Kütuseturu Aastakonverents
10.09.2019
Tallink Spa&Conference Hotel
7. korda toimuva Kütuseturu Aastakonverentsi, eesmärgiks on tuua kokku kütuseturuga seotud isikud,
et vaadata üle mis olukorras täna on Eesti kütuseturg ja millised muudatusi on lähiajal tulemas ning
mis need endaga kaasa toovad. Keskendume uutele kütuseliikidele ja nende rakendamise
võimalustele.

Milliseid kütuseturgu puudutavaid arengusuundi toetab Euroopa Komisjon? Milliseid Eesti riik?
Kas konservatiivne kütuseturg on möödanik?

Konverentsi modereerib Raivo Vare
Sihtgrupp: Kütuse jae- ja hulgimüüjad (juhid, omanikud), suuremad hankijad (transpordi- ja logistikafirmad, tööstus- ja
põllumajandussektor), erialaliidud

Lisainformatsioon: Programmijuht Hedi Meigas, hedi.meigas@aripaev.ee, 538 45 159
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi osakonnaga
telefon 53026292 või e-mailil: sponsor@aripaev.ee
Konverentsi korraldab Logistikauudised.ee

PROGRAMM
10. september 2019
08:30 - 09:00

Registreerimine ja hommikukohv

09:00 - 09:15

Avasõnad
Meelis Münt Keskkonnaministeeriumi kantsler

09:15 - 09:35

Energy Roadmap 2050 - Energia tegevuskava aastani 2050
Katrin Höövelson Euroopa Komisjoni Esinduse Eestis asejuht, majandusnõunik
Energy Roadmap 2050 ja A Clean Planet for all on raamdokumendid, mille järgi joondub Euroopa Liidu
kütuseturg.

09:35 - 10:05

Aktsiisid ja kütuseturu tulevik

Dmitri Jegorov Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler
10:05 - 10:35

Konservatiivne kütuseturg on möödanik
Rein Vaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna energiaturgude
juht
Euroopa Liidu taastuvenergia eesmärgid nõuavad liikmesriikidelt mugava siseriikliku kütuseturu muutmist
paindlikkuse ja suurema konkurentsi suunas. Olgu kütusemüüja eelistuseks vedelad biokütused, biometaan,
elektrienergia või LNG - igal müüjal on võimalus oma niššiks, mille loomiseks peab kaasama nii tarbijaid kui
tarnijaid. Tutvustame riigipoolseid taastuvenergia eesmärke transpordis ja mehhanisme nende täitmiseks.

10:35 - 11:00

Kohvipaus

11:00 - 11:15

Uued tanklalahendused aastaks 2020
Priit Pint Astro Baltics avalike suhete juht

11:15 - 12:00

European Union renewable fuels policy - experience and
outlook from the market leader
Ilkka Räsanen Neste Oyj avalike suhete direktor
(ettekanne on inglise keeles)
The EU regulatory framework for renewable fuels have created biofuels markets and industry across Europe.
How did Neste transform itself to be a world leader in renewable fuels, and how does Neste see the outlook
in Finland and elsewhere in Europe ?

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

Uute kütuse andmekogude mõju
Raili Roosimaa Maksu-ja Tolliameti maksuauditi üksuse juht
Alates 1.08.2018 on kütuse sektoris kasutusele võetud 4 reaalajas täidetavat andmekogu. Milline on olnud
andmekogude mõju kütuse sektorile ja maksulaekumisele ning kuhu liigume andmekogude arendustega.

13:30 - 14:00

LNG veokite kasutusele võtmisega kaasnenud kogemus
Alan Vaht Alexela juhatuse liige
Esimeste LNG veokite ostja Alexela AS, kes alates veebruarist veab kõikidesse oma tanklatesse üle Eesti ise
kütust, loodab investeeringu tagasi teenida paari aastaga.

Eesti Gaasi LNG punkerlaeva väljavaated

14:00 - 14:30

Eesti Gaasi LNG punkerlaeva väljavaated
Kalev Reiljan AS Eesti Gaas juhatuse liige
Maailmas on sarnaseid laevu vaid viis, Eesti Gaasi oma saab olema kuues, Läänemere põhja- ja idaosas
ainus. Lisaks Eesti ja Soome sadamatele plaanib ettevõte teenindada ka Läti sadamaid.

14:30 - 15:00

Lahendus kütuse säästmiseks ilma olemasolevat autoparki
ümber vahetamata
Jarmo Mätnikov Beyond OÜ juhatuse liige
Ott Männik Beyond OÜ kaasasutaja
Uus, arendatav hübriidlahendus EasyHybrid aitab kütust ja keskkonda säästa ning avab uusi võimalusi
transpordisektorile. Kuuleme tehnilisest lahendusest ja kütuse säästmisest konkreetsemalt ettevõtete
autoparkide näitel.

15:00 - 15:30

Kohvipaus

15:30 - 16:00

Vesinikkütuseelemendi väljaarendamine piiriülese koostöö
toel
Ivar Kruusenberg Powerup Fuel Cells OÜ juhatuse liige
UP400 on maailma esimene kaasaskantav vesinikkütuseelemendil põhinev arukas generaator (FCSMARTGEN), mida saab ühendada päikesepaneelide ja tuuleturbiinidega, et toota elektrit jahile või
haagissuvilale.

16:00 - 17:00

Vestluspaneel – Kuhu liigub Eesti kütuseturg?
Heiko Heitur Keskkonnaministeeriumi Välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist
Raimo Vahtrik Circle K Mootorikütuste müügidirektor
Marti Hääl Alexela Group juhatuse liige
Ain Laidoja Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühingu tegevdirektor

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

