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TAASTUVENERGIA

Taastuvad energiaallikad (tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia, ookeanienergia,
geotermiline energia, biomass ja biokütused) on fossiilkütuste alternatiivid, mis
aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mitmekesistada energiavarustust
ning vähendada sõltuvust ebausaldusväärsetest ja heitlikest fossiilkütuse, eriti nafta- ja
gaasiturgudest. Taastuvenergia tehnoloogiate valdkonnas on EL juhtpositsioonil. ELi käes
on 40 % maailma taastuvenergia patentidest ja 2012. aastal asus siin peaaegu pool (44 %)
kogu maailma taastuvelektri (välja arvatud hüdroelektrienergia) võimsusest. Hetkel annab
taastuvenergiatööstus ELis tööd ligi 1,2 miljonile inimesele. ELi seadusandlus taastuvate
energiaallikate edendamiseks on viimastel aastatel märkimisväärselt arenenud. Praegu on
arutlusel edasine poliitikaraamistik perioodiks, mis algab pärast 2020. aastat.

ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 194 on ELi energiapoliitika eesmärk
edendada uute ja taastuvate energiaallikate väljaarendamist.

SAAVUTUSED

A. Esimesed sammud
Pärast seda, kui 1997. aastal oli avaldatud valge raamat taastuvate energiaallikate kohta, seadis
EL eesmärgiks toota 2010. aastaks taastuvatest energiaallikatest 12 % tarbitavast energiast
ja 22,1 % tarbitavast elektrienergiast. Direktiivis 2001/77/EÜ (taastuvatest energiaallikatest
toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul) määratleti iga
liikmesriigi jaoks soovituslikud eesmärgid. Pärast ELi laienemist 2004. aastal seati kõigile
25 liikmesriigile uus eesmärk toota taastuvatest energiaallikatest 21 % elektrienergiast.
Kuna 2010. aastaks seatud eesmärkide saavutamine ei edenenud, võeti vastu laiahaardelisem
õigusraamistik.
B. Taastuvenergia tegevuskava
Euroopa Komisjon tegi oma 10. jaanuari 2007. aasta teatises „Taastuvenergia tegevuskava.
Taastuvenergia 21. sajandil: jätkusuutlikuma tuleviku rajamine” (COM(2006)0848) ettepaneku
võtta ELis vastu pikaajaline taastuvenergia strateegia aastani 2020, mis näeb ette kohustuse
saavutada aastaks 2020 taastuvenergia 20%-line osakaal ELi energiatarbimises ja biokütuste
10%-line osakaal transpordisektoris, ning luua uus õigusraamistik. 2007. aasta kevadel peetud
Euroopa Ülemkogul kinnitasid ELi poliitilised juhid need 2020. aastaks seatud eesmärgid.
C. Taastuvenergia direktiiv
Uues taastuvenergia direktiivis, mis võeti kaasotsustamismenetluse teel vastu 23. aprillil 2009
(direktiiv 2009/28/EÜ, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2001/77/EÜ ja 2003/30/
EÜ), sätestati, et 2020. aastaks peab 20 % ELis tarbitavast energiast pärinema taastuvatest
energiaallikatest. Sellest lähtuvalt ja võttes arvesse liikmesriikide erinevaid lähtekohti,

