
LISA 1: EESTI TEGEVUSLUBADE TABEL
06.08.08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nr EMTAK Vastutav

ministeerium
Õiguslik alus Loa väljastaja Loa liik Loaga hõlmatud

tegevused
Loa tähtaeg Loa

väljastamisek
s kuluv aeg

Kooskõlastuste
vajadus

Kas kehtestab sisulised
nõuded

majandustegevusega
tegelemiseks ja kas
toimub eelkontroll

Järelevalve Vastutus Loa eesmärk

1. Kultuuri-
ministeerium

Arhiiviseaduse §
22 ja § 23

Rahvusarhiiv Tegevusluba asjaajamisteenus;

arhiveerimisteenus;

arhivaalide säilitamisteenus

3 aastat,
arhivaalide
säilitamisteenus
e osutamisel 10
aastat

1 kuu jooksul Eelkontroll. 
Seadus sätestab sisulised
nõuded, isikute (arhivaarina
ja arhiiviinspektorina võib
avalikus arhiivis töötada
arhivaari kutsenõuetele
vastav isik) ja ruumide kohta
ning väljastaja õiguse küsida
täiendavat teavet ja
kontrollida esitatud andmete
õigust.

Järelevalvet
teostavad
erinevate
arhiivide  üle
(§44):
1) riigiarhivaar;
2)
arhiiviinspektor;
3) maa-arhivaar;
4)  eriarhiivi
direktor;
5)  linna-  või
vallaarhivaar;
6) käesoleva
lõike punktides
3, 4 ja 5
nimetatud
ametnike poolt
volitatud isikud

Tegevusloa võib kehtetuks
tunnistada  riigiarhivaar, kui
korduvalt on karistatud käesoleva
seaduse või arhiivieeskirja
rikkumise eest (§ 27 lg 2 p 2). 

§ 501. Arhiiviseaduse ja arhiivi-
eeskirja nõuete rikkumine  
(1) Arhiiviseaduse või arhiivieeskirja
nõuete rikkumise eest – karista-
takse rahatrahviga kuni 100 trahvi-
ühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 20 000
krooni. 
 (4) Käesolevas paragrahvis sä-
testatud väärteo kohtuväline menet-
leja on politseiprefektuur . 

Rahvusliku ajaloo
säilitamine

2. Muinsuskaitse-
seaduse § 39

Muinsuskaitse
-amet

Tegevusluba mälestiste  konserveerimise,
restaureerimise  ja  remondi
projektide koostamine;

muinsuskaitse  eritingimuste
koostamine;

mälestiste uurimine (kui see
toob  kaasa  mälestise
muutumise);

mälestiste  konserveerimine,
restaureerimine  ja
remontimiseks; 

muinsuskaitselise
järelevalve teostamine.

1 aasta, võib
taotleda
pikendamist 3
aastani

1 kuu jooksul  Mälestiste
uurimiseks on
vajalik
Muinsuskaitsea
metiga
kooskõlastatud
uurimistööde
programm,
samuti peavad
lisaks
tegevusloale
kõik projektid
jms olema
kooskõlastatud
Muinsuskaitsea
metiga. 

Eelkontroll. 
Seadus sätestab sisulised
nõuded (mh isikute
kvalifikatsiooni kohta –
vastutav spetsialist peab
tegevusloa saamiseks
omama vastavalt töö liigile
ajaloo-, arheoloogia-,
arhitektuuri-, kunsti-,
restaureerimis- või
tehnikaalast kõrgharidust,
olema loetletud
tegevusaladel vähemalt neli
viimast aastat pidevalt
tegutsenud ja esitama
Muinsuskaitseameti poolt
heakskiidetud tööde loetelu)
ning väljastaja õiguse küsida
täiendavat teavet ja
kontrollida esitatud andmete
õigust.

Muinsuskaitsea
met

Muinsuskaitseseadus:
§ 39. Tegevusloa kehtetuks
muutumine ja kehtetuks tun-
nistamine
(1) Tegevusluba kaotab kehtivuse
tähtaja möödumisel, ettevõtja tege-
vuse lõpetamisel ja tegevusala
ainsa vastutava spetsialistiga le-
pingu lõppemisel. 
(2) Muinsuskaitseamet võib tege-
vusloa kehtetuks tunnistada, kui te-
gevusloa taotlemisel esitati tegelik-
kusele mittevastavaid andmeid,
ettevõtja tehtud töö osutus kõlbma-
tuks või kui ettevõtja tegevus on
vastuolus seadusega. 

§ 47. Mälestise järelevalve nõuete
rikkumine
(1) Mälestise ilma loata uurimise
eest, ilma Muinsuskaitseametiga
kooskõlastatud projektita,
erialaspetsialisti muinsuskaitselise
järelevalveta või tegevusloata
konserveerimise, restaureerimise
või remontimise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 20
000 krooni. 
§ 48. Mälestise rikkumine või
hävitamine
(1) Mälestise rikkumise või
hävitamise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni. 

KarS § 204 kohaselt

Rahvusliku ajaloo ja
kunstipärandi säilitamine,
kaudsemalt
keskkonnakaitse ja
säästva renoveerimise
tagamine. 



kultuurimälestise, museaali või
muuseumikogu rikkumise või
hävitamise eest, kui sellega on
tekitatud oluline kahju, –
karistatakse ühe- kuni viieaastase
vangistusega. Sama teo eest, kui
selle on toime pannud juriidiline isik,
– karistatakse rahalise karistusega.

3. Ringhäälingu-
seaduse § 37

Kultuuri-
ministeerium

Tegevusluba
(ringhäälingulu
ba)

Õigus loaga määratud
tingimustel edastada saateid
ja programme ringhäälingus.

Loal märgitud
ajani, 2 kuni 5
aastat

3 kuu jooksul Tehnilise
Järelevalve
Ametiga
raadiosageduste
kasutamise
võimalused.

Eelkontroll sisuliste nõuete
täitmise üle (edastatavate
programmide arv ja nende
nimetused; iga programmi
struktuur ning maht päevas
ja nädalas; saatetegevuse
alustamise tähtaeg jne).

Tehnilise
Järelevalve
Ameti ametnikud
ja
Kultuuriministeer
iumi levitalituse
ametnikud,
viimased
kontrollivad
seaduse
nõuetest, samuti
programmiga
seotud
tingimustest ja
tegevuse
alustamise
tähtajast
kinnipidamist. 

Ringhäälinguseaduse
§  41  lg  5:  Ringhäälinguluba
tunnistatakse  kehtetuks  kas
Kultuurimisteeriumi või  kohtu poolt,
kui loal märgitud isik:
1) esitab sellekohase taotluse;
2)  ei  täida  süstemaatiliselt
tegevusloaga määratud tingimusi;
3)  rikub oma tegevuses  käesoleva
seaduse nõudeid;
4) esitas loa saamiseks
valeandmeid.

§ 431. Ringhäälinguloa peatamine
või kehtetuks tunnistamine  
(2) Kultuuriministril on õigus
vastavalt järelevalvet teostava
ametniku motiveeritud esildisele
oma käskkirjaga peatada
ringhäälinguloa kehtivus kuni 14
päevaks või tunnistada
ringhäälinguluba kehtetuks. 
§ 434. Ringhäälinguloa tingimuste
rikkumine  
Juriidilise isiku poolt ringhäälinguloa
tingimuste rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni. 
§ 435. Ringhäälinguseaduse
nõuete rikkumine  
Juriidilise isiku poolt
ringhäälinguseaduse nõuete
rikkumise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 40 000 krooni. 

Piiratud ressursi
jagamine, eesmärk anda
luba sellele, kes kõige
paremini suudab täita
ringhäälinguseadusest
tulenevaid ja
ringhäälingulubade
konkursi nõudeid.   

