Avalik konsultatsioon Eelnõude
Infosüsteemis

Meie 07.12.2018 nr 17-1/18-0242/10337

Riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030
Peatselt Euroopa Liidu Teatajas (https://eur-lex.europa.eu/) avaldatavas EL energialiidu ja
kliimameetmete juhtimise määruse alusel tuleb Eestil 31. detsembriks 2018 Eestil esitada Euroopa
Komisjonile ülevaade Eesti plaanidest kliimamuutuste leevendamiseks ja energiamajanduses
aastani 2030. See teatis, mida peatselt avaldatavas EL energialiidu ja kliimameetmete juhtimise
määruses nimetatakse riiklikuks energia- ja kliimakavaks (REKK2030), koostatakse kahes etapis:
1)
2)

REKK 2030 eelnõu tuleb esitada Euroopa Komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 2018;
lõplikud teatised tuleb igal riigil kinnitada ja esitada Euroopa Komisjonile 2019. aasta
lõpuks.

REKK 2030 annab ülevaate riigi eesmärkidest ning tegevustest nende eesmärkide saavutamiseks
järgmistes valdkondades:
•
•
•
•
•

CO2-heite vähendamine, sh taastuvenergia kasutuselevõtt;
energiatõhusus;
energiajulgeolek;
energia siseturg;
teadusuuringud ja innovatsioon kliima- ja energiavaldkonnas, konkurentsivõime
küsimused.

EL energialiidu ja kliimameetmete juhtimise määruse Artikkel 10 kohustab liikmesriike pakkuma
üldsusele võimalusi kaasa rääkida REKK 2030 eelnõu koostamisel aegsasti enne nende
vastuvõtmist. Muu hulgas tuleb Euroopa Komisjonile detsembris 2018 esitatavale REKK 2030
eelnõule lisada kaasamise käigus kogutud esialgsete seisukohtade kokkuvõte.
Palume teil anda enda esialgne arvamus REKK 2030 eelnõu kohta hiljemalt N 20.12.2018.
Samuti võite jagada enda kommentaare REKK 2030 koostamise muude aspektide kohta (REKK
2030 koostamise protsess, taustamaterjalid/taustaanalüüsid jms).
Detailsemaid kommentaare võib eelnõu kohta võib saata kuni 6. veebruarini 2019. Detailsemate
kommentaaride esitamisel 2019. aastal palume võtta aluseks Euroopa Komisjonile esitatav REKK
2030 eelnõu, mis avaldatakse lingil: https://pilv.mkm.ee/s/VEvaKrL3Avopw5x
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Detailsemad kommentaarid on aluseks kava lõppdokumendi täpsemale tegevuste planeerimisele
2019. aastal.
REKK 2030 eelnõu peegeldab 2016. ja 2017. aastal Eestis heaks kiidetud või kinnitatud
arengudokumente, mis käsitlevad Eesti pikaajalist riigi kliima- ja energiapoliitikat. Nendeks
dokumentideks on:
1)
2)
3)
4)

16. märtsil 2016 kinnitas Riigikogu „Põlevkivi arengukava 2016-2030“;
2. märtsil 2017 kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Kliimamuutustega kohanemise
arengukava aastani 2030“;
5. aprillil 2017 kinnitas Riigikogu „Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ ning
19. oktoobril 2017 kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Eesti energiamajanduse arengukava
aastani 2030“.

REKK 2030 eelnõu on koostatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning
Keskkonnaministeeriumi koostöös.
Juhul, kui soovite olla kursis REKK 2030 koostamisega ning saada edaspidi infot otse e-posti
vahendusel, palume teil täita ankeet veebilehel http://bit.ly/REKK_2030_huviline
Energialiidu ja kliimameetmete juhtimise määruse eelnõu viimase versiooni eesti ja inglise keeles
leiab
lingilt
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/38c834d0-52f0-46f8-bdf92a03769c4667
REKK 2030 koostamise kontaktisikud on:
•
•

Keskkonnaministeeriumis: Kati-Liis Kensap, kati-liis.kensap@envir.ee, tel. 626 2831
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumis:
Madis
Laaniste,
madis.laaniste@mkm.ee, tel. 625 6497.
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