 

kasutamine näiteks bioenergia tootmiseks vajaliku tooraine kasvatamiseks aitaks muuhulgas 

maandada puuduliku ja läbi selle ka kallineva toorainepakkumisega seotud riski.  

 

Väga oluliseks riskiks on muidugi ka väliskeskkonna mõju. Makromajanduslikult omavad teised 

riigid, kus energiatarbimine on kordades suurem Eesti omast, väga olulist mõju meie siseriikliku 

bioenergia valdkonnale. Suurem tarbimine välismaal võib suurendada ka nõudlust eesti 

bioenergia toodete järele, mistõttu kasvavad ka hinnad, mis võib omakorda vähendada 

siseriikliku tarbimise osakaalu kogu toodetust bioenergiast. Eesti eesmärgiks ei pea aga olema 

bioenergia tootmise suurenemine riigis, vaid ikka bioenergia tarbimise suurenemine.  

 

Veel üheks riskiks, kus maandamisvõimalused Eestil puuduvad, on turu väiksus. Eesti turg on 

suhteliselt väike ja siia tehtud investeeringud pikema tasuvusperioodiga, kui suurema 

rahvaarvuga riikides. Eesti riigi väiksus, mis on seotud ka vähese tooraine kättesaadavusega ja 

ka väiksema turuga, takistab suurte investeeringute tegemist Eesti bioenergia valdkonda, 

mistõttu jääb Eesti ka mahukatest projektidest ilma.  

 

Ebastabiilne riigi poliitika on samuti oluline risk. Sellise poliitika tulemusena muudetakse 

pidevalt bioenergia valdkonda, ja taastuvenergia valdkonda üldiselt, puudutavaid seadusi ja 

regulatsiooni, või eksisteerib risk, et uue valitsuse tulekul vaadatakse üle eelnevad lepingud ja 

poliitikad. See risk puudutab otseselt ka taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia ja 

koostootmisel toodetud energia ostuhinda. Investoritel puudub kindlus, et praegu kehtivad 

taastuvenergiatootjate poolt toodetud energia ostuhinnad kehtivad ka hiljem. Samuti puudub 

kindlus aktsiisivabastuse osas, kuna Eestis valitsus on saatnud vastuolulisi signaale bioenergia 

kohta. Muuhulgas puudub kindlus, et ka tulevikus kehtivad biokütust puudutavad soodsad 

aktsiisialased regulatsioonid.  

 

Poliitikaga on otseselt seotud ka valitsuse skeptitsism bioenergia suhtes. Sellise skeptitsismi 

tagajärjena jääb bioenergia valdkond tähelepanu alt välja. Valitsus on küll näidanud oma 

initsiatiivi ja soovi suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu riiklikus energiatootmises, 

kuid selleks võidakse rakendada muid võimalusi, näiteks toetades tuuleenergiat.  
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Risk on seotud ka valdkonna koordineerimisega. Puudulik vastutusjaotus erinevate 

ametkohtade vahel võib viia välja selleni, et tulemuslikkus bioenergia valdkonna edendamisel 

Eestis jääb madalaks. Selle riski tõi oma aruandes ka Riigikontroll124.  

 

Riigiorganid peaksid olema vastutavad bioenergia propageerimise eest Eestis. Üheks riskiks, 

mida tõid välja eksperdid, on tarbijaskonna väheteadlikkus ja ükskõiksus bioenergia toodete 

suhtes. Teiste sõnadega, tarbijad ei näe erilist motivatsiooni selleks, et eelistada bioenergia 

tooteid teistele mittetaastuvatele energiatoodetele.  

 

Selliseid riske, mis on seotud puuduliku edasimüüja initsiatiiviga, pankade soovimatuse laenu 

andmast, ja tehnoloogiaga seotud riske pidasid seminaril osalejad pigem ebaolulisteks. 

 

 

13.3. Kokkuvõte 

Seminari osalejad olid üksmeelel, et bioenergia valdkonna võimalikele riskidele tähelepanu 

mitte pöörates võib ettevõte küll tegutseda, kuid kiiresti muutuvas maailmas võib see viia 

ebameeldivate probleemideni. Olulised muutused turul, mida ei osata ette näha, või näiteks 

vale ressurssi planeerimine võivad viia ettevõtte finantsraskusteni. Ettevõtte konkurentsivõime 

ja jätkusuutlikkuse säilitamiseks on oluline pidev riskide kaardistamine, hindamine ja juhtimine. 

 

Analüüsi tulemusena jõuti järelduseni, et kõige kriitilisemateks riskideks, mis ohustavad Eesti 

bioenergia valdkonda on seotud toorainega, maa madala kasutatavusega ja riigi poliitika ja 

käitumisega antud valdkonna edendamisel.  

 

 

                                                
124 Eesti Riigikontrolli Kontrollaruanne „Riigi tegevust rapsi ja biodiislikütusega seotud küsimuste 
käitlemisel“, 2006 
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14. Ettepanekud Euroopa Liidu ja siseriiklikeks finantseerimisvõimalusteks bioenergia 
valdkonnas Eestis sh eesmärk, tegevused, sihtgrupp, orienteeruv maksumus 

 

14.1. Sissejuhatus 

Mitmed bioenergia valdkonna toetusmeetmed, mis on rakendatud erinevates ELi riikides ning 

ka nt USAs ja Brasiilias, ei eksisteeri Eestis. Nagu juba varem raportis mainitud, on bioenergia 

valdkonna arendamiseks Eestis vajalik terve bioenergia väärtusahela toetamine. Võib kaaluda 

ka teiste riikide toetussüsteemide kopeerimist või uute võimaluste/süsteemide loomist Eestis.  

 

Antud raporti mõistes on toetus nii finantsiline vahend kui ka seadusandlik, regulatiivne vahend. 

Samuti peetakse toetuseks taastuvenergia ostukohustust ja maksukohustuse alandamist või 

maksudest vabastamist.    