4. Sotsiaal-
ministeerium

Ravimiseaduse
§ 38

Ravimiamet Tegevusluba
(3) 

ravimite  tootmiseks  (§  16);
võib  sisaldada
eritingimusena  luba
narkootiliste  ja
psühhotroopsete  ainete
meditsiinilisel  eesmärgil
tootmiseks  (narkootiliste  ja
psühhotroopsete  ainete  ja
nende  lähteainete  seaduse
§ 4 lg 4 ja 11);

ravimite hulgimüügiks (§ 26);
võib  sisaldada
eritingimusena  luba
narkootiliste  ja
psühhotroopsete  ainete
hulgimüügiks  (narkootiliste
ja psühhotroopsete ainete ja
nende  lähteainete  seaduse
§ 4 lg 4 ja 11)

apteegiteenuse osutamiseks
(§ 29); võib sisaldada luba
narkootiliste ainete
jaemüügiks (narkootiliste ja
psühhotroopsete ainete ja
nende lähteainete seaduse
§ 4 lg 12).

Kuni 5 aastat 60 päeva
jooksul  

Eelkontroll. 
Sisulised nõuded (mh isikute
ja ruumide kohta) seaduses
ja sotsiaalministri määruses

Ravimiamet;
Tervishoiuamet
– kuidas tervis-
hoiuteenuse
osutajad ja ter-
vishoiutöötajad
täidavad nende
suhtes käesole-
vas seaduses ja
selle alusel
kehtestatud
õigusaktides sä-
testatud nõude-
id; 
Tervisekaitse-
inspektsioon –
ravimite käitle-
mise tegutse-
miskohtades ter-
viskaitsenõuete
täitmise üle. 

Ravimiseaduse § 51: 
(3) Ravimiamet võib tegevusloa kas
täielikult või osaliselt kehtetuks tun-
nistada, kui esineb vähemalt üks
järgmistest asjaoludest:
1) tegevusloa omaja ei täida temale
käesoleva seadusega pandud ko-
hustusi;
2) tegevusloa omaja ei vasta käes-
olevas seaduses sätestatud nõue-
tele;
3) tegutsemiskohas või tegevuses
on avastatud olulisi või korduvaid
käesolevas seaduses või selle
alusel kehtestatud õigusaktides või
teistes ravimite käitlemist regulee-
rivates õigusaktides sätestatud
nõuete rikkumisi;
4) tegutsemiskoht või tegevus ei
vasta tegevusloa tingimustele, seal-
hulgas ka eri- või kõrvaltingimus-
tele;
5) tegevusloa väljaandmise, uuen-
damise või pikendamise taotlemisel
on esitatud valeandmeid, millel on
oluline tähtsus tegevusloa välja-
andmise küsimuse otsustamisel, või
Ravimiameti poolt nõutavad and-
med on korduvalt jäetud ettenähtud
ajaks esitamata;
6) tegevusloa omaja ei ole ettenäh-
tud ajaks või ulatuses täitnud Ravi-

Rahvatervise kaitse,
tagada ravimite ohutus,
kvaliteet, efektiivsus. 



miameti ettekirjutuses sisalduvat ko-
hustust;
7) tegevusloal märgitud pädev isik
ei täida käesoleva seaduse alusel
pädevale isikule pandud kohustusi;
8) selgub, et esineb mõni asjaolu,
mis käesoleva seaduse kohaselt
oleks tegevusloa väljaandmisest või
uuendamisest keeldumise aluseks. 
(4) Ravimiamet võib käesoleva
paragrahvi lõikes 3 sätestatud
asjaolude ilmnemisel:
1) teha enne tegevusloa kehtetuks
tunnistamise otsustamist tegevusloa
omajale ettekirjutuse, andes mõistli-
ku tähtaja kehtetuks tunnistamise
aluseks oleva asjaolu kõrval-
damiseks;
2) peatada tegevusloa kehtivuse
osaliselt või täielikult ettekirjutuse
alusel või ilma kirjalikku ettekirjutust
tegemata kuni õigusrikkumise või
selle tagajärgede kõrvaldamiseni;
3) tunnistada tegevusloa osaliselt
või täielikult kehtetuks ning määrata
tähtaja ja tingimused ravimivarude
realiseerimiseks ja aruandluse esi-
tamiseks. 

Väärteod ravimiseaduses: 
§ 104. Ravimi käitlemisnõuete rik-
kumine  
(1) Ravimi käitlemisnõuete rik-
kumise eest – karistatakse ra-
hatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 50 000
krooni. 
§ 105. Ravimite arvestuse ja aru-
andluse nõuete rikkumine  
(1) Ravimite arvestuse ja aruand-
luse nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 50 000
krooni. 

Väärteod psühhotroopsete ainete ja
nende lähteainete seaduses
§ 151. Narkootilise või
psühhotroopse aine
ebaseaduslik käitlemine väikeses
koguses  
Narkootilise või psühhotroopse aine
arsti ettekirjutuseta tarvitamise või
väikeses koguses ebaseadusliku
valmistamise, omandamise või
valdamise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 200 trahviühikut
või arestiga. 
§ 152. Narkootilise või
psühhotroopse aine või nende
lähteaine käitlemise, arvestuse
või aruandluse nõuete rikkumine  
(1) Narkootilise või psühhotroopse
aine või nende lähteaine
valmistamise, tootmise, töötlemise,
pakkimise, säilitamise, veo, impordi,
ekspordi, transiidi, üleandmise või
arvestuse ja aruandluse nõuete
rikkumise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 



(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni. 

KarS:
§ 194. Ravimi ebaseaduslik
levitamine 
(1) Ravimi ebaseadusliku
valmistamise või ebaseaduslikult
valmistatud ravimi üleandmise või
vahendamise, samuti
ebaseaduslikult valmistatud ravimi
valdamise eest üleandmise
eesmärgil, kui puudub käesoleva
seadustiku §-des 183 kuni 185
sätestatud süüteokoosseis, -
karistatakse rahalise karistuse või
kuni üheaastase vangistusega. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, -
karistatakse rahalise karistusega. 
§ 195. Kallutamine dopingu
kasutamisele 
Ravimi väljakirjutamise eest
kasutamiseks dopinguna spordis,
samuti ravimi dopinguna
kasutamisele kallutamise eest või
ravimi dopinguna manustamiseks
üleandmise eest - karistatakse
rahalise karistusega. 

5. Ravimiseaduse
§ 19 lg 2,
narkootiliste ja
psühhotroopsete
ainete ja nende
lähteainete
seaduse § 4 lg
13

Ravimiamet Narkootiliste ja
psühhotroopse
te ainete
sisse- või
väljaveoluba

Narkootiliste  ja
psühhotroopsete  ainete
sisse-  või  väljavedu,  koos
sisseveoloaga  antakse  ka
kasutusluba

Ühekordseks
sisse- või
väljaveoks

5 tööpäeva
jooksul

Maksu- ja
Tolliamet

Väärteod ravimiseaduses: 
§ 106. Ravimi müügiloaga seotud
nõuete rikkumine  
(1) Ravimi müügiloaga seotud
nõuete rikkumise, samuti müügiloa-
ta ravimi või ravimi, millel ei ole
Ravimiameti sisseveo- ja kasu-
tamisluba, hankimise või levitamise
eest – karistatakse rahatrahviga
kuni 300 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 50 000
krooni. 

Väärteod psühhotroopsete ainete ja
nende lähteainete seaduses
§ 152. Narkootilise või
psühhotroopse aine või nende
lähteaine käitlemise, arvestuse
või aruandluse nõuete rikkumine  
(1) Narkootilise või psühhotroopse
aine või nende lähteaine
valmistamise, tootmise, töötlemise,
pakkimise, säilitamise, veo, impordi,
ekspordi, transiidi, üleandmise või
arvestuse ja aruandluse nõuete
rikkumise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni. 

Rahvatervise kaitse,
tagada ravimite ohutus,
kvaliteet, efektiivsus.  