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2006)0848
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kehtestati siduvad riiklikud alleesmärgid. Lisaks peab 2020. aastaks kõigis liikmesriikides
pärinema taastuvatest energiaallikatest 10 % transpordikütusest. Direktiivis nimetati ka
eri mehhanisme, mida liikmesriigid saavad kohaldada oma eesmärkide saavutamiseks
(toetuskavad, päritolutagatised, ühisprojektid, koostöö kolmandate riikidega), ning pandi paika
biokütuste säästlikkuskriteeriumid.
2010. aastal võtsid liikmesriigid vastu riiklikud taastuvenergia tegevuskavad. Liikmesriikide
edusammudele 2020. aastaks seatud taastuvenergia eesmärkide saavutamisel andis Euroopa
Komisjon hinnangu 2011. ja 2013. aastal (vastavalt COM(2011)0031 ja COM(2013)0175).
Viimane aruanne näitab, et taastuvenergia kasutuselevõtt on märkimisväärselt kiirenenud ja et
enamik liikmesriike on saavutanud 2009. aasta direktiivis püstitatud vahe-eesmärgid. Kuna aga
lõppeesmärgini jõudmiseks soovitatud tee muutub lõpu poole järsemaks, peavad peaaegu kõik
liikmesriigid tegema täiendavaid jõupingutusi, et saavutada 2020. aastaks seatud eesmärgid.
Eurostati viimastel andmetel moodustas taastuvenergia 2012. aastal 14 % 28-liikmelise ELi
energiatarbimisest. Komisjon juhib oma aruandes tähelepanu ka mitmetele murettekitavatele
asjaoludele, mis on seotud edasiste edusammudega: mõned liikmesriigid on kaldunud
kõrvale riiklikust taastuvenergia tegevuskavast, mõningaid halduslikke ja võrguga seotud
takistusi taastuvenergia kasutuselevõtule ei ole suudetud kõrvaldada, riiklikes taastuvenergia
toetuskavades on viimasel ajal tehtud ebasoodsaid muudatusi ning direktiivi ülevõtmine
riiklikku õigusesse kulgeb aeglaselt. Komisjon on juba algatanud rikkumismenetluse mõne
liikmesriigi suhtes, kes ei ole direktiivi üle võtnud (Poola ja Küpros).
D. Edasised sammud
Komisjon nimetab oma 6. juuni 2012. aasta teatises „Taastuvenergia, Euroopa energiaturu
oluline osaline” (COM(2012)0271) valdkonnad, kus tuleks kuni 2020. aastani rohkem
pingutada, et taastuvenergia tootmise kasv ELis jätkuks ka 2030. aastani ja pärast seda,
eriti selleks, et taastuvenergia tehnoloogiad muutuksid odavamaks, konkurentsivõimelisemaks
ja lõpptulemusena turupõhiseks (nii et toetuskavad oleksid mõeldud ainult uutele
tehnoloogiatele) ning ka selleks, et stimuleerida investeeringud taastuvenergiasse (fossiilkütuste
toetuste järkjärgulise kaotamise, hästi toimiva CO2-turu ja läbimõeldud energiamaksude
abil). Novembris 2013 avaldas komisjon täiendavad suunised taastuvenergia toetuskavade
ning koostöömehhanismide kasutamise kohta, et saavutada taastuvenergia vallas seatud
eesmärgid väiksemate kuludega (C(2013)7243). Komisjon teatas, et toetused, mida
liikmesriigid tohivad taastuvenergia sektorile pakkuda, vaadatakse põhjalikult üle, ning et
tavapärastele soodustariifidele eelistatakse soodustasusid ja kvoodikohustusi. Uued keskkonna
ja energiavaldkonna riigiabi käsitlevad suunised, mis avaldatakse juulis 2014, täpsustavad uut
taastuvenergia toetuskavade raamistikku veelgi.
EL on juba alustanud ettevalmistusi perioodiks, mis algab pärast 2020. aastat, et investoritele
oleks kehtima hakkav kord juba varakult selge. Komisjoni teatises „Energia tegevuskava
aastani 2050” (COM(2011)0885) esitatud pikaajalises strateegias on taastuvenergial tähtis
koht. Tegevuskavas esitatud plaanid energiasektori CO2 heitkoguste vähendamiseks näevad
2030. aastaks taastuvenergiale ette vähemalt 30 %-lise turuosa. Kuid tegevuskavas ennustatakse
ka, et edasise sekkumiseta hakkab taastuvenergia osakaalu kasv pärast 2020. aastat
aeglustuma. Märtsis 2013 avaldatud rohelise raamatu „Kliima- ja energiapoliitika raamistik
aastani 2030” (COM(2013)0169) jätkuks tegi komisjon oma 22. jaanuari 2014. aasta
teatises „Kliima- ja energiapoliitika raamistik ajavahemikuks 2020–2030” (COM(2014)0015)
ettepaneku mitte enam uuendada siduvaid riiklikke taastuvenergia valdkonna eesmärke
pärast 2020. aastat. Kohustuslik eesmärk, et 27 % tarbitavast energiast peab pärinema
taastuvatest energiaallikatest, kehtestataks ainult ELi tasandil. Komisjon loodab, et siduvad