 

Bioenergia valdkonna uuringute ja antud raporti kirjutamise raames korraldas Ernst & Young 

bioenergia toetamisvõimaluste seminari, mille käigus tutvustati Ernst & Young’i poolt 

identifitseeritud bioenergia valdkonna puuduseid ja meetmeid nende kõrvaldamiseks, samuti 

tehti ettepanekuid, milliseid valdkondi bioenergia sektoris toetada. Seminari raames tutvustati 

osalejatele Ernst & Young’i uuringu ja riskihindamise seminari põhjal tuvastatud riske 

bioenergia valdkonnas Eestis. Seminaril osalesid bioenergia valdkonnaga seotud esindajad, 

sealhulgas ministeeriumite, teadusasutuste ja erasektori esindajad. 

 

14.2. Võimalikud bioenergia lisatoetamise võimalused 

2007. aasta detsembris viis Ernst & Young läbi bioenergia valdkonna riskiseminari, mille 

tulemusena järjestati valdkonna identifitseeritud riskid nende tähtsuse järjekorras. Seminaril 

käigus hinnati erinevate riskide tõenäosust ja mõju.  

 

Kuna need riskid eksisteerivad praegu Eestis, ja vaatamata kehtivatele valdkonna 

regulatsioonidele ning toetustele, ohustavad bioenergia investoreid, siis on vaja võtta 

tarvitusele meetmed nende riskide maandamiseks või kõrvaldamiseks. Ettevõtte 

konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse säilitamiseks on oluline pidev riskide kaardistamine, 

hindamine ja juhtimine. Läbi erinevate toetusmehhanismide, jätkusuutliku ja selge 
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lähenemisega poliitikas ja seadusandluses, saavad riigid luua madala riskitasemega 

ärikeskkonda.  

 

Nagu eelmises peatükis kirjeldatud, peetakse kõige kriitilisemaks bioenergiaga seotud riskiks 

toorainega seotud riski. Tooraine risk puudutab nii tooraine kättesaadavust, selle hinda, kui ka 

konkurentsi tooraine järele erinevate tööstusharude vahel. Tooraine riskile järgnes maa 

kasutamisega seotud risk, mis on aga otseselt seotud ka tooraine kättesaadavusega.  

 

Jaanuaris 2008 korraldatud bioenergia toetamisvõimaluste seminari käigus hinnati Ernst & 

Young poolt seminaril osalejatele tehtud ettepanekuid võimalike bioenergia valdkonna 

toetamisviiside kohta.  Alljärgnevalt on toodud kokkuvõtte seminari osalejate arvamusest uute 

toetuste rakendamise võimaluste kohta Eestis. 

 

Rahalised toetused 

 

Eestis ei kasvatata bioenergia tootmiseks piisavalt vajalikke kultuure, samal ajal kui suur osa 

põllumaast on kasutamata. Oluline osa kasutamata maast asub praegu riigi käes. Sellise maa 

kasutamine näiteks bioenergia tootmiseks vajaliku tooraine kasvatamiseks aitaks muuhulgas 

maandada puuduliku ja läbi selle ka kallineva toorainepakkumisega seotud riski. Tasub kaaluda 

ka kasutamata energiavõsa elektriliini- ja kraavitrassidel kasutamist bioenergia tootmiseks125. 

Antud toorainet oleks võimalik kasutada nt elektrijaamade jaoks soojuse ja elektri tootmiseks.  

 

Ühe võimalusena probleemi lahendamiseks oleks riigimaa rentimine soodushinnaga või 
loovutamine bioenergia valdkonnale. Sellist maad saaks muuhulgas kasutada puidu 

kultiveerimiseks, mis lahendaks osaliselt ka puidul töötavate elektrijaamade toorainepuudust. 

Taolise toetuse otseseks sihtrühmaks oleksid biomassi kasvatajad ja samuti bioenergia tootjad, 

kes tarbivad sellist biomassi energia tootmiseks. Selle meetme kasutamise maksumus oleks 

seotud loodava toetuse lisaadministreerimisega, kus oleks vaja luua organisatsioon, mis 

oskaks riigi maa kasutamist hinnata ja potentsiaalset kasutamisvõimalust põhjalikult 

analüüsida.  Samas ei ole sellise meetme kasutamine, nagu toob välja tehnikadoktor ja 

energeetika ekspert Märt Mõtus, ettenägelik tegu, kuna praegune teravilja maailmaturu hind, 

seda enam hind tulevikus, tingivad, et vaba pind kasutatakse ära teravilja tootmise 

laiendamiseks. Sellise toetuse kehtestamise probleemseks kohaks oleks ka kasutamata maa 

killustatus, suhtelised väikesed maalapid, mis asuvad teineteisest eemal.  

                                                
125 http://www.loodusajakiri.ee/eesti_mets/artikkel519_501.html 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_mets/artikkel519_501.html
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Üldiselt võib järeldada, et seminari osalejad olid vastu igasugustele vaba konkurentsi 

moonutavatele toetustele. Seminaril analüüsiti ettepanekut rakendada Eestis bioenergia 
tooraine impordi toetust, kuna eriti vedela biokütuse tootmiseks napib Eestis vajaliku 

toorainet. Nagu eelnevalt mainitud, võiks lahenduseks olla kasutamata maa kasutamine 

bioenergia tooraine tootmiseks. Samuti võib lahenduseks olla ka tooraine import välismaalt, kus 

tooraine on odavam ja pakkumine suurem. Sellise toetuse puhul on vaja arvestada ka 

võimalike negatiivsete tagajärgedega – varustuskindlus ja energeetiline sõltumatus Eestis 

võivad väheneda. Antud valdkonna toetamise sihtrühmaks oleksid bioenergia tootjad, eriti 

vedela biokütuse tootjad. Biokütuse tootmiseks kuluks nt Ida-Virumaale rajataval Viru Distiileri 

bioetanooli tehasel 350 000 tonni teravilja aastas ja see moodustab üle poole Eesti riigi 

aastasest viljavarust - selleks tuleks ettevõtte nõukogu esimehe Robert Antropovi sõnul 

tekitada täiendavaid teraviljavarusid ja sõlmida lepingud teraviljakasvatajatega126. Samuti on 

Eestis plaanis ehitada veel mitu vedela biokütuse tehast. Kõik need ettevõtted, ja ka muud 

majandusharud, konkureeriksid sama tooraine järele.  