6. Ravimiseaduse
§ 63

Ravimiamet Ravimi
müügiluba 

Ravimi Eestis müümiseks ja
muul  viisil  kasutusse
andmiseks

90 päeva
jooksul. Aega,
mis müügiloa
taotlejal kulub
Ravimiameti
nõutud
täiendavate
andmete ja
dokumentide
esitamiseks,
samuti aega,
mis vajaduse
korral kulub
esitatud
andmete
õigsuse
kontrollimiseks
inspekteerimis
te teel, ei loeta
eelmainitud
tähtaja hulka.

Ravimiamet
esitab hinnangu
ravimi
efektiivsuse,
ohutuse ja
kvaliteedi kohta
ravimite
müügilubade
komisjonile,
kelle otsus ei ole
Raviminameti
peadirektorile
siduv. 

Eelkontroll.
Ravimi müügiloa saamiseks
peab müügiloa taotleja
teaduslike meetoditega
tõendama, et ravim on
eesmärgipärasel
kasutamisel ohutu ja
efektiivne vastavalt
arstiteaduse nüüdisaegsele
tasemele, ravimi kvaliteet
vastab käesolevas seaduses
ja selle alusel väljaantud
õigusaktides sätestatud
nõuetele ning on täidetud
käesoleva seaduse § 13
lõigetes 2–4 sätestatud
tingimused

Ravimiseaduse § 76:
Ravimiamet võib ravimi müügiloa
kehtivuse peatada või müügiloa
kehtetuks tunnistada, kui esineb
vähemalt üks järgmistest
asjaoludest:
1) ravimi müügiloa andmise aluseks
olnud tingimused on muutunud või
täitmata;
2) müügiloa hoidja ei täida käesole-
va seadusega talle pandud kohus-
tusi, rikub käesoleva seaduse või
reklaamiseaduse  ja nende seadus-
te alusel kehtestatud õigusaktidega
sätestatud nõudeid;
3) ravimi kohta saavad teatavaks
uued andmed, mis võrreldes müü-
giloa taotlemiseks esitatud and-
metega kinnitavad ravimi väiksemat
efektiivsust või suuremat ohtlikkust;
4) põllumajandusloomadele manus-
tatavate ravimite puhul ei ole keelu-
aeg piisav, tagamaks loomsete toi-
duainete tarbijate ohutust. 

Väärteod ravimiseaduses: 

§ 106. Ravimi müügiloaga seotud
nõuete rikkumine  
(1) Ravimi müügiloaga seotud
nõuete rikkumise, samuti müügiloa-
ta ravimi või ravimi, millel ei ole
Ravimiameti sisseveo- ja kasu-
tamisluba, hankimise või levitamise
eest – karistatakse rahatrahviga
kuni 300 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 50 000
krooni. 

Rahvatervise kaitse,
tagada ravimite ohutus,
kvaliteet, efektiivsus.  

7. Veeseaduse §
13¹

Tervisekaitsei
nspektsiooni
kohalik asutus

Kvaliteedinõue
tele
mittevastava,
kuid tervisele
ohutu joogivee
müümise luba
(müümisluba)

Kvaliteedinõuetele
mittevastava,  kuid  tervisele
ohutu joogivee müümine

3 aastat 30. tööpäeval
pärast taotluse
esitamist

Tervisekaitsetalit
usel on õigus
kutsuda
eksperte
taotluse
läbivaatamiseks,
terviseohutuse
ja abinõude
programmi
hindamiseks.

Eelkontroll, nõuded
joogiveele. 

Tervisekaitseins
pektsiooni
kohalik asutus /
Tervisekaitsetalit
us

Veeseaduse § 13¹ lg 6:
Tervisekaitseinspektsiooni tervi-
sekaitsetalitus peatab või tunnistab
loa kehtetuks sellest loa omajat eel-
nevalt informeerides, kui:
1) loa omaja ei täida loa saamisega
tekkinud kohustusi ja nõudeid;
2) loa omaja tegevuses ilmnevad
käesoleva paragrahvi lõikes 5 nime-
tatud asjaolud.

Kvaliteedinõuetele mittevastava,
kuid tervisele ohutu joogivee
müümiseks loa taotlemise, and-
mise, muutmise, peatamise ja
kehtetuks tunnistamise kord   § 4.  
Müümisloa peatamine, loa andmi-
sest keeldumine või kehtetuks tun-
nistamine 
(1) Tervisekaitsetalitus võib
müümisloa peatada, loa andmisest
keelduda või tunnistada luba kehte-
tuks tervisekaitse järelevalveametni-
ku ettekirjutuse alusel, kui:
1) on saadud andmeid selle vee ter-
vise- ja keskkonnaohtlikkuse kohta;
2) loa taotlemisel on esitatud tege-
likkusele mittevastavaid andmeid;
3) loa omaja ei täida oma kohustusi.

Rahvatervise kaitse 

8. Tervishoiu-
teenuste
korraldamise
seaduse § 40;  

Tervishoiuame
t

Tegevusluba kiirabi osutamiseks;

eriarstiabi osutamiseks;

Kuni 5 aastat,
esmakordsel
taotlemisel kuni
3 aastat

2 kuu jooksul On moodustatud
tervishoiuteenus
e kvaliteedi
ekspertkomisjon

Eelkontroll.
Sisulised nõuded isikute
kvalifikatsiooni, ruumide jms
kohta, tervishoiutöötajate

Järelevalvet
teostavad
maavanem
perearstide üle

Tervishoiuteenuste  korraldamise
seaduse § 48:
Tegevusloa  väljaandja  tunnistab
tegevusloa kehtetuks , kui:

Rahvatervise kaitse 



Kunstliku
viljastamise ja
embrüokaitse
seaduse § 9

Elundite ja
kudede
siirdamise
seaduse § 4

iseseisvalt  õendusabi
osutamiseks;

tegutsemiseks  perearstina,
kes  tegutseb  nimistuta
eriarstina.

(edaspidi, mis
on nõuandev
komisjon ja võib
teha
ettepanekuid loa
mitteväljastamis
eks või
kehtetuks
tunnistamiseks. 

registreeritus
Tervishoiuametis. 

ja
Tervishoiuameti
selleks volitatud
ametnikud (§ 60)

1) seda taotleb tegevusloa omaja;
2)  eriarstiabi  või  iseseisvalt
õendusabi  osutamise  ruumid,
sisseseade  või  aparatuur  ei  vasta
käesoleva  seaduse  alusel
kehtestatud nõuetele;
3)  kiirabibrigaadi  koosseis  ja
varustus  ei  vasta  käesoleva
seaduse  alusel  kehtestatud
nõuetele;
4)  muudatused  tervishoiutöötajate
koosseisus  ei  võimalda  osutada
tervishoiuteenust, mille osutamiseks
tegevusluba on antud;
5)  tervishoiuteenuste  kvaliteet  ei
vasta käesoleva seaduse § 56 lõike
1  punkti  7  alusel  kehtestatud
nõuetele;
6)  tegevusloa  omaja  ei  ole
alustanud  tervishoiuteenuste,  mille
osutamiseks  talle  luba  on  antud,
osutamist  ühe  aasta  jooksul
tegevusloa väljaandmisest alates;
7) tervishoiuteenuse osutaja osutab
tervishoiuteenuseid,  mille
osutamiseks  tal  tegevusluba
puudub;
8)  eriarstiabi  osutav  isik,  kellel  on
nakkusohtliku  materjali  käitlemise
õigus,  ei  täida  nakkushaiguste
ennetamise  ja  tõrje  seadusega
kehtestatud  nakkusohtliku  materjali
käitlemise nõudeid;
9)  tervishoiuteenuse  osutaja  on
jätnud täitmata käesoleva seaduse
§ 47 lõikes 1 nimetatud kohustuse
või ilmneb käesoleva seaduse § 45
lõike  1  punktides  2–4  sätestatud
alus.