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2011)0031
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riiklikud eesmärgid kasvuhoonegaaside heitkoguste vallas ergutavad energiasektori kasvu. See
kursimuutus on toonud kaasa elavad aruelud nõukogu ja parlamendiga.
E. Toetavad meetmed
Elektrienergia infrastruktuuri ettevalmistamine taastuvate energiaallikate ulatuslikuks
kasutuselevõtuks on üks strateegia „Energia 2020” eesmärkidest (vt ka 5.7.1 Energiapoliitika)
ning seda toetatakse ka energia tegevuskavas 2050. aastani ja energiainfrastruktuuri paketis
(vt ka 5.7.2 Energia siseturg). Taastuvenergia tehnoloogiate uue põlvkonna edendamine ja
arendamine on samuti üks energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-kava) põhiosadest (vt ka
5.7.1 Energiapoliitika).
F. Ressurssidega seotud küsimused
1. Biomass ja biokütused
Biokütuste vallas on ELil praegu kaks eesmärki: viia 2020. aastaks taastuvatest energiaallikatest
pärineva transpordikütuse osakaal 10 %-ni (taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ) ja kohustada
kütusetarnijaid vähendama 2020. aastaks oma kütuste kasvuhoonegaaside heitemahukust 6 %
(kütuse kvaliteedi direktiiv 2009/30/EÜ). Oma 22. jaanuari 2014. aasta teatises „Kliima-
ja energiapoliitika raamistik ajavahemikuks 2020–2030” (COM(2014)0015) tegi komisjon
ettepaneku loobuda nendest eesmärkidest pärast 2020. aastat. Muutus on seotud sellega, et
pole kindlust, kuidas vähendada biokütuste tootmiseks tehtavatest maakasutuse muutustest
tulenevate kaudsete heidete mõju. Oktoobris 2012 esitas komisjon ettepanekud praeguste
biokütust käsitlevate õigusaktide muutmiseks, eesmärgiga vähendada maakasutuse muutusest
tulenevaid heiteid, piirates toidukultuuridest toodetavate biokütuste osatähtsust selle ELi
eesmärgi saavutamisel, mis nõuab transpordisektoris taastuvenergia osakaalu viimist 10 %-
ni, ning luues stiimulid selliste biokütuste tootmiseks, mis ei tekita täiendavat nõudlust maa
järele. Uute õigusaktide vastuvõtmist takistavad aga eriarvamused nõukogus ja parlamendis. On
oodata, et komisjon esitab lähikuudel ettepaneku kütuse kvaliteedi direktiiv üle vaadata.
Pärast seda, kui komisjon oli 2010. aasta veebruaris avaldanud biomassile esitatavad
mittesiduvad kriteeriumid (COM(2010)0011), otsustas ta meetmed uuesti läbi vaadata,
et hinnata oma esialgsete soovituste edukust ja teha kindlaks, kas tulevikus oleks vaja
kehtestada kohustuslikud standardid. Uue ettepaneku biomassi säästlikkuskriteeriumide kohta
pidi komisjon esitama 2013. aastal, kuid see on edasi lükkunud.
2. Avamere tuuleenergia ja ookeanienergia
Koos novembris 2008 antud teise strateegilise energiaülevaatega avaldas komisjon
13. novembril 2008 teatise „Avamere tuuleenergia: meetmed, mida on vaja võtta energiapoliitika
2020. aasta ja edaspidiste eesmärkide saavutamiseks” (COM(2008)0768), mille eesmärk oli
soodustada mere ja avamere tuuleenergia arendamist ELis.
20. jaanuaril 2014 esitas komisjon tegevuskava, et toetada ookeanienergia, sealhulgas lainete
ja loodete energia, ookeani soojusenergia muundamise ning soolsusgradiendi kasutamise
arendamist (komisjoni teatis „Sinine energia. Meetmed, mis on vajalikud Euroopa merede ja
ookeanide energiapotentsiaali arendamiseks 2020. aastaks ja pärast seda” (COM(2014)0008)).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlament on pidevalt toetanud taastuvate energiaallikate kasutamist ning rõhutanud vajadust
seada kohustuslikud eesmärgid 2020. aastaks[1] ja viimasel ajal ka 2030. aastaks. Veebruaris