 

Toetamisvõimaluste seminaril tehti ettepanek ka biokütuse ekspordi toetuse rakendamiseks 

Eestis. Kuna investorid eelistavad investeerida suuremahulistesse projektidesse, kus jaamade 

ja tehaste võimsus on suur ja kulutusi ühe toodetud energiaühiku kohta saab vähendada läbi 

mastaabiefekti saavutamise, siis võiks riik toetada bioenergia importi, mis stimuleeriks 

investoreid alustama Eestis tootmist. Samuti tõdesid seminaril osalejad, et turul peab toimuma 

iseregulatsioon. Sellise meetme rakendamist võib kaaluda kauges tulevikus, kui Eesti turg on 

end ammendanud. Samas, arvestades, et juba praegu planeerivad Eestisse rajatavad 

biokütuse tootjad eksportida kuni 95% oma toodangust välismaale, ei ole antud toetusel 

reaalset mõju.   

 

Tuleb arvestada ka sellega, et tihtipeale ELi liikmesriik ei saa ise otsustada oma toetusi, vaid 

neid tuleb kooskõlastada Euroopa Komisjoniga. Sellised toetused, nagu tooraine impordi 

toetus, rikuvad vaba konkurentsi ja vajavad ELi luba riigiabi osutamiseks. Siinkohal on oluline 

märkida, et ka Eestis rakendatud aktsiisivabastus ja fikseeritud ostuhind moonutavad vaba 

konkurentsi.  

 

 

 

                                                
126 Allikas: www.bioenergybaltic.ee  

http://www.bioenergybaltic.ee
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Seadusandlikud ja maksualused muudatused 

 

Seminaril tehti ettepanekuid seadusandlikeks muutusteks. Muuhulgas kaaluti võimalust muuta 

bioenergia valdkonda puudutavaid seadusi konkreetsemateks, kus  bioenergia tootjatega 
sõlmitakse pikaajalised lepingud bioenergia ostmiseks (ehk lubatakse konkreetse perioodi 

jooksul osta energiat fikseeritud hinnaga). Selline võimalus oleks rakendatav bioelektri puhul. 

Samuti olid mitmed seminaril osalenud eksperdid seda meelt, et riik ei tohiks ennast siduda 

pikaajaliste lepingute garanteerimisega, tekitades endale liigseid kohustusi.   

 

Toetamisvõimaluste seminaril puudutati ka maksusoodustuste teemat. Kaaluti muuhulgas 

USAs rakendatud tootmise maksukrediidi süsteemi (Production Tax Credit). Sellise süsteemi 

rakendamist tasub kaaluda ka vedelate biokütuste osas. Maksusoodustus võimaldab maha 

arvata 1,9 USA senti toodetud kWh tunni eest maksvatest maksudest taastuvatest 

energiaallikatest energia tootjate puhul. Võimalus mahaarvamiseks on garanteeritud esimese 

10 tootmisaasta jooksul. Eestis on võimalik rakendada sama süsteemi – nt tulumaksu puhul. 

Sellise süsteemi sihtrühmaks oleksid bioenergia tootjad.  

Vaja on hinnata ka sellise meetme maksumust riigile, kuna maksude laekumine väheneks. 

Meetme maksumus väljendub administreerimise kuludes ja samuti saamata jäänud maksude 

näol. Eestis toodetakse aastas ca 127,8 GWh127 taastuvat elektrit. Juhul, kui toetuse määr 

oleks nagu USAs ca 20 eesti senti/kwh, siis  tähendaks see maksimaalset umbes 25,6 miljonit 

krooni saamata jäänud maksutulu elektri puhul. Kui Eestis toodetakse kokku ca 8 000 Gwh 

elektrienergiat ja sellest aastaks 2010 oleks plaani järgi 5,1% taastuvelekter, siis oleks antud 

toetuse kulu ca 82 miljonit krooni elektrienergia puhul.  

 

Üheks võimaluseks taastuvenergia toetamiseks oleks bioelektri, ja taastuvelektri üldiselt, 
vabastamine  elektriaktsiisist. Samas, nagu tõdes Rahandusministeeriumi esindaja Lauri 

Lelumees, toimiva ostukohustuse olemasolul pole mõistlik teha muid bioelektrit edendavaid 

toetusi. Mõned eksperdid olid seda meelt, et sellist toetust võib  kaaluda hiljem tulevikus, 

vabastades taasutvatest energiaallikatest toodetud elektrit maksudest.  

 

Seminaril kaaluti ettepanekut lubada eraisikutel oma maksustatavast tulust maha arvata 

kulutused oma maja/korteri kütteks ostetud taastuvatele kütustele. Kütuse ost peab olema 

tõestatav ja müüja peab olema käibemaksukohustlane. Toetuse sihtrühmaks oleksid puitkütuse 

tootjad ja tarbijad. Ekspertide arvamusel on selline toetus keeruline ja selle administreerimine 

                                                
127 http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/doc/electricity/member_states/2006/estonia_et.pdf 

http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/doc/electricity/member_states/2006/estonia_et.pdf
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maksaks palju. Ministeeriumite esindajad olid seda meelt, et sellist toetust ei võetaks Eestis 

mingil juhul vastu. 

 

Euroopa Liidus levinud vedela biokütuse toetuseks on biokütuse müügikohtus. Kohustust 

müüa biokütust on näiteks rakendatud Leedus. Eesti suurima kütusemüüja AS Statoili 

müügidirektori Raimo Vahtriku arvates, on Eestis 2008-2010 teostatav müük E5 ja E85 

toodetega. Eelistatav on muidugi teise põlvkonna tehnoloogiate abil toodetud bioetanool, kus 

tooraineks on näiteks tselluloos ja puidujäätmed. Samas, kuna sellise tehnoloogia kasutamine 

Eestis sellel ajaperioodil on vähetõenäoline, siis oleks eelistatav mitte tavalistest toiduainetest 

(mais, nisu) toodetaud etanool, vaid pigem suhkrupeedist või siis suhkruroost toodetud etanool, 

mida oleks näiteks võimalik importida Brasiiliast. Kogumüügist on Raimo Vahtriku sõnul läbi E5 

ja E85 saavutatav 2-3% biokütuste osakaal müüdavatest mootorikütustest.  