9. Tervishoiu-
teenuste
korraldamise
seaduse § 3 ja
27

Tervishoiuame
t

Tervishoiutööt
ajate
registreerimine
Tervishoiuame
tis

Õigus  osutada
tervishoiuteenuseid
omandatud  eriala  piirides,
mille  osutajana  ta  on
Tervishoiuametis
registreeritud.

1 kuu jooksul.
Euroopa Liidu
liikmesriigis,
Euroopa
Majanduspiirk
onna
liikmesriigis ja
Šveitsis
omandatud
kvalifikatsiooni
ga isiku
registreerimise
l teatud
juhtudel nelja
kuu jooksul. 

Eelkontroll,
kvalifikatsiooninõuded. 

Tervishoiuamet,
tervishoiuteenus
e kvaliteedi
ekspertkomisjon.

Tervishoiuteenuste korraldamise
seaduse
§ 32. Registrist kustutamine  
Tervishoiuamet kustutab
tervishoiutöötaja registrist:
1) kui tervishoiutöötaja suhtes on
jõustunud süüdimõistev kohtuotsus,
millega temalt on ära võetud
kvalifikatsiooni tõendavas
dokumendis või registris märgitud
erialal tegutsemise õigus või
2) pärast isiku surma. 
[RT I 2006, 56, 416 – jõust.
1.01.2008] 
§ 321. Registreeringu peatamine  
Käesoleva seaduse § 62 kohaselt
tehtud ettekirjutuse täitmata jätmise
korral võib Tervishoiuamet peatada
tervishoiutöötaja registreeringu kuni
üheks aastaks käesoleva seaduse §
271 lõike 1 alusel asutatud registris. 

Rahvatervise kaitse,
tagada tervishoiuteenuse
tarbija riiklik kaitse
tervishoiuteenuse
osutamise kaudu selleks
nõutud kvalifikatsiooni
omavate isikute poolt ja
nende üle järelevalve
ning vajalikud andmed
valitsusasutustele
seadustest ja teistest
õigusaktidest tulenevate
tervishoiuvaldkonna
juhtimise ja korraldamise
ülesannete täitmiseks
ning tervisestatistika
korraldamiseks.

10
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Sotsiaalhoole-
kande seadus

Maavanem Tegevusluba
(2)

asenduskodu  teenuse
osutamiseks (§ 15³);

lapsehoiuteenuse
osutamiseks (§ 12³).

Kuni 5 aastat 20 päeva
jooksul

Tervisekaitseins
pektsioon
kontrollib  enne
lapsehoiu-  või
asenduskodutee
nuse  osutajale
tegevusloa
andmist  selle
taotleja
avalduse  alusel
teenuse
osutamise  koha
vastavust

Eelkontroll.
Sisulised nõuded isikute
kvalifikatsiooni, ruumide jms
kohta.

Maavanem või
tema volitatud
ametiisik. 

Sotsiaalhoolekande seaduse   § 21  9  :   
Tegevusloa väljaandja tunnistab
tegevusloa kehtetuks , kui:
1) seda taotleb tegevusloa omaja;
2) tegevusloa omaja ei ole
alustanud tegevusloas nimetatud
tegevusi ühe aasta jooksul
tegevusloa andmisest arvates;
3) karistusregistri või muudest
andmetest ilmneb asjaolu, et
tegevusluba omav juriidilisest isikust
teenuse osutaja on mõistetud
kuriteo eest sundlõpetamisele või

Rahvatervise kaitse,
laste subjektiivsete
õiguste kaitse, avalik huvi
kaitsta laste õigusi.  



rahvatervise
seaduse  alusel
kehtestatud
nõuetele  ning
väljastab  tõendi
teenuse
osutamise  koha
tervisekaitsenõu
etele  vastavuse
kohta.
Tegevusloa
väljaandja  võib
enne tegevusloa
andmist  kaasata
teenuse
osutamise
ruumide
tuleohutusnõuet
ele  vastavuse
kontrollimiseks
Päästeameti
kohaliku
päästeasutuse
vastava
ametniku. 

füüsilisest isikust ettevõtja suhtes
on kuriteo toimepanemise eest
kohaldatud tegutsemiskeeldu
vastaval tegevusalal, selle asjaolu
tuvastamise päevast arvates;
4) järelevalve käigus selgub, et
teenus ei vasta seadustes ja teistes
õigusaktides teenusele kehtestatud
nõuetele;
5) tegevusloa taotlemisel on
tegevusloa taotleja teadlikult
esitanud tegelikkusele
mittevastavaid andmeid;
6) tegevusloa taotleja ei ole 30
kalendripäeva jooksul teavitanud
tegevusloa väljaandjat käesoleva
seaduse § 212 lõike 1 punktides 4, 7
ja 8 sätestatud andmete
muutumisest;
7) tegevusloa omaja ei ole
ettenähtud ajaks ja korras täitnud
järelevalveorgani poolt talle tehtud
ettekirjutust;
8) tegevusloas nimetatud tegevuse
peatamisest on möödunud kuus
kuud ja tegevusloa omaja ei ole
tegevusloa väljaandjat teavitanud
soovist tegevust jätkata.
Tegevusloa väljaandja kustutab
tegevusloa registrikande
majandustegevuse registrist kolme
tööpäeva jooksul tegevusloa
kehtetuks tunnistamisest arvates.

11
.

Sotsiaalhoole-
kande seaduse
§ 11³ ja 118

Avaldus
Sotsiaalkindlu
s-tusametile

Registreering
majandustege
vuse registris

rehabilitatsiooniteenuse
osutaja (füüsilisest isikust
ettevõtjad, juriidilised isikud,
kohaliku omavalitsuse
asutused või need
valitsusasutuste hallatavad
asutused)

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 päeva
jooksul

Lisaks majandustegevuse
registri seaduses nimetatud
dokumentidele tuleb esitada
ka dokumendid spetsialisti
kvalifikatsiooni kohta. Tuleb
moodustada
rehabilitatsioonimeeskond. 

Lisaks majandustegevuse registri
seaduses sätestatule võib
Sotsiaalkindlustusamet teha
registreeringu kustutamise otsuse,
kui rehabilitatsiooniteenuse osutaja
jätab järelevalveametniku
ettekirjutuses kehtestatud olulise
kohustuse täitmata

Rahvatervis, ülevaate
omamine teenuste
osutajatest. 

12
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Tööturuteenuste
ja -toetuste
seaduse § 38

Avaldus
Sotsiaal-
ministeeriumil
e

Registreering
majandustege
vuse registris

tööturuteenuse osutamine Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 päeva
jooksul

Lisaks majandustegevuse
registri seaduses nimetatud
dokumentidele tuleb esitada
ka kinnitus selle kohta, et
töövahendusteenust
osutatakse vastavalt
käesolevas seaduses
kehtestatud nõuetele

Töötajate kaitse,
eesmärk soodustada
tööhõivet ja toestada
järelevalvet. 

13
.

Töötervishoiu- ja
tööohutusalase
väljaõppe ja
täiendõppe kord
§ 3¹ lg 1

Avaldus
Sotsiaal-
ministeeriumil
e

Registreerimin
e Sotsiaal-
ministeeriumis

1) töökeskkonnavoliniku ja
töökeskkonnanõukogu
liikmete töötervishoiu- ja
tööohutusalast väljaõpet
ning täiendõpe;
2) töökeskkonnaspetsialisti
täiendõpe;
3) tööandja (tööandja
esindaja) täiendõpe, kui ta
täidab
töökeskkonnaspetsialisti
kohustusi;
4) ettevõttes esmaabiandja
väljaõpet ja täiendõpe.

(3 aastat?) Nõuded lektoritele. Sotsiaalministee
riumi pädeval
ametnikul on
õigus kontrollida
töötervishoiu- ja
tööohutusalase
koolituse
kvaliteeti.

Koolituse kvaliteedi
tagamine, seeläbi
tervisekaitse ja
tööohutuse tagamine. 

