
TAASTUVENERGIA TOETUSED. Majandusministeerium salastas analüüsi,
mille põhjal subsiidiume kärpida. Keskkonnaministeerium palkas kalli advokaadi.

Pentus palkas Jõksi Partsiga
vaidlust pidama

Keskkonnaminister Keit Pen-
tus palkas Eesti ühe kallima,
Soraineni advokaadibüroo
kaitsma rohelise elektri toot-
jaile makstavaid toetusi. Minis-
teerium advokaadile maksta-
vat tasu ei avalikusta, kuid So-
raineni advokaatide tunnitasu
võib olla 150 eurot ja enamgi.

Soraineni advokaat, endine
õiguskantsler Allar Jõks peab
analüüsima, kas taastuvenergia
toetused on ebaseaduslik riigi-
abi. Sellekohase kahtluse esi-
tas Euroopa Komisjoni konku-
rentsi peadirektoraat, kes juba
märtsi algul hakkas analüü-
sima rohelise elektri toetuste
mõju elektriturule.

Majandusminister Juhan
Parts omakorda käsutas äh-
vardavat ebaseadusliku riigi-
abi karistust selleks, et poole-
teise aasta pikkuse tulutu üri-
tamise järel viia rohelise elekt-
ri toetusi kärpiv eelnõu valit-
suskabinetti arutlusele. Täna-
vu kulub subsiidiumeiks üle 70
miljoni euro.

Erinevad süsteemid
Jõks ütles, et eranditult kõiki-
del ELi liikmesriikidel on taas-
tuvenergia toetusmehhanismid.

«Arvestades, kui eripalgelised
on toetussüsteemid ELis, ei ole

põhjust väita, et Eesti toetus-
teskeem kvalifitseerub lubama-
tuks riigiabiks ülekompenseeri-
mise tõttu,» märkis ta.

Partsu ongi kaks argumen-
ti: toetused pole seotud elektri-
börsi hinnaga ja annavad toot-
jaile liiga suure kapitalitootlu-
se. Jõks märkis, et Eestiga sar-
nane toetussüsteem on Tðeh-
his, Taanis, Hollandis, Slovee-

nias, Hispaanias ja Itaalias.
«Sealsed toetused on kesk-

miselt kõrgemad kui Eestil ja
lisaks sellele on ka paljudes
neis riikides kõrgem elektri
hind, mistõttu on tootja tu-
lu oluliselt kõrgem kui Ees-
tis,» kommenteeris Jõks. «Ko-
misjon pole teadaolevalt mit-
te ühelgi liikmesriigil palunud
oma taastuvenergia toetussüs-
teemi muuta, mistõttu on en-
natlik väita, et Eesti siin esi-
meseks osutub.»

Majandusministeeriumi ar-
gumendid toetuvad Jõksi sõnul
analüüsile, mis pole aga avalik-
kusele kättesaadav. Analüüsi
koostas konkurentsiamet, sel-
le järgi küünib kõige tulusama-
tel projektidel kapitalitootlus
30 protsendini.

Jõks ütles, et selline käitu-
mine pole kooskõlas hea õigus-
loome tavaga, samuti on küsi-
tav, kas selliselt muudetud sea-
dus läbiks põhiseaduslikkuse
järelevalve kontrolli. «Ei ole tea-

da, milliseid arvestuspõhimõt-
teid ja meetodeid ning ettevõt-
jate andmeid on konkurentsi-
amet käsutanud,» ütles ta.

Kuni pole Euroopa Komis-
joni nõuetele vastavat avalik-
ku analüüsi, on Jõksi arvates
eksitav väita, et Eesti taastuv-
energia tootjate kasumlikkus

on liiga kõrge võrreldes teiste
liikmesriikide tootjatega.

«Seetõttu puudub hetkel
riigiabi argumendile tuginedes
õigustus tegutsevate projektide
toetuste kärpimiseks,» ütles ta.
«Selline vajadus võiks tekkida
alles siis, kui Eesti küsib Euroo-
pa Komisjonilt olemasoleva toe-
tustemehhanismi kohta heaks-
kiitu ja saab eitava vastuse.»

Jõksi seisukohad lange-
vad täielikult kokku nii kesk-
konnaminister Pentuse kui
ka taastuvenergia tootjate ar-
gumentidega. Ükski ettevõtja
pole nõus sentigi juba lubatud
toetusest loovutama.

Pealegi sai näiteks Krist-
jan Rahu hiljuti suure panga-
laenu toel Väos asuva Tallin-



na Elektrijaama omanikuks. Ei
pea olema selgeltnägija mõist-
maks, et SEBi ja Swedbanki
pankurid on oma laenu saatu-
se pärast väga murelikud. Tal-
linna Elektrijaam saab umbes
kümme miljonit eurot aastas
toetust, rahavoo kärpimine
seaks löögi alla ettevõtte oma-
niku võime laen tagasi maksta.

Vastus kümne päevaga

Majandusministeerium saa-
dab ilmselt veel mais Euroopa
Komisjoni poole teele riigiabi
taotluse. Millises mahus riigi-
abi luba küsitakse, pole prae-
gu teada.

Parts nõuab igatahes rahan-
dusministeeriumilt, et selle rii-
giabi asjatundjatest ametnikud
riigiabi loa küsimise vajalikku-
se ja mahu kümne päevaga sel-

geks teeksid. «Meie hinnangul
on võimatu saada riigiabi luba
järgmise aasta avatud elektri-
turu hindade korral, sest puu-
dub toetusskeemi seotus tu-

ruhindadega ja konkurentsi-
ameti analüüs näitab tootja-
te olulisemalt kõrgemat tulu-
kust võrreldes Euroopa kesk-
misega,» kommenteeris majan-
dusministeeriumi pressiesinda-
ja Rasmus Ruuda.

Rohelise elektri osa Eesti
tarbimisest jõudis selle aasta
esimeses kvartalis 16 protsen-
dini. Eesti eesmärgiks on 2020.
aastal toota 17 protsenti tar-
bitud elektrist taastuvaist al-
likaist.
Kuni pole avalikku analüüsi, on
Allar Jõksi sõnul eksitav väita,
et Eesti taastuvenergia tootjate
kasumlikkus on liiga kõrge.

Keskkonnaminister Keit Pentus leiab, e

gi alla rohelise elektri tootmise Eestis. I



a tegutsevate taastuvenergia projektide toetusi ei tohi kärpida, sest see rikuks investorite ootusi ja seaks löö-

osaleb ta Balti riikide esimesel ühisel metsaistutuspäeval. foto: liis treimann