 

Biodiisli B5 müüki oleks soovitatav alustada peale 2010-2012. aastat, kui on arenenud ka teise 

põlvkonna (2G) tehnoloogiad, mis on efektiivsemad kui praegused 1G tehnoloogiad ja lubavad 

vältida konkurentsi toiduainetööstuse ja vedelate biokütuste tootmise vahel sama tooraine tõttu.  

 

Bioetanooli ja biodiisli lisamine baasbensiini oleks ka suur lisakulutus kütusemüüja jaoks, kuna 

sellise kütuse müük eeldab vajaliku mahutipargi ja infrastruktuuri olemasolu või täiendavaid 

investeeringuid. Oletatavasti lisab see lõpptoote hinnale kuni 0,1 EEK liitri kohta kui on tegu 

uue tehnilise lahendusega.  

 

Üks lisakulutus on seotud ka sellega, et bioetanooli ja biodiisli tootmiseks ei ole võimalik 

kasutada tavalist bensiini või diislit, vaid selleks on vaja spetsiaalset baasbensiini või 

baasdiislikütust. Baasbensiini saab olla kas RON 95 või RON 93,5, mis on vastavalt ca 9-10 ja 

3-4 USD/mt  (30-40 EEK/mt) kallimad, kui EN228 tavabensiin.  

 

Eesti, Läti ja Leedu turge domineerib Leedus asuv Mazeikiu Nafta (MN) tehas, mis ei müü 

baasbensiini. Nagu juba varem mainitud on Leedus bioetanooli lisamine kohustuslik, siis on 

siseriiklikud nõuded kehtestatud vastavalt sellele, mida MN tehas toodab. Ükski jaemüüja ise 

bioetanooli ei lisa (v.a. Lukoil, kes osad mootorikütused impordib Venemaalt), kuna kõik tuleb 

valmis kujul MN tehasest. Kui MN tehasel juhtuvad tootmisraskused (põleng, rike, 

toormepuudus), siis kehtestatakse siseturul erandnõue ja biokütuse lisamist sel perioodil ei 

nõuta. 
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Kuna 2008. aastal läheb MN tehas üle 10 ppm väävlisisaldusega mootoribensiinidele, siis oleks 

teoreetiliselt võimalik Eestisse importida ka MN tehases toodetud valmis E5 mootoribensiini, 

mida Eestis pole enam vaja segada ja saab paisata kohe müüki. Selline bensiin vastaks Eestis 

kehtestatud standarditele. E5 turuletoomine Eestis eeldab alternatiivsete tarnekanalite 

olemasolu nii baasbensiinile kui bioetanoolile - või nende rafineerimistehases toodetud segule. 

 

Juhul, kui Eesti ei soovi sõltuda bioetanooli pakkumises Leedu Mazeikiu Nafta tehasest, siis 

teiseks võimaluseks oleks kasutada Skandinaavia ja mitme muu Euroopa riigi 

rafineerimistehases valmistunud baasbensiini, mida on võimalik importida vaid meritsi.  Siis 

oleks baasbensiini impordiks Eestisse vaja terminali, kuhu saab kütust importida tankeritega.  

 

Eestit peetakse Euroopa mõistes väga erandlikuks turuks, kus müüakse erandlikult palju RON 

98 mootoribensiini. Baasbensiini, kuhu saaks lisada bioetanooli ja tulemuseks on EN228 

nõuetele vastav RON98 mootoribensiin teadaolevat ei ole. Seega võib RON98 mootoribensiini 

puhul olla tegemist suhteliselt suure osakaaluga mootorikütusega, kuhu biokomponenti lisada 

mõistlike kuludega ei ole võimalik. Kui Eesti kütusemüüjad lisaks kogu müüdavasse 

mootoribensiini RON 95 5,0% bioetanooli, siis kogu mootoribensiinist oleks tulemus ikkagi alla 

5% kogu müüdava mootoribensiini mahust. 

 

Kui riik otsustab lõpuks müügikohustuse kehtestamise poolt, siis peaks olema vähemalt ühe 

aastane etteteatamiseperiood, mis annab kütusemüüjatele aega biokütuse müügiks ette 

valmistada.  

 

Kindlasti tasub kaaluda ka HeiVäli uuringus toodud ettepanekuid vedelate biokütuse 

toetamiseks128, muuhulgas ettepanekud riigile kuuluva transpordi üleviimiseks biokütusele.  

 

14.3. Kokkuvõte 

ELi liikmesriigil on õigus ja tihtipeale ka kohustus võtta tarvitusele meetmed bioenergia 

valdkonna toetamiseks. Selleks on võimalik kasutada mitmeid toetamismehhanisme, alates 

finantsilistest toetustest ja lõpetades seadusandlike regulatsioonidega.  

 

                                                
128 Uuring on kättesaadaval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel  www.mkm.ee 

http://www.mkm.ee
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Ernst & Young’i poolt korraldatud bioenergia toetamisvõimaluste seminari osalejad olid 

arvamusel, et Eestis pole mõistlik mõelda välja uusi investeeringuid ja toetusi bioenergia 

valdkonnale, vaid on vaja efektiivistada olemasolevaid.  

 

Uue toetuse võimalusena tuleb kaaluda nt tootmise maksukrediidi süsteemi, kus 

taastuvenergiatootjatel lubatakse oma maksvatest maksudest maha arvata fikseeritud summa 

toodetud kWh kohta. Kui Eestis toodetakse kokku ca 8 000 GWh elektrienergiat ja sellest 

aastaks 2010 oleks plaani järgi 5,1% taastuvelekter, siis oleks antud toetuse kulu elektrienergia 

puhul ca 82 miljonit krooni. Sellist süsteemi tasuks kaaluda nt ka vedelate biokütuse tootjate või 

müüjate puhul. 

 

Vedelate biokütuste edendamiseks oleks võimalik mitme Euroopa Liidu riigi näitel võimalik 

rakendada biokütuste müügikohustust. Sellise kohustuse kehtestamine tähendaks lisakulusid 

biokütuse müüjatele, samas suurendades aga biokütuse tootjate läbimüüki. Riik võib otsustada 

selliste kütusemüüjate lisakulude korvamist kas läbi finantstoetuste (aidates installeerida uusi 

mahuteid jne) või rakendades eelnevalt mainitud maksukrediidi süsteemi.  