14
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Haridus- ja Teadus-
ministeerium

Erakooliseaduse
§ 5 lõiked 1 ja 1¹

Haridus- ja
Teadus-
ministeerium

Tegevusluba
(koolitusluba).
Kõrgkooli  ja
ülikooli  ning
kõrgharidustas
eme  õppe
õppekavade
akrediteerimis
ele
kohaldatakse
rakenduskõrgk
ooli  seaduses

erakooli asutamine;

uue õppekava rakendamine;

erakooli  õppetegevuse
laiendamine  väljapoole
olemasolevate
koolituslubadega  määratud
omavalitsusüksuse
haldusterritooriumi piire;

täiskasvanute

Tähtajaline luba,
kehtivusega
mitte vähem kui
üks õppeaasta,
ning tähtaja
määramisel
arvestatakse
erakooli
õppekavaga
kehtestatud
nominaalse
õppeaja kestust

Ülikoolil,
kõrgkoolil,
kutseõppeasut
usel – 3 kuud,
teistel
õppeasutustel
–  2 kuud

Õpperuumide (-
hoonete),
sisustuse ja muu
vara vastavus
kehtestatud
tervisekaitse
nõuetele
(rahvatervise
seaduse § 12 lg
3),
tervisekaitseinsp
ektsiooni

Eelkontroll, eelduseks on
nõuetele vastavate
õppejõudude, ruumide,
õppemateriaalse baasi,
õppekava, arengukava,
põhikirja olemasolu.

Riiklikku
järelevalvet
erakooli õppe- ja
kasvatustegevus
e üle
teostatakse
vastava riigi- või
munitsipaalõppe
asutuse või
avalik-õigusliku
ülikooli tegevust
reguleerivate

Erakooliseaduse § 9:
(1) Haridus- ja teadusminister võib
koolitusloa kehtetuks tunnistada,
kui:
1) erakooli pidaja või erakool viib
läbi koolitusloata koolitustegevust;
2) erakooli pidaja või erakooli kooli-
tusloa alusel toimuv õppetegevus
või sellega seotud tegevus ei vasta
õigusaktides kehtestatud nõuetele;
3) erakooli tegevus ei vasta erakooli
õppekavale;

Tarbijate ja teenuste
kasutajate kaitse
(üliõpilaste kaitse ülikooli
maksejõuetuse korral),
töötajate kaitse (töötajate
kaitse ülikooli
maksejõuetuse korral)
ning sotsiaal- ja
kultuuripoliitika
eesmärgid (kõrge
haridustaseme tagamise
vajadus); alaealiste



ja
ülikooliseadus
es
akrediteerimist
puudutavaid
sätteid.
Kõrgharidusta
seme  õppe
õppekava
positiivse
akrediteerimis
e korral kaotab
vastava
õppekava
kohta  antud
koolitusluba
kehtivuse
tähtpäevast,
mil  haridus- ja
teadusminister
kinnitab
käskkirjaga
akrediteerimis
otsuse.
Akrediteerimis
otsus asendab
koolitusluba
akrediteeritud
õppekava
ulatuses  (§
14). 

koolitusasutuse asutamine;

täiskasvanute
koolitusasutuses  uue
õppekava rakendamine.

kohalikud
asutused. 

õigusaktidega
sätestatud
korras.

4) erakool või erakooli pidaja ei ole
ettenähtud tähtajaks ja korras täit-
nud riikliku järelevalveorgani tehtud
ettekirjutust;
5) erakool ei ole tegevust alustanud
12 kuu jooksul koolitusloa andmi-
sest või erakooli tegevus on olnud
peatatud 12 kuud järjest;
6) pankrotiseaduses (RT I 2003, 17,
95) sätestatud alustel ja korras on
kuulutatud välja erakooli pidaja
pankrot;
7) erakooli pidajast aktsiaseltsil on
netovara vähem kui käesoleva
seaduse § 2 1 lõigetes 1–3 sä-
testatud aktsiakapitali minimaalne
suurus, osaühingul on netovara
vähem kui §-s 2 1 sätestatud osaka-
pitali minimaalne suurus või kui
sihtasutuse või mittetulundusühingu
omakapitali suurus ei vasta § 21

lõigetes 1–3 sätestatud nõuetele;
8) koolitusluba on antud koolitusloa
taotleja esitatud ebaõigete või mitte-
täielike andmete alusel;
9) kõrgkooli või ülikooli akreditee-
rimisotsus on negatiivne;
10) vastava kõrgharidustaseme
õppe õppekava akrediteerimisotsus
on negatiivne;
11) erakooli pidaja esitab vastava-
sisulise taotluse. 

kaitse ning rahvatervis
(asutuses viibijate tervise
kaitse). 

15
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Liiklusseaduse §
34

Haridus- ja
Teadus-
ministeerium

Tegevusluba mootorsõidukijuhi koolitus Kuni 3 aastat 30
kalendripäeva
jooksul

Majandus- ja
kommunikatsioo
niministri
volitatud
asutuse (ARK?)
kirjalik hinnang
õppekava,
õppedokumentat
sioon ja
audiovisuaalsete
õppevahendite
vastavuse kohta
käesolevas
seaduses
sätestatud
nõuetele;
tervisekaitsenõu
etele vastavad
ruumid. 

Eelkontroll.
Sisulised nõuded
õpetajatele, ruumidele,
õppevahenditele jne.

Riiklikku
järelevalvet
mootorsõidukiju
hi koolituse üle
teostavad
haridus- ja
teadusministri
ning majandus-
ja
kommunikatsioo
niministri
volitatud
asutused.

Liiklusseadse § 38 lg 2:
Kui  mootorsõidukijuhi  koolitus  ei
vasta  käesolevas  seaduses  või
selle  alusel  antud  õigusaktides
sätestatud  nõuetele,  on  riiklikku
järelevalvet teostaval asutusel õigus
teha  koolitajale  ettekirjutus
puuduste  kõrvaldamiseks  ning
õppetegevuse parandamiseks.
§ 39: 
Koolitusluba  tunnistatakse
kehtetuks , kui:
1) selgub, et koolitusloa taotlemisel
on esitatud valeandmeid;
2)  koolitaja  ei  ole  määratud
tähtajaks  ja  korras  täitnud  vastava
järelevalveasutuse  poolt  temale
tehtud ettekirjutust;
3)  koolitaja  on  teinud  otsuse
mootorsõidukijuhi  koolituse
lõpetamise kohta;
4)  koolitaja  vastu  on  algatatud
likvideerimismenetlus;
5)  mootorsõidukijuhi  koolitus  ei
vasta  käesoleva seaduse või  selle
alusel  antud  õigusaktides
sätestatud nõuetele;
6) koolitaja ei ole ühe aasta jooksul
koolitusloa  kehtivuse  algusest
arvates  tegevust  alustanud  või  ei
ole viimase aasta jooksul õppetööd
teostanud. (§ 39).

Avalik  kord,  avalik
ohutus,  rahvatervise
kaitse,  tarbijate  ja
teenuse  kasutajate
kaitse:
mootorsõidukijuhtide
koolituse  halb  kvaliteet
võib  endaga  kaasa tuua
liiklusohutuse  taseme
languse  ning  kujutada
endast tõsist ohtu kõigile
liiklejatele

16
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Noorsootöö
seaduse § 9 ja §
15 lg 2

Haridus- ja
Teadus-
ministeerium

Tegevusluba
(2)

noortelaagri  korraldamiseks,
mille  ühe  vahetuse  pikkus
on  vähemalt  6  ööpäeva  ja
mis tegutseb aastas üle  60
päeva;

projektlaagri korraldamiseks,
mille  ühe  vahetuse  pikkus
on  vähemalt  6  ööpäeva  ja
mis tegutseb aastas üle  60

Kuni 3 aastat 30 päeva
jooksul

Tervisekaitseins
pektsiooni ja
Päästeameti
tõendid ruumide
(hoonete),
sisustuse ja
maa-ala
vastavuse kohta
tervisekaitse-,
tuleohutus- ja

Eelkontroll. 
Sisulised nõuded juhatajale
ja kasvatajatele, ruumidele,
kavadele.