[1]Parlamendi 29. septembri 2005. aasta resolutsioon taastuva energia osakaalu kohta ELis ja konkreetsed
tegevusettepanekud (ELT C 227 E, 21.9.2006, lk 599), 14. veebruari 2006. aasta resolutsioon kütmise ja jahutamise

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.7.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.7.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.7.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2014)0015
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2010)0011
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2008)0768
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2014)0008
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2014 võttis parlament vastu resolutsiooni[2], milles kritiseeritakse komisjoni ettepanekuid
kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta, märkides, et need on lühinägelikud ega ole piisavalt
ulatuslikud. Parlament nõudis, et ELi tasandil kehtestataks siduvate riiklike eesmärkide abil
elluviidav kohustus tarbida pärast 2020. aastat 30 % ulatuses taastuvenergiat ning et laiendataks
transpordikütuse valdkonna eesmärke.
Lisaks on parlament varem nõudnud, et kaugemas perspektiivis töötataks välja kogu ELi
hõlmav taastuvate energiaallikate kasutamise stiimulite süsteem[3], ja pooldanud nutivõrkude
tehnoloogia toetamist[4]. Samuti on parlament korduvalt palunud komisjonil esitada ettepanek
taastuvenergiat kasutavate kütte- ja jahutussüsteemide õigusraamistiku kohta, et suurendada
taastuvate energiaallikate osakaalu energiatootmises.
Taastuvenergia direktiivi vastuvõtmisega parandas ja lihtsustas parlament mitmeid
mehhanisme, luues samas süsteemi, millega põhjalikumalt tagada kogu poliitika
keskkonnasäästlikkus. Eelkõige oli Euroopa Parlamendil oluline roll järgnevas:
— taastuvatest energiaallikatest pärineva transpordikütuse kasutamise eesmärgi

tingimuslikkuse määratlemine, sätestades biokütustele kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed
säästlikkuskriteeriumid (sotsiaalne jätkusuutlikkus, maakasutusõigused, mõju toiduga
kindlustatusele, toiduhindadele jne), mis pööravad erilist tähelepanu maakasutuse kaudse
muutumisega seotud probleemidele;

— taastuvenergia juurdepääsu tagamine elektrivõrgu infrastruktuurile;

— 2014. aasta läbivaatamisklausli rolli piiramine, et vältida uusi läbirääkimisi kohustuslike
eesmärkide üle.

Märtsis 2013 kiitis parlament heaks energia tegevuskava aastani 2050[5] ning palus komisjonil
esitada võimalikult ruttu 2030. aasta poliitikaraamistiku, sh vahe-eesmärgid ja eesmärgid
kasvuhoonegaaside heitekoguste, taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonnas. Resolutsioonis
rõhutati eelkõige seda, kui tähtis on stabiilne reguleeriv raamistik taastuvenergiasse
tehtavate investeeringute stimuleerimise jaoks ning et taastuvenergia poliitikat tuleks
rohkem teha Euroopa tasandil, kasutades täielikult ära olemasolevaid koostöökokkuleppeid
ning detsentraliseeritud tootmise ja mikrotootmise potentsiaali. Parlament palus komisjonil
analüüsida ja teha ettepanekud, kuidas võtta taastuvad energiaallikad ELis kasutusele säästvalt
ja tõhusamalt.
Märtsis 2013 võttis parlament vastu ka suunised üleeuroopalise energiataristu jaoks, mille
komisjon oli pakkunud välja osana energiataristu paketist[6]. Ennekõike juhtis parlament
tähelepanu energiasalvestusrajatiste tähtsusele ning vajadusele tagada Euroopa elektrivõrgu
stabiilsus taastuvatest ressurssidest pärit energia integreerimise abil.

