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Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (Kaubanduskoda) poole on viimasel ajal pöördunud 

mõned liikmed seoses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt (MKM) saadetud 

kirjaga, kus ettevõtjat nformeeritakse kavatsusest lülitada neid nimekirja, kellele laieneb 

energiaauditi koostamise kohustus. Kirja kohaselt on nimekirja koostamisel aluseks 

võetud majandusaasta aruande täitmisel valitud vorm: kui ettevõtja on valinud 

suurettevõtja vormi, siis loetakse ta ka eelnimetatud nimekirja kuuluvaks. Nimekirjast 

väljajätmiseks peab ettevõtja saatma MKM-ile kirja ja põhjendama, miks ta seal olema 

ei peaks. Kirjale mittereageerimisele järgneb nimekirja kandmine ja kohustus teostada 

energiaaudit. 

MKM põhjendab majandusaasta aruande vormi aluseksvõtmist asjaoluga, et 

suurettevõtja vormi peavad täitma ettevõtjad, mille majandusnäitajad on samad, mida 

on kasutatud eelnevalt nimekirjade koostamiseks. Paraku ei ole arvestatud, et 

suurettevõtja vormi võivad praktilisetest kaalutlustest lähtuvalt kasutada ka teised 

ettevõtjad - näiteks on pangad huvitatud detailsemast informatsioonist, kui see, mida 

saab kanda väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate vormile. Tulemuseks on olukord, 

kus paljud ettevõtjad satuvad ilma põhjuseta nimekirja, mis ei ole lihtsalt informatiivse 

iseloomuga, vaid mis on otseselt aluseks nõudmaks neilt energiaauditi läbiviimist.  

Kaubanduskoda on seisukohal, et energiaauditi kohustusega ettevõtjate nimekirja 

koostamisel peab aluseks võtma ainult arvnäitajaid ehk töötajate arvu ja 

aastakäivet/bilansimahtu, mitte aastaaruande vormi valikut. MKM peab ise kontrollima, 

et ettevõtja nimekirja kuulub – vastavad andmed on andmebaasidest kättesaadavad ja 

nimekirja kuuluvate suurettevõtjate hulk ei ole nii suur, et nende kuulumise või 

mittekuulumise kontrollimine oleks MKM-ile liigselt koormav. Enda nimekirja 

mittekuulumise tõendamiskohustuse panemine ettevõtjale ei ole kuidagi õigustatud ja on 

otseselt vastuolus Vabariigi Valitsuse poolt toetatava liigse bürokraatia vähendamise 

initsiatiiviga.  

Eeltoodut silmas pidades palume MKM-il kontrollida üle, keda kavatsetakse 

energiaauditi koostamise kohustusega nimekirja lisada, lõpetada ettevõtjate kandmine 



eeltoodud nimekirja muul alusel kui eeltoodud arvnäitajad ning teavitada ekslikult kirja 

saanud ettevõtjaid sellest, et neil siiski ei ole kohustust energiaauditit koostada. 
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