Riiklikku
järelevalvet
noortelaagrite
üle teostavad
järgmiste ameti-
asutuste ametni-
kud:
1) õppe- ja kas-
vatustegevuse
osas Haridus- ja

§ 13. Noortelaagri tegevusloa
kehtetuks tunnistamine  
Haridus- ja Teadusministeeriumil on
õigus tunnistada noortelaagri tege-
vusluba kehtetuks järgmistel juhtu-
del:
1) tegevusloa taotlemisel on esita-
tud valeandmeid;
2) tegevus noortelaagris ohustab
noorte tervist või on kahjulik loo-

Avalik huvi alaealiste
subjektiivsete õiguste
kaitse tagamiseks,
tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse, samuti
sotsiaal- ja
kultuuripoliitika
eesmärgid. 



päeva. päästealade
nõuetele.

Teadusminis-
teeriumi ametni-
kud;
2) tuleohutuse ja
päästealade
osas Pääste-
ameti ametni-
kud;
3) tervisekaitse
osas Tervi-
sekaitseinspekt-
siooni ametni-
kud. 
 Kui noortelaagri
tegevus ei vasta
seadusega või
selle alusel an-
tud õigusaktide-
ga kehtestatud
nõuetele, on riik-
likku järelevalvet
teostava ameti-
asutuse ametni-
kul õigus teha
omanikule ette-
kirjutus puuduse
kõrvaldamiseks. 

duskeskkonnale;
3) noortelaagri pidaja ei ole
määratud tähtajaks ja korras täitnud
vastava järelevalveametniku poolt
temale tehtud ettekirjutust;
4) noortelaagri pidaja on teinud
otsuse noortelaagri tegevuse lõpe-
tamise kohta;
5) pankrotiseaduses (RT 1992, 31,
403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2,
46; 36/37, 552; 1999, 10, 155) sä-
testatud alustel ja korras on kuuluta-
tud välja noortelaagri pidaja
pankrot;
6) noortelaagri tegevus ei vasta
seadusele või selle alusel antud
õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
§ 181. Noortelaagri ja projektlaag-
ri korraldamise nõuete rikkumine  
(1) Noortelaagri või projektlaagri
korraldamise nõuete rikkumise eest
– karistatakse rahatrahviga kuni 100
trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 20 000
krooni. 
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Turvaseaduse §
30

Haridus- ja
Teadus-
ministeerium

Tegevusluba turvatöötaja õppe
korraldamiseks

Kuni 5 aastat 1 kuu jooksul Õppekava
kooskõlastataks
e
Julgestuspolitsei
ga ning Riikliku
Eksami- ja
Kvalifikatsioonik
eskusega,
koolitusluba
antakse
Julgestuspolitsei
ettepanekul. 

Eelkontroll. 
Sisulised nõuded koolitajate,
õpperuumide,
õppemateriaalse baasi,
õppekava kohta

§ 31. Koolitusloa kehtivuse pea-
tamise ja kehtetuks tun-
nistamise alused  
Koolitusloa väljaandja võib loa
kehtivuse kuni kuueks kuuks peata-
da või tunnistada loa kehtetuks, kui:
1) olukorra muutumise tõttu ei vasta
turvatöötajate õpet korraldav isik
enam nõuetele, mis olid tegevusloa
väljaandmise aluseks;
2) turvatöötaja õppe korraldaja ei
täida käesoleva seaduse ja käes-
oleva seaduse alusel antud
õigusakti nõudeid;
3) turvatöötaja õppe korraldaja on
loa väljaandjale teadlikult esitanud
võltsitud dokumendi või valeand-
meid. 

Avalik kord, avalik
ohutus, tarbijate ja
teenuse kasutajate kaitse
läbi turvatöötaja koolituse
kõrge taseme tagamise. 

18
.

Kutseseaduse §
9

Kutsenõukoda
või VV
määratud
ministeerium

Tegevusluba kutsekvalifikatsiooni
omistamiseks

30 päeva
jooksul

Sisulised nõuded: vajalike
vahendite ja piisava arvu
vajaliku hariduse, väljaõppe
ja kogemustega
sõltumatuid, asjatundlikke,
erapooletuid ja
mittediskrimineerivaid
töötajate olemasolu.  

Kutsenõukogu,
kelle üle teostab
omakorda
järelevalvet
HTM.

Kutsenõukogu  võib  tunnistada
kutsekvalifikatsiooni  omistamise
tegevusloa kehtetuks , kui organ:
1) on esitanud sellesisulise kirjaliku
taotluse;
2)  ei  vasta  sellele  esitatavatele
põhitingimustele;
3)  ei  võimalda  järelevalve
teostamist oma tegevuse üle;
4) on oma tegevuses olulisel määral
või  pidevalt  rikkunud  tema
tegevusele esitatud nõudeid;
5) on esitanud kutsekvalifikatsiooni
omistamise  tegevusloa  taotlemisel
teadvalt valeandmeid;
6)  likvideeritakse  või  on  välja
kuulutatud tema pankrot (§ 9²).
Ka Haridus- ja Teadusministeerium
võib tunnistada kutsekvalifikatsiooni
omistamise tegevusloa kehtetuks,
kui riikliku järelevalve teostamise
käigus on selgunud, et
kutsenõukogu on tegevusloa
väljastamise otsuse tegemisel
rikkunud teiste isikute õigusi või
piiranud nende vabadusi (§ 9² lg 2).

Kutsekvalifikatsioonist
tulenevatele teadmistele,
oskustele, vilumustele,
kogemustele,
väärtushinnangutele ja
isikuomadustele
kehtestatute nõuete
täitmise tagamine.

19
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Keskkonna-
ministeerium

Jäätmeseaduse
§ 73

Reeglina
tegevuskoha-
järgne

Tegevusluba
(jäätmeluba)

1) jäätmete kõrvaldamiseks;
2) jäätmete
taaskasutamiseks, välja

Kuni 5 aastat 3 kuu jooksul
(tähtaeg
peatub

Tegevus- või
asukohajärgse
KOV arvamus

Eelkontrolli võimalus
Nõuded üldsõnalised
(nõutakse kõikvõimalike

Keskkonna-
inspektsioon,
kohustatud

Jäätmeloa andja tunnistab
jäätmeloa kehtetuks või peatab
jäätmeloa kehtivuse sellest loa

Keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse
Tervisekaitse



keskkonna-
teenistus,
jäätmete
vedamiseks
asukohajärgne
keskkonna-
teenistus

arvatud
korduskasutamiseks;
3) ohtlike jäätmete
kogumiseks või veoks, välja
arvatud isiku enda tegevuse
tulemusena tekkinud
jäätmete kogumiseks ja
veoks;
4) teiste isikute tekitatud ja
üleantud metallijäätmete
kogumiseks või veoks, välja
arvatud pakendiaktsiisi
seaduse alusel
maksustatava metallist
joogipakendi kogumiseks või
veoks, jäätmete edasise
kaubandusvahendamise või
taaskasutamise eesmärgil;
5) kohaliku omavalitsuse
üksuse korraldatud
jäätmeveoks;
6) olmejäätmeveoks
majandus- või
kutsetegevusena;
7) jäätmete tekitamiseks
JäätS §-s 75 sätestatud
juhtudel

keskkonnamõj
u hindamise
korral)

