Energia aastakonverents 2017
01.12.2017
Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus
Energia aastakonverents 2017 annab hea ülevaate energiasektoris toimuvast. Tänavusel konverentsil
on juttu nii Euroopa kui Eesti energiaturust – kuulete ülevaadet puhta energia paketi menetlemisest
Euroopa Parlamendis ning sellest, kuidas saab Eesti mõjutada Euroopa Liidu energiapoliitikat läbi
eesistumise. Juttu on ka Eesti regulatsioonidest ja muudatustest õigusaktides ning lubatud ja
keelatud riigiabist. Toimuvad põnevad aruteluringid, kus analüüsitakse gaasiturul ja kaugkütteturul
toimuvat ning elektrituru (digi)tulevikku ja taastuvenergia tulevikuväljavaateid.

Korraldajad: Tööstusuudised.ee ja Advokaadibüroo COBALT
NB! Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi programmis.
Lisainfo programmi kohta: Harro Puusild, harro.puusild@aripaev.ee või telefonil 51 935 524
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust ürituste reklaamimüügi projektijuhi
Age Raam`iga (age.raam@aripaev.ee või telefon 58 666 496)

PROGRAMM
1.12.2017
09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos värske Äripäevaga

10:00 - 10:05

Konverentsi sissejuhatus
Aivar Taro Advokaadibüroo COBALT partner ja konverentsi moderaator

10:05 - 10:15

Avasõnad
Kadri Simson Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, majandus- ja taristuminister

10:15 - 10:45

Puhta energia paketi menetlemine Euroopa Parlamendis
Kaja Kallas Euroopa Parlamendi liige, elektrituru uue disaini variraportöör
Käesoleval hetkel on ELi energiasektori tulevik vormimisel ELi seadusandlikus protsessis. Nimelt tuli
Euroopa Komisjon 2016. a lõpus välja uue energiapaketiga, mida hetkel menetletakse Euroopa Parlamendis
ja nõukogus. Nn puhta energia pakett reguleerib muu hulgas taastuvenergiat, elektrituru ülesehitust ja
energiatõhusust. Meil avaneb suurepärane võimalus kuulda otse elektrituru uue disaini eelnõu variraportöörilt
seda, kuidas on eelnõu menetlemine Euroopa Parlamendis kulgenud, millised on olnud peamised
vaidluskohad, milline on parlamendi positsioon võtmeküsimustes ning millised lahendused on triloogides
komisjoni ja nõukoguga pinnale jäänud.

Eesti mõju Euroopa Liidu energiapoliitikale läbi eesistumise

10:45 - 11:15

Eesti mõju Euroopa Liidu energiapoliitikale läbi eesistumise
Jaanus Uiga Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna ekspert
Lisaks Euroopa Parlamendi poolsele vaatele kuuleme ministeeriumi esindajalt eelnõu menetlemise kohta
ministrite nõukogus. Kuna puhta energia paketi menetlemine on olnud üks Eesti eesistumise prioriteetidest,
on Eesti ametnikud sellesse menetlusse palju panustanud ja seeläbi on Eestil olnud harukordne võimalus
osaleda juhtrollis ELi energiapoliitika kujundamisel. Kuuleme erinevate liikmesriikide huvide vahel
kompromisside otsimise keerulisest tööst ning sellest, millised lahendused võiksid aktsepteeritud saada.
Samuti kuuleme Eesti huvidest eelnõudega seoses ning paketi võimalikust mõjust Eesti energiasektorile.

11:15 - 11:30

Visioon elektrituru (digi)tulevikust
Taavi Veskimägi Eleringi juhatuse esimees

11:30 - 12:00

Kohvipaus

12:00 - 12:40

Muudatused Eesti energeetika regulatsioonides
Timo Tatar Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja
Kuuleme otse ministeeriumi esindajalt, milliseid muudatusi ja millises ajakavas on erinevates
valdkonnapõhistes regulatsioonides oodata.

12:40 - 13:00

Kas ja keda riigiabi aitab? Tähelepanekuid lubatud ning
keelatud abi näidete põhjal
Elo Tamm advokaadibüroo COBALT partner
Käsitleme riigi tegevust energiasektoris – millal on riigi sekkumine vajalik, millal aga üleliigne, millised on riigi
ebasobiva sekkumise tagajärjed turu toimimisele, samuti seda, mida riik riigiabi andmisel silmas peab
pidama.

13:00 - 14:00

Lõuna

14:00 - 14:40

Arutelu: milline on Eesti jaoks sobilik gaasituru ülesehitus?
Kalle Kilk Eleringi juhatuse liige ja varahaldusjuht
Margus Kaasik Eesti Gaasi juhatuse liige
Maria Helbling Alexela Energia juhatuse esimees
Arutleme, milline peaks olema maagaasi roll energiallikana Eesti energiaturul. Vaatleme gaasituru
kasvuvõimalusi ning kokkupuutepunkte teiste energiaallikatega. Käsitleme maagaasi kasutusele võttu

transpordis ja laevanduses. Käime üle oluliste taristuprojektide hetkeseisu. Ühtlasi arutleme, milline LNGterminali lahendus oleks Eestile ja laiemale regioonile parim.

14:40 - 15:10

Kaugkütte potentsiaal tõhusa ja keskkonnasõbraliku
kütteviisina
Margo Külaots Fortum Eesti juhatuse esimees
Ettekandes käsitletakse põnevaid arenguid ja suundumusi kaugkütteturul. Muu hulgas vaadeldakse
kaugjahutuse näitel täiendava efektiivsuse saavutamise võimalusi. Samuti käsitletakse võimalusi erinevate
turuosaliste jääksoojuse kasutusele võtmiseks. Ühtlasi puudutatakse kaugkütte kokkupuutepunkte teiste
kütteliikidega.

15:10 - 15:50

Arutelu: milline näeb välja (digi)tulevik elektriturul?
Peeter-Jass Pikk Baltic Energy Partners juhatuse liige
Tiit Nigul Nordic Power Management juhatuse liige
Erkki Sapp Energiaturu arendusjuht, Elering
Elame tormilise digitaliseerimise ajastul. Sellest lainest ei jää puutumata ka elektrisektor. Eestis on
digilahenduste arendamiseks loodud suurepärased eeldused – tarbimiskohtades on kaugloetavad arvestid
ning andmed on turuosalistele Andmelaost kättesaadavad. Paneelis arutleme, milliseid kasulikke
digilahendusi sellele platvormile rajada saab, et muuta võrgu ja turu toimimist tõhusamaks ning anda
tarbijatele paremad tööriistad oma tarbimise kontrollimiseks ja reguleerimiseks ning miks mitte ka
rahateenimiseks.

15:50 - 16:30

Arutelu: kuidas jõuda taastuvenergia kasutamisel järgmisele
tasemele?
Tuuliki Kasonen Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht
Oleg Sõnajalg Eleoni juhatuse liige
Aavo Kärmas Enefit Taastuvenergia juht
Eesti on olnud taastuvenergia kasutusele võtmisel eesrindlik, ent meie looduslikud eeldused lubaksid palju
rohkem. Viimastel aastatel pole aga soovitud määral investeeringuid sektorisse tehtud. Paneelis arutleme,
mis on sektori arengut takistanud ning kuidas võiks kitsaskohtadest üle saada. Kõneks tulevad toetuste
süsteemi muudatused, asukohavaliku probleemid, meretuuleparkide rajamine, statistikakaubanduse
võimalused jm.

16:30

Konverentsi lõpp

TOETAJAD

LISAINFO