 

Biokütuste edendamisel on oluline teha vahet esimese ja teise põlvkonna biokütuste vahel. 

Esimese põlvkonna biokütuste tooraine on sama mis toiduainetööstusel ja selle rohkel 

kasutamisel tekib konkurents, mis viib tooraine hinda ülesse. Teise põlvkonna biokütuste 

tooraineks võib olla aga näiteks puit või turvas. Riigil tasub uurida teise põlvkonna 

tehnoloogiate kasutamise võimalust Eestis, tehes aktiivselt koostööd nt Soomega, kel on 

võimalusi uuringuteks rohkem.  

 

Kindel on see, et bioenergia toetamisel on vajalik kompleksne lahendus tervele väärtusahalale 

alates kasvatajast lõpetades infrastruktuuriga.  

 

 

Potentsiaalne 
meede 

Sihtgrupp Eesmärk ja tegevused Meetme maksumus 

Kasutamata 

metsamaa 

rakendamine 

bioenergia 

eesmärkidel 

Bioenergia tootjad, 

metsa kasvatajad 

Kasutamata riigimaa 

rentimine 

soodushinnaga või 

loovutamine bioenergia 

valdkonnale. 

Raske prognoosida 
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Bioenergia tooraine 

impordi toetus 

Vedelate 

biokütuste tootjad 

Kuna investorid 

eelistavad investeerida 

suuremahulistesse 

projektidesse, kus 

jaamade ja tehaste 

võimsus on suur ja saab 

säästa läbi 

mastaabiefekti 

saavutamise, siis võiks 

riik toetada bioenergia 

importi, mis stimuleeriks 

investoreid alustama 

Eestis tootmist. 

Raske prognoosida 

Pikaajaliste 

ostulepingute 

sõlmimine bioelektri 

tootjatega 

Bioenergia tootjad, 

eriti bioelektri ja –

soojuse tootjad 

Tootjatega sõlmitakse  

(EE) pikaajalised 

lepingud (nt.10.aastaks), 

mis garanteerivad neile 

fikseeritud hinna kWh 

kohta. Investoritel tekib 

kindlus, et isegi 

seaduste muutmisel ei 

muutu nende sissetulek.  

Tegu oleks fikseeritud 

ostuhinna süsteemi 

täiendamisega. 

Riigi kulu oleks 

suuremas osas seotud 

sellise toetuse 

administreerimisega. 

Kohustuslik 

müügikohustus 

Vedelate biokütuse 

tootjad 

Kohustada vedelate 

biokütuste müüjaid 

müüma 5% biokütust 

(v.a. talvisel perioodil). 

5% on võimalik lisada 

bensiini ja diislisse ilma 

vajaduseta sellest 

tarbijaid informeerida.  

Riigi kulu oleks 

suuremas osas seotud 

sellise toetuse 

administreerimisega. 

Kütusemüüjate jaoks 

aga tähendaks see 

suuri investeeringuid ja 

lähtuvalt sellest ka 

kõrgemat hinda.  

Production Tax Bioenergia tootjad Toetus võimaldab maha Meetme maksumus 
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Credit arvata fikseeritud 

summa toodetud kWh 

tunni eest maksvatest 

maksudest taastuvatest 

energiaallikatest energia 

tootjate puhul. Selline 

võimalus võib olla 

garanteeritud konkreetse 

perioodi jooksul. Eestis 

oleks võimalik 

rakendada sellist 

süsteemi nt tulumaksu 

puhul. 

väljenduks 

administreerimise 

kuludes ja samuti 

saamata jäänud 

maksude näol. Eestis 

toodetakse aastas ca 

127,8 GWh taastuvat 

energiat. Juhul, kui 

toetuse määr oleks 

nagu USAs ca 20 eesti 

senti/kwh, siis  

tähendaks see 

maksimaalset ca 25,6 

miljonit krooni saamata 

jäänud maksutulu. 

Vaja arvestada ka 

sellega, et Eestis on 

reinvesteeritud kasum 

vabastatud 

tulumaksust ja 

järelikult poleks ka 

reaalne saamata 

jäänud tulu nii suur.  
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III etapi raames on läbiviidud seminarid, millest võtsid osa: 

Andres Taukar -Digismart, Väo Elektrijaam 

Einar Kikkas - Eesti Põllumajandusministeerium 

Ell-Mari Koppel - Eesti Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium  

Indrek Tiidemann - Terts 

Lauri Lelumees - Eesti Rahandusministeerium 

Lynn Marion Bonney - Eesti Põllumajandusministeerium 

Madis Laaniste- Eesti Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 

Märt Mõtus -  tehnikadoktor, energeetika valdkonna ekspert 

Peeter Eek – Eesti Keskkonnaministeerium 

Riia Ratnik - Estonian Cell 

Sulev Soosaar - Tallinna Tehnikaülikool 

Taivo Denks - Eesti Keskkonnaministeerium 

Toomas Meltsas -  Eesti Statoil 
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SUMMARY IN ENGLISH 

 

Legal and Tax regulations of bioenergy sector 

 

Analysis of domestic and European Union regulations for bioenergy market 

The main instruments to promote the use of bioenergy in Estonia are the feed-in tariffs for 
electricity and excise tax relief for biofuels. For wider use of biomass as a renewable energy 
source in electric power production, the Estonian law on electricity market imposes the network 
operator to buy electricity which is connected to the mains of particular operator and is 
produced from renewable energy source or instead the operator can choose to pay fixed 
premium to the producer for sold electricity. 

To improve competitiveness of biofuels in Estonia the law of excise for alcohol, tobacco and 
fuel releases biofuels from excise tax. The opportunity to apply excise release, agreed by 
European Commission, is effective until 27 July 2011. 

European Union attempts to guarantee that in year 2010 percentage of renewable energy 
sources is 21%. The limit for Estonia is set at 5,1% for renewable electricity. Research for 
Estonian electricity industry development plan indicates that in 2010 potential amount of 
electricity produced from renewable energy other than wind is 2,9% and from wind 2,2%, i.e. 
200GWh. 