Metallijäätmete
kogumise ja veo
puhul ka
tegevuskohajärg
se
politseiprefektuu
ri arvamus

selgitusi, kirjeldusi ja
kavasid, täpsemaid sisulisi
nõudeid pole)
Prügiloa taotluse puhul
kohustuslik eelkontroll

kontrollima
jäätmeloaga
määratud
jäätmekäitlusting
imuste täitmist
vähemalt üks
kord aastas

omajat eelnevalt informeerides, kui:
1) loa omaja tegevuses tõendatakse
loa andmisest keeldumise aluseks
olevad asjaolud;
2) loa omaja ei ole alustanud loas
nimetatud tegevust 12 kuu jooksul
loas märgitud tähtajast arvates ega
ole esitanud taotlust tegevuse
algusaja muutmiseks;
3) loa omaja ei ole alustanud
kohaliku omavalitsuse üksuse
korraldatud jäätmevedu ühe nädala
jooksul loas märgitud tähtajast
arvates ega ole esitanud taotlust
tegevuse algusaja muutmiseks;
4) juriidilisest isikust loa omaja on
lõpetatud;
5) jäätmekäitlus-koha või
jäätmetekkekoha, mida ei loeta
jäätmekäitluskohaks, valdaja ei ole
täitnud JäätS § 82 lõikes 2
sätestatud kohustust (valduse
muutmise korral ei ole uus valdaja
tähtaegselt taotlenud andmete
muutmist)

§ 120  
1
  . Jäätmete käitlemine  

jäätmeloata või loa nõudeid
rikkudes 
(1) Jäätmete käitlemise eest
jäätmeloata, kui luba on nõutav, või
loa nõudeid rikkudes –  karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni.
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Jäätmeseaduse
§ 74

Avaldus
tegevuskoha-
järgsele
keskkonna-
teenistusele

Registreering
tegevuskohajä
rgses
keskkonna-
teenistuses

Registreeritakse isiku
tegevus, kes:
1) JäätS § 73 lõike 5 alusel
(teatud liiki ja koguses
tavajäätmete
taaskasutamise või
tekkekohas kõrvaldamine)
on vabastatud jäätmeloa
omamise kohustusest;
2) veab tavajäätmeid, välja
arvatud olmejäätmeid, oma
majandus- või
kutsetegevuses;
3) kogub tavajäätmeid oma
majandus- või
kutsetegevuses;
4) korraldab vahendajana
jäätmete kõrvaldamist või
taaskasutamist teiste nimel. 

10 päeva jooksul Eelkontrolli võimalus
Nõuded üldsõnalised
(nõutakse kõikvõimalike
selgitusi, kirjeldusi ja
kavasid, täpsemaid sisulisi
nõudeid pole)

Keskkonnainspe
ktsioon peab
teostama
registreeritud
jäätmekäitleja
üle  regulaarset
järelevalvet 

§ 120  
2
  . Jäätmete käitlemine  

registreerimistõendita 
(1) Jäätmete käitlemise eest
registreerimistõendita, kui
registreerimistõend on nõutav, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 100
trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 10
000 krooni.

Keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse
Tervisekaitse
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Jäätmeseaduse
§ 99

Keskkonna-
minister

Tegevusluba
(ohtlike
jäätmete
käitluslitsents)

Tõendab isiku pädevust ja
tehnoloogia sobivust ohtlike
jäätmete käitlemiseks ning
annab õiguse teiste isikute
poolt tekitatud ja üleantud
ohtlike jäätmete käitlemiseks
majandus- või
kutsetegevuses. 

Kuni 5 aastat 3 kuu jooksul
(tähtaeg
peatub
keskkonnamõj
u hindamise
korral)

Eelkontroll
Sisulised nõuded isiku
koolitusele ja pädevusele,
vastutuskindlustuse
lepingule, seadmete puhul
parima võimaliku tehnika
nõue

Keskkonna-
inspektsioon

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
kehtivuse peatab või tunnistab
litsentsi kehtetuks selle andja sellest
litsentsi omajat eelnevalt
informeerides, kui:
1) ilmneb, et litsentsi taotlemisel on
esitatud valeandmeid;
2)      ilmnevad asjaolud, mis on  loa
andmisest keeldumise aluseks;
3) litsentsi omaja ei täida litsentsi
väljaandmisel esitatud nõudeid;
4) ilmnevad muud vastuolud
õigusaktidega;

§ 120  
3
  . Ohtlike jäätmete käitlemine  

käitluslitsentsita või litsentsi nõudeid
rikkudes 

Keskkonnakaitse
Tervisekaitse



(1) Ohtlike jäätmete käitlemine
käitluslitsentsita, kui litsents on
nõutav, või litsentsi nõudeid
rikkudes – karistatakse rahatrahviga
kuni 300 trahviühikut. (2) Sama teo
eest, kui selle on toime pannud
juriidiline isik, – karistatakse
rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

22
.
22

Jäätmeseaduse
§ 110

Tegevusluba
(ohtlike
jäätmete ja
välislepinguga
reguleeritavate
jäätmete
veoluba)

Ohtlike jäätmete ja
välislepinguga
reguleeritavate või Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu
määruses 1013/2006/EÜ
nimetatud jäätmete  Eesti
Vabariiki sisse vedamine,
Eesti Vabariigist välja
vedamine või Eesti Vabariigi
territooriumilt läbi vedamine. 

JäätS § 120  
5
  . Rahvusvaheliselt  

kontrollitavate jäätmete vedu üle
riigipiiri vastava loata või loa
nõudeid rikkudes 
(1) Ohtlike ja muude
rahvusvaheliselt kontrollitavate
jäätmete üle riigipiiri veo eest
vastava loata või loa nõudeid
rikkudes – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni.

Keskkonnakaitse

23
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Jäätmeseaduse
§ 261

Registreering
probleemtood
ete registris

Probleemtoodete tootmine,
kusjuures tootjaks on iga isik
kes
1) valmistab ja müüb tooteid
oma kaubamärgi või
-nimetuse all, sõltumata
müügiviisist, kaasa arvatud
posti- ja elektrooniline müük;
2) tegeleb teiste poolt
valmistatud toodete
edasimüügiga, sõltumata
müügiviisist, kaasa arvatud
posti- ja elektrooniline müük;
3) veab sisse tooteid
Eestisse nende turustamise
või edasimüümise
eesmärgil.

Eelkontrolli võimalus
Andmed, kavad, selgitused

keskkonnajärele
valve seaduses
sätestatud
korras

JäätS § 124  1  . Probleemtoodete  
tootja registreerimise kohustuse
rikkumine     
(1) Tootjale ja turustajale pandud
registreerimise kohustuse rikkumise
eest – karistatakse rahatrahviga
kuni 250 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni
50 000 krooni. 
JäätS § 124  2  .  
Probleemtooteregistrisse ebaõigete
andmete esitamine     
(1) Probleemtooteregistrisse
ebaõigete andmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni
250 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni
50 000 krooni. 

Registri asutamise ja
pidamise eesmärk on
Eestis toodetud, Eestisse
sisseveetud ja Eestist
väljaveetud
probleemtoodete ning
probleemtoodetest
tekkinud jäätmete
(edaspidi jäätmed)
taaskasutamise üle
arvestuse pidamine
«Jäätmeseadusest»
tulenevate ülesannete
täitmiseks ja Euroopa
Komisjonile jäätmealase
teabe esitamiseks.

24
.

