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Mis on energiasäästu direktiiv? 
 
Eesti juhindub energiasäästu valdkonna väljakujundamisel peamiselt 2012. aastal vastu võetud Euroopa 
Liidu energiasäästu direktiivist.  Et direktiivi suurt hulka meetmeid rakendada kõigile majandus-sektoritele, 
luuakse Eestis 2014 jooksul uus horisontaalne energiamajanduse korralduse seadus, mille koostamise esimeses 
etapis reguleeritakse kogu energiasäästu valdkond. Energiasäästu direktiivi (Energiasäästu direktiiv »2012/27/EL) 
peaeesmärgid on järgmised: 

 Liikmesriikidele kehtestatakse ühine raamistik energiatõhususe edendamiseks, et saavutada 2020. aastaks üks 
peaeesmärke –Euroopa Liidus primaarenergia tarbimise vähenemine 20 protsendi võrra prognoositud 
1842 Mtoest (eesmärk 1474 Mtoed).   

 Energiat peab tõhusamalt kasutama energiaahela kõikides etappides, alates energia toomisest ja selle 
edastamisest kuni kasutamiseni välja. 

 Eestil soovitatakse aastaks 2020 hoida energia lõpptarbimist 2010. aasta tasemel (2818 ktoed ehk 119 
PJ). See eesmärk on ka kirjas ka konkurentsivõime kavas “Eesti 2020”. 
 

Kohalikud energiasäästu meetmed 
 

Lisaks Euroopa Liidu tasemel kokku lepitud energiasäästu eesmärkidele ning riikide soovituslikele sihtidele 
sisaldab direktiiv neid meetmeid: 

 Kohustus hoida kokku 1,5% aastas lõpptarbijale müüdavast energiast perioodil 1. jaanuar 2014 kuni 31. 
detsember 2020. Selleks tuleb energiatõhusus muuta jaotusvõrgu ettevõtetele ja/või energia jaemüügiettevõtetele 
kohustuslikuks. Alternatiivselt on igal riigil õigus valida ja täita see kohustus muude riiklike 
energiasäästumeetmetega, mis Eestis tähendaks jätkamist KredExi, KIKi ja Riigi Kinnisvara ASi tegevustega. 

 Tagada tarbijatele lihtne ja tasuta juurdepääs oma energiatarbimise andmetele nii reaalajas kui ka tagantjärgi, 
võttes kasutusele täpsemad individuaalsed mõõteseadmed. 

 Suurettevõtetel on kohustus viia iga nelja aasta järel läbienergiaaudit, et selgitada välja võimalused energia 
säästmiseks ning innustada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid järgima nende eeskuju.  

Umbes viiekümnele Eesti valitsusasutusele (ministeeriumid ja riigiasutused) on kohustuslikud ja kogu avalikule 
sektorile on soovituslikud järgnevad nõuded: 

• Renoveerida aastas kolm protsenti valitsusasutuste omandis ja kasutuses olevatest hoonetest alates 
1. jaanuarist 2014 vähemalt hoonete energiatõhususe miinimumnõuetele vastavaks. 

• Rakendada energiatõhususnõudeid riigihangetes, kui ostetakse hooneid, tooteid, seadmeid 
või teenuseid. Jälgima peab, kuivõrd on täidetud kulutasuvuse tingimused, tehniline ja majanduslik 
teostatavus. 

• Loodavate energiatootmisvõimsuste efektiivsuse üle tuleb teha järelevalvet, hinnata energia 
koostootmise ning kaugkütte potentsiaali ning koostada meetmed nende kasutuselevõtuks hiljemalt 31. 
detsembriks 2015. Paremini peaks ära kasutama jääksoojust ja innustama ka säästvamat tarbimist. 

 

 

 

 
 