EU has set an aim of 5,75% biofuel share of all transportation fuel by the end of 2010. To 
promote use of biofuels and other renewable fuels directive by European Commission allows 
implementing different support schemes: direct exemption from tax, different norms, full or 
partial refunding of tax bill. Several support projects are planned in Estonia and also in 
European Union level for development of renewable energy. 

According to Estonian electricity industry development plan priority in power engineering is 
expanding cogeneration of renewable energy, heat and electricity. 

 

Comparative analysis of taxes applied to Estonian and European Union bioenergy 
market and proposals for changes in Estonian tax structure  

In January 2007 development plan for promotion of biomass and bioenergy was adopted by 
Estonian Government.  

Promoting biomass production 

Development plan for biomass indicates measures to expand promotion of energy made from 
wood, waste and agricultural units, creating market based incentives and diminishing obstacles. 
In this way Europe can reduce reliance on fossil fuels, limit greenhouse gases and promote 
economic activities in rural areas. At present European Union fulfils 4% of its energy need with 
biomass. By using its full power EU could duplicate the use of biomass. 

In Estonia there are no governmental resources separated for biomass production. Producers 
of renewable and alternative energy can apply for European Union structure funds and support 
in frame of Estonian rural development plan.  

Promoting demand for biofuels 
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Biofuels directive requires that in 2005 biofuels market share is 2% and in 2010 5,75%. To 
achieve this many member countries use biofuels tax exemption, many have set an obligation 
on fuel vender to sell certain percentage of biofuels. Estonia applies excise release on biofuels 
until 27 July 2011, yet the 2% limit was not achieved for 2005. 

Promoting electricity produced from renewable energy sources 

Directive by European Community sets minimum targets for use of renewable energy. It is also 
stipulated that member countries have to assure easier access for renewable energy 
producers, intensify and facilitate issuing licences and establish system of origin guarantees. 

Some other changes in Estonian taxation system could be considered in order to support the 
bioenergy production. One of the possibilities is to imply land tax relief for bioenergy producers. 
Due to rate of land tax Estonia the effect of such measure could be hardly perceptible. Among 
other measures considered is income tax relief for bioenergy producers. The measure is 
described in the III phase of the current report.  

 

Overview of Estonian and European Union regulating standards of bioenergy 

Standards help to assure quality and safety of product or service, they secure compatibility and 
convertibility, reduce variety of unnecessary versions and procedures net costs. Standards also 
save environment and their harmonising is one step closer to free movement of goods. 

On European level regulating standards in bioenergy field are developed by CEN (European 
Committee for Standardization). Estonia is also a member of CEN and has accepted its 
bioenergy standards. 

CEN is framing approximately 30 technical specifications for solid biofuels which are 
considered as preferred standards. 

Some new standards were recommended during BASREC project Bioenergy 2003-2005: 

- Standard for operating and storing of biofuels 

- Classification of ashes and conducting of melting of ashes 

- Directives on peat 

- 300 kW- 4mW solid biofuels boilers field tests 

Research financed by Nordic countries Minister Council indicates that Baltic States need 
additional trainings and information about standards as they have not participated actively in 
CEN engagements. It can be concluded that Estonia should take more action in development of 
standards on European Union level to secure its own interest early in the beginning phase of 
establishing new standards. Governmental initiative for new standards should be displayed. 
Besides Ministry of economic affairs and communication and Estonian Centre of 
Standardisation Ministry of agriculture, educational and science institutions and representatives 
of enterprises should take part in standardisation process because it could help reducing risk 
that Estonian organisations are not in accordance with requirements which complicates 
international cooperation and trade. 

 

Analysis of Estonian and European markets consolidation 

Energy Policy of European Union describes three challenges for European energy market for 
which effective internal market is essential, these are competitiveness, efficiency and reliability. 
European Union has already implemented several measures, including different regulations 
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and directives, to create internal energy market which creates alternatives for all consumes and 
business opportunities. 

On EU level bioenergy field is regulated by different legislative acts like the European 
Parliament and the Council directives and regulations, also by other institutions 
recommendations and analysis documents. 

Some of the obligatory documents are:  

- The European Parliament and the Council directive 2001/77/EC on the promotion of 
the electricity produced from renewable energy source in the internal electricity market;  

- Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels 
for transport; 

- Directive 2003/96/EC on the restructuring the Community framework for the taxation of 
energy products and electricity. 

 

Some of the recommended documents are  

- EU strategy on biofuels;  

- Development plan for biomass;  

- Europe energy policy;  

- Development plan for renewable energy. 

 

While the minimum target of 5,1% for renewable energy gross consumption by 2010 in Estonia 
will be most likely fulfilled, the target for use of biofuels seems to be unreachable. One of the 
reasons can be high price of biofuel comparing to ordinary diesel, experts also indicate that in 
Estonia there are not many devices that use bio diesel, which also slows down spread of bio 
diesel.  

One positive aspect of opening energy market is consumers’ grater certainty about fair price, it 
also gives an opportunity for Estonia to be part of European energy market. Effect on bioenergy 
market most probably will not be intense as countries are interested in producing and 
consuming renewable energy in their own territory and bioenergy export is unlikely because 
countries need to fulfil EU requirements first. Energy markets of Latvia and Lithuania are 
already 100% open for external energy producers. Estonia should observe movement on these 
markets and see what kind of changes take place on wholly opened markets. 

 

Analysis of trade regulation possibilities on environmental protection and increasing 
energetic independence  

European energy policy originates from three objectives: 

- Fight against climate change; 

- Reducing European Union external vulnerability by imported hydrocarbons; 

- Fostering employment and economic growth. 

 

Researches by European Commission indicate that reliance on import in Europe is growing 
rapidly.  For example majority of gas consumed in EU comes from only three countries: Russia, 
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Norway and Algeria. Member countries should promote renewable energy as it helps reduce 
insecurities in energy supply by diversifying energy field and creating new jobs. It is also 
cleaner than energy from fossil fuels.  

Estonia as a member county has to follow EU regulations on trade, we have to differentiate 
trade inside the Communion and with third countries. Talking about renewable energy it is 
important that energy markets are open – free movement of goods and services and freedom of 
start-up. Estonia needs to follow liberal policy based on market economy also in energy sector. 
It could help increase environmental protection because enterprisers in competition will close 
plants which are inefficient.  

Some restrictions on imported biofuels need to be established in Estonia because with dropping 
all excises and tariffs on imported biofuels domestic producers could not be able to compete. At 
the same time Estonia is a member of WTO and we must accept transnational contracts which 
disallow closing doors for imported biofuels and raw materials of bioenergy.  

To assure honest competition conditions for bioenergy compared to ordinary energy the 
secretary general of European Biomass Association proposes following solutions: 

- Creating infrastructure of high quality for biomass production and collection, and 
making energy supply for customers as easy as it is for fossil fuels; 

- Removing administrative barriers, reducing time for getting licences; 

- Guaranteeing bioenergy and biogas hones access to networks; 

- Making several demonstrative and experimental bioenergy production projects to 
increase references of bioenergy; 

- Harmonising trading regulations on EU level; 

- To accelerate implementation of European Biofuels Directive, whereby recommended 
limits should become obligatory; 

- To support bioenergy and technologies that use biofuels. 

Before taking any steps about trading regulations all social and economical aspects should be 
considered. 
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Analysis of bioenergy sector in Estonia 

 

Overview of Estonian bioenergy sector actual state and potential 

Estonian “Development plan for biomass and bioenergy for 2007 to 2013” indicates that 
conducted research and development have not been thorough enough to give entrepreneurs 
and investors sufficient trust to make business decisions. There is a need for more information 
about qualifying technologies, also additional feasibility studies for possible investments should 
be conducted. 

Over the last few years production of renewable energy has grown intensively. In 2005 hydro 
and wind power plants aggregate capacity reached 28,2 MW. In 2003 18,9 GWh and in 2005 
76 GWh electricity was produced from hydro and wind. Biomass use in renewable energy is 
marginal, forming 0,3% from all combustible in electricity production.  

In 2006 the total use of gasoline and diesel in Estonia was 860 Ml and from that only 0,15% 
were biofuels regardless of excise release.  

Main problems in biofuels sector are: 

- Biofuels are new for Estonia, there is lack of information and therefore people and 
investors are sceptical about it; 

- Vehicle manufacturers are cautious about biofuels; 

- Fuel seller are sceptical about using biofuels; 

- Lack of solid understanding about biofuels and use of them, there is need for more 
standards. 

To develop bioenergy sector potential many internal development plans and strategies, also 
regulations by EU which set specific targets, have been very profitable.  

Development plan for biomass and bioenergy indicates that within next five years availability of 
biomass and bioenergy should increase considerably, with state support having a vital role in 
this. Bioenergy price needs to become more competitive comparing to other types of energy. 
The use of biofuels is planned to reach 6% from fuels used in transportation by 2013, whereas 
local administrations and governmental institutions should be the leading consumers of 
biofuels.  

There are several enterprises in Estonia involved in bioenergy field. Some of them stopped 
producing transportation biofuels due to high prices of raw material by July 2007. Estonian 
largest enterprise in renewable energy is Eesti Energia who also has the liability by law to buy 
renewable electricity and heat from producers. 

 

Level of bioenergy subsidies comparing to manufacturing costs in Estonia and EU 

Considering present prices of biomass and available technologies it is clear that bioenergy 
cannot be competitive without additional internal or EU support.  

Most significant influence on manufacturing cost have displayed subsidies from structure funds 
used for development of infrastructure, technology and renovation. Other types of support, like 
feed-in tariffs, excise release and reduced income tax do not have so much impact on 
manufacturing cost but they increase sales and profitability.  
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Analysis of support influence on producers’ profitability 

Estonia has started supporting bioenergy more widely from the end of 2006, when development 
plan for biomass and bioenergy was created. Besides financial support there are several other 
possibilities for promoting bioenergy. One of them is making administrative operations simpler 
and faster. There should not be barriers for production and utilisation of bioenergy, countries 
also need to make objective and transparent regulations for administration. Support system 
should be addressed to the whole bioenergy supply chain starting from cultivating biomass 
ending with bioenergy delivery. 

Supporting bioenergy may also have some negative outcome. Despite good impact on 
profitability, different support schemes make producers vulnerable for market or regulative 
changes, e.g. if subsidy is discontinued then it influences essentially manufacturers resilience. 

There is a chance that bioenergy support could decrease development of effective technologies 
or foster accepting risks too easily.  

 

Analysis of main obstacles on exploiting bioenergy 

Biomass potential depends on demand for food, productivity of forests and energy-cultures, 
availability of land, competition of cultivation, demands on environment, markets and politics, 
also on research and development.  

Obstacles on bioenergy development can be technical and economical. In Estonia non-
technical barriers dominate, most influential are financial ones.  

Main problems bioenergy encounters are: unstable politics – it is not sure if support is available 
in future or if regulations change; lack of regulating legislation and standardisation; availability 
of less expensive alternatives as raw material for bioenergy is currently costly. 

By categories most important obstacles on developing bioenergy: 

Liquid biofuel (bio diesel and bio ethanol) – much attention is paid to reducing CO2 but other 
emissions are being ignored; lack of statistics; no certain ministry takes clear responsibility for 
promotion of bioenergy sector; small difference in price of fossil and biofuels; Estonian cold 
winter which could congeal bio diesel; lack of interest by reseller; difficult procedures for 
support. 

Heat – comparing to bio electricity bio heat is less regulated and supported; lack of experience 
in co-production technologies; lack of information. 

Electricity – lack of information and efficient technology; not much raw material for production. 

Biomass – lack of subsidies for cultivation of the energy cultures; Estonian crop yield is one of 
the lowest in Europe; availability of land is small considering territory of Estonia; public 
awareness about cultivation and accompanying positive and negative sides is low. 

 

Overview of factors that impact the market due to wider bioenergy utilisation 

Wider utilisation of bioenergy also influences other fields besides energy: environment, 
agriculture, food industry, forestry, transportation and overall economy. 

Bioenergy support improves aim target, i.e. agricultural, forestry and energy producers, 
situation. It helps to improve infrastructure and create more jobs in rural areas. Forestry has 
developed as new technologies are being used. At the same time it is negative because it 
deforms price and competition conditions. 
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Consumers also have to pay higher electricity bills due to increase in biomass utilization for 
electricity production. Likewise, it worsens situation of other producers, like oil shale producers. 

Several studies indicate that there exists a direct competition between food and bioenergy 
sectors because cultivation of biomass is more attractive than it is for food cultures since there 
are several support schemes implemented for bioenergy development. That affects food prices 
because of demand for primary goods. 

One of support methods is imposing additional taxes on non-renewable energy, like excise on 
fossil fuels. This makes energy more expensive for consumer which causes rise in inflation. 

While evaluating biomass and bioenergy it is important to consider supply reliability and 
influence on environment. Environmental aspects of bioenergy need to be studied because 
even though amount of CO2 has been decreased amount of NOx has increased. 

 

Overview of how wider use of bioenergy reduces CO2 emissions and influences quota 
prices 

Bioenergy has an important role in reducing CO2 emissions because bioenergy is CO2
 neutral. 

During combustion there is the same amount of CO2 released as it is absorbed by energy crops 
while growing. 

To reduce CO2 emissions there are several political and economical measures implemented. 
Member countries of EU decided in 2004 on Directive of greenhouse gases. According to 
European waste trading scheme companies are entitled to release certain amount of 
greenhouse gases. If permitted amount is not fully used, the company has a right to sell surplus 
amount on the European market. This enables to increase savings on quotas and earn 
additional income. Meanwhile it is important to take into account that this scheme is not 
designed to generate profit but to limit emissions. 
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Analysis of support measures implemented in bioenergy sector 

 

Analysis of implemented support schemes for bioenergy sector in Estonia and European 
Union 
 

There are several methods implemented in the European to promote bioenergy and make it 
more competitive. Usually they are divided into the following groups: 

- Feed-in tariffs; 

- Green certificates; 

- Tendering systems; 

- Tax exemptions. 

There could be used direct or indirect methods to support bioenergy sector. In case of direct 
methods regulations, tax policy and financial mechanisms are directed to renewable energy. 
Indirect methods promote bioenergy in wider sphere.  

 

Some indirect and direct methods are as follows: 

Indirect support with burdening other energy sources, like increasing taxes: 

- National pollution taxes; 

- Taxes and quotas for CO2; 

- Excises; 

- Targets for renewable energy. 

Direct support: 

- Investment support, subsidies; 

- Fixed tariffs; 

- Fixed premiums; 

- Tax exemptions; 

- Fixed quotas for renewable energy; 

- Tendering systems; 

- System of green certificates. 

 

Several studies and interviews conducted by Ernst & Young Baltic AS indicate that feed-in 
tariffs also implemented in Estonia have the biggest effect in bioenergy development. Feed-in 
tariffs, as a measure, is easy to implement, transparent and guarantees constant income for 
investors. In case of biofuels the most effective instruments are excise relief and obligation to 
sell biofuels. 
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Indirect support measures can also be considered effective. For example pollution taxes 
increase renewable energy competitiveness; as compared to fossil fuel it has higher inner costs 
and lower external costs. 

It is also recommended to study support systems outside Europe when analysing bioenergy 
support methods that could potentially be implemented in Estonia. Research about utilization 
and promotion of biofuels, prepared by Ernst & Young Renewable energy group indicates that 
USA and China are in the top list of bioenergy promotion. Top countries regarding biofuels are 
USA, Brazil and Canada.  

 

Risk analysis of bioenergy production investments 

There are several risks effecting bioenergy field that could become significant obstacles for 
sector development. Important changes on the markets, which cannot be forecasted, i.e. 
incorrect planning of resources, could lead to financial difficulties. In order to retain 
sustainability and competitiveness constant mapping, assessing and managing of risks are 
essential.  

During risk assessment seminar, conducted by Ernst & Young Baltic AS different risks were 
defined and evaluated according to their probability and effect. Also possible solutions to 
mitigate risks were discussed.  

Analysis concludes that the most critical risks effecting Estonian bioenergy field are associated 
with raw materials, availability of land, low level of land utility and country’s politics regulating 
bioenergy sector. 

The ten most critical risks are as follows: 

- Lack of raw material which leads to higher prices; 
- Utilisation of arable, not enough crop is cultivated; 
- Unstable politics, as a result regulations are often changed; 
- Negative external (outside Estonia) influence on bioenergy market ; 
- The price of raw materials for bioenergy will rise considerably, making bioenergy 

excessively expensive comparing to non-renewable energy sources; 
- Consumers awareness about bioenergy is small, they are unconcerned about 

bioenergy and therefore do not buy bioenergy products; 
- As Estonian market is small it is not possible to invest in large scale cogeneration 

projects; 
- Lack of responsibility by authorities which leads to low productivity; 
- Governments scepticism toward bioenergy, so this sector is overridden; 
- Differences between countries legislations (different standards, politics, regulations, 

goals, definitions). 
 

Suggestions for financing bioenergy by European Union and from domestic sources 

On the seminar organised by Ernst & Young Baltic AS to discuss new support methods for 
bioenergy, participants agreed that it is not reasonable to come up with totally new support 
schemes, but existing ones should be developed into more efficient.  

As new support alternative production tax credit system should be taken under consideration. It 
allows renewable energy producers deduct certain sum of money from payable taxes. In case 
ca 8000 GWh electricity  is to be produced in Estonia by the year 2010 and 5,1% of it is 
renewable energy then cost of this support scheme would be around 82 million EEK. This 
method could also be considered in case of liquid biofuel producers or sellers. 
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For promoting liquid biofuels selling obligation, implemented in many European countries could 
be considered. It would result in increased expenses for sellers but it would also increase 
income of biofuel producers. State can decide to reimburse additional costs with financial 
support (i.e. by helping install new containers) or by implementing the above mentions 
production tax credit system. 

It is important to distinguish first and second generation biofuels when promoting bioenergy. 
Raw material for the first generation biofuels is the same as for food industry and there is an 
existing competition between these two sectors. This causes increase in prices. On the 
contrary, raw material for second generation biofuels could be wood or peat. Estonia should 
consider tide cooperation with Finland, who has more possibilities to conduct research, in order 
to see how to put second generation technologies into best practice.  

While promoting bioenergy it is important to find complex solution for the whole value chain 
starting from cultivation of crops and ending with bioenergy infrastructure. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