Pakendiseaduse
§ 17

Keskkonna-
minister

Tegevusluba
(Taaskasutuso
rganisatsiooni
akrediteering)

Pakendijäätmete üleriigilise
kogumise ja taaskasutamise
korraldamine

63 päeva
jooksul

Eelkontroll
Sisulised nõuded
finantsseisundile,
tegevuskavale jms

Keskkonna-
inspektsioon,
Maksu- ja
Tolliamet

Kui akrediteeritud
taaskasutusorganisatsioon ei suuda
osaliselt või täielikult täita temale
käesoleva pandud ülesandeid {1)
üleriigiline pakendi ja
pakendijäätmete kogumine; 2)
kogutud korduskasutuspakendi
korduskasutus ja pakendijäätmete
taaskasutus;
3) kõigile pakendiettevõtjatele
juurdepääs
taaskasutusorganisatsiooni
teenustele; 4) vastavalt seadusele
oma kohustused üle andnud
pakendiettevõtjatelt võrdsetel
tingimustel tasu kogumine ja neile
teenuste pakkumine; 5) pakendi ja
pakendijäätmete käitlemisega
seotud teenuse ostmine konkurentsi
alusel; 6) vastavalt seadusele oma
kohustused üleandnud
pakendiettevõtjate ning pakendi ja
pakendijäätmete kogumise ja
taaskasutamisega seotud andmete
kättesaadavus
Keskkonnaministeeriumile ja
järelevalve õigust omavale isikule;
7) taaskasutusorganisatsiooni
kasumi reinvesteerimine

Keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse
Tervisekaitse



taaskasutusorganisatsiooni
tegevusse ning kasumi
mittejaotamine liikmetele, osanikele
või aktsionäridele;
8) taaskasutusorganisatsiooni ning
tema liikmete, osanike või
aktsionäride vaheliste finantssuhete
läbipaistvus;
9) avalikkuse ja tarbijate
teavitamine pakendi ja
pakendijäätmete tagastamise
korrast ja nõuetest;
10) keskkonnaministrile iga aasta
31. märtsiks kirjaliku ülevaate
esitamine oma eelmise
kalendriaasta tegevusest}, võib
keskkonnaminister tunnistada
akrediteerimise otsuse kehtetuks.
 
Pakendiseadus § 29.
Pakendijäätmete taaskasutamise
kohustuse täitmata jätmine 
(1) Pakendijäätmete
taaskasutamise kohustuse täitmata
jätmise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni. 
Pakendiseadus § 30.   Pakendi ja  
pakendijäätmete tagasivõtmise
kohustuse täitmata     jätmine ja  
tagasivõtmise nõuete rikkumine 
(1) Pakendi ja pakendijäätmete
tagasivõtmise kohustuse täitmata
jätmise või tagasivõtmise nõuete
rikkumise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni
50 000 krooni.
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Saastuse
kompleksse
vältimise ja
kontrollimise
seaduse §  6 ja
7

Asukohajärgn
e keskkonna-
teenistus

Tegevusluba
(keskkonnako
mpleks-luba)

Õigus kasutada käitist või
selle osa viisil, mis tagab
saastuse kompleksse
vältimise ja kontrollimise
seaduseseaduse alusel
määratud
tegevusvaldkonnas või
allvaldkondades toimuva
tegevuse võimalikult vähese
kahjuliku mõju keskkonnale.
Tegevusvaldkonnad on:
 (1) elektri, soojuse, kütuse
ja koksi tootmine;
2) vedel- ja gaasilise kütuse
rafineerimine ning tahke
kütuse utmine;
3) metallide tootmine ja
töötlemine;
4) mineraalsete materjalide
töötlemine;
5) keemiatööstus;
6) jäätmekäitlus;
7) tselluloosi-, paberi- ja
tekstiilitööstus ning
nahaparkimine;
8) toiduainetööstus;
9) sea-, veise- ja
linnukasvatus;
10) pinnatöötlus või
-viimistlus orgaaniliste
lahustite abil;
11) vineeri ja

Tähtajatu 120 kalendri-
päeva jooksul

Kui suur või
tehniliselt
keerukas
käitis, võib
pikendada
kuni 1 aastani

Käitise asukoha-
järgse valla- või
linnavalitsuse
kirjalik seisukoht

Kui käitise
tegevus võib
oluliselt
kahjustada teise
riigi keskkonda
või kui
kompleksloa
olemasolu
nõuab riik, kes
leiab, et
tootmine võib
tema keskkonda
oluliselt
mõjutada, peab
loa andja
tagama
kompleksloa
taotluse
edastamise
Eesti Vabariigis
jõustunud
rahvusvahelistes
lepingutes
sätestatud viisil
asjaomase riigi
pädevale
asutusele ja

Eelkontroll
Sealhulgas kohustuslik
keskkonnamõju hindamine
Põhikriteerium: peab olema
parim võimalik tehnika

Loa andja
vaatab
kompleksloa
nõuded läbi ja
käitise kohapeal
üle vähemalt
kord aastas ning
vajaduse korral
muudab
kompleksloa
nõudeid 

Keskkonnainspe
ktsioon kontrollib
vähemalt üks
kord aastas
käitise ja selle
tegevuse
vastavust
kompleksloa
nõuetele. 

Loa andja tunnistab kompleksloa
kehtetuks, kui:
1) seda taotleb käitaja;
2) käitaja ei ole alustanud
kompleksloaga lubatud tegevust
kompleksloas nimetatud
tegutsemisaja algusest alates 12
kuu jooksul ega esitanud taotlust
käitise tegevuse algusaja
muutmiseks;
3) selgub, et kompleksloa
taotlemisel on käitaja tahtlikult
esitanud valeandmeid, millel oli loa
andmisel oluline tähendus, või
võltsitud dokumente või muudel
juhtudel, kui loa andjale või
Keskkonnainspektsioonile on loas
ettenähtud nõuete täitmise
kontrollimisel esitatud valeandmeid
või võltsitud dokumente või kui
andmete esitamise tähtaega on
korduvalt rikutud;
4) käitaja on jätnud kompleksloa
nõuded täitmata ning teda on varem
sama teo eest karistatud;
5) käitisest tulenev saastus on nii
suur, et sellest põhjustatud ohtu
keskkonnale, inimese tervisele või
varale ei ole võimalik vältida uue loa
taotlemist eeldavate põhjalike
tehniliste ümberkorraldusteta;
6) käitaja on pankrotistunud või on

1) Töötajate kaitse
2) Rahvatervis
3) Keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse
(kompleksloaga
sätestatavad nõuded
peavad tagama vee, õhu
ja pinnase kaitse ning
käitises tekkinud
jäätmete käitlemise viisil,
mis hoiab ära saastuse
kandumise ühest
keskkonnaelemendist
(vesi, õhk, pinnas) teise) 



puitkiudplaatide tootmine;
12) grafiidi (tempersöe) ja
elektrografiidi tootmine
põletamise või
grafiidistamise teel;
13) loomakorjuste ja
loomsete jäätmete
kõrvaldamine või
taaskasutamine. 
Kompleksluba ei nõuta
teadustööd tegevalt või uusi
tooteid või tehnoloogilisi
protsesse väljatöötavalt või
katsetavalt käitajalt, kelle
tegevuse mastaap on nii
väike, et ei mõjuta
keskkonda oluliselt. 

avalikkusele, et
kaasata see
kompleksloa
andmise
menetlusse. 

juriidilise isikuna likvideeritud ja
tegevust ei jätka teine käitaja. 

Saastuse kompleksse vältimise ja
kontrollimise seaduse § 37.
Kompleksloa kohustuse või
kompleksloa nõuete rikkumine 
Tegevuse eest kompleksloata
valdkonnas, kus kompleksluba on
nõutav, või kompleksloa nõuete
rikkumise eest karistatakse juriidilist
isikut kuni 50 000-kroonise
rahatrahviga. 
 

26
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Kiirgusseaduse
§ 14

Keskkonna-
ministeerium

Tegevusluba
(kiirgustegevu
sluba)

Õigus läbi viia
kiirgustegevust (mis tahes
tegevus, mis suurendab või
võib suurendada inimese
kiiritust tehisallikate
kiirgusest või looduslikest
kiirgusallikatest, kui
looduslikke radionukliide
töödeldakse nende
radioaktiivsuse,
lõhustatavuse või
tuumasünteesi omaduste
pärast. Selline tegevus on
muu hulgas: 1) radioaktiivse
aine tootmine, töötlemine,
kasutamine, omamine,
ladustamine, vedu, riiki
sisse- ja riigist väljavedu
ning ajutine või
lõppladustamine; 2)
ioniseerivat kiirgust
emiteeriva ja suurema kui
viie kilovoldise
potentsiaalide vahe juures
töötava elektriseadme
kasutamine.)
Kiirgustegevusluba ei pea
taotlema tegevuse jaoks,
milles kasutatavate
radionukliidide