kohta taastuvatest energiaallikatest (ELT C 290 E, 29.11.2006, lk 115), 14. detsembri 2006. aasta resolutsioon biomassi
ja biokütuste strateegia kohta (ELT C 317 E, 23.12.2006, lk 890) ning 25. septembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa
taastuvenergia tegevuskava kohta (ELT C 219 E, 28.8.2008, lk 82).
[2]Euroopa Parlamendi 5. veebruari 2014. aasta resolutsioon kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani 2030
(vastuvõetud tekstid P7_TA(2014)0094).
[3]Euroopa Parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsioon uue Euroopa energiastrateegia 2011–2020
väljatöötamise kohta (ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 64).
[4]Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon energiainfrastruktuuri prioriteetide kohta aastaks 2020 ja pärast
seda (ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 46).
[5]Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2013. aasta resolutsioon energia tegevuskava kohta aastani 2050 ja tuleviku kohta
koos energiaga (vastuvõetud tekstid: P7_TA(2013)0088).
[6]Parlamendis esimesel lugemisel 12. märtsil 2013 vastu võetud seisukoht ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ (vastuvõetud tekstid: P7_TA(2013)0061).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0094
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0088
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0061
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Mais 2013 võttis parlament vastu resolutsiooni[7] komisjoni 6. juuni 2012. aasta
teatise „Taastuvenergia, Euroopa energiaturu oluline osaline” kohta (COM(2012)0271).
Resolutsiooniga toetas parlament vahe-eesmärkide ja eesmärkide püstitamist ajavahemikuks
kuni aastani 2050, et kindlustada taastuvate energiaallikate tulevik ELis, ning eesmärki,
et taastuvate energiaallikate osakaal ELi energiaallikate jaotuses moodustaks 2030. aastal
vähemalt 30 %. Parlament rõhutas ka, et taastuvenergia edendamiseks ELi tasandil on vaja
ühtset pikaajalist strateegiat.
Oma 12. septembri 2013. aasta resolutsioonis mikrotootmise – väikesemahulise elektri- ja
soojatootmise kohta[8], rõhutas parlament, et energia tootmisel isiklikuks tarbeks on suur
potentsiaal ja et väikesemahulist elektritootmist on vaja ergutada. Ühtlasi paluti komisjon
esitada sel teemal ettepanek.
Seoses biokütuste tootmiseks tehtavatest maakasutuse muutustest tulenevate kaudsete heidetega
nõudis parlament septembris 2013, et praegustes õigusaktides sätestatud 10 % asemel
piirataks traditsiooniliste esimese põlvkonna biokütuste kasutamist 2020. aastaks 6 %-ni
transpordisektori energiatarbimisest[9]. Komisjoni algne ettepanek oli 5 %. Parlament rõhutas, et
on tähtis minna kiiresti üle uutele biokütustele, mida toodetakse alternatiivsetest allikatest, nagu
merevetikad ja jäätmed ning mis peaksid 2020. aastaks katma vähemalt 2,5 % transpordisektori
energiatarbimisest. Parlamendil ei õnnestunud aga leppida kokku läbirääkimisvolitustes, et võtta
seadusandlik tekst vastu koos nõukoguga.
Cécile Kerebel
07/2015

[7]Euroopa Parlamendi 21. mai 2013. aasta resolutsioon taastuvenergiaga seonduvate tänaste ülesannete ja võimaluste
kohta Euroopa energia siseturul (vastuvõetud tekstid: P7_TA(2013)0201).
[8]Vastuvõetud tekstid: P7_TA(2013)0374.
[9]Parlamendi 11. septembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi
2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (vastvõetud tekstid:
P7_TA(2013)0357).
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http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0357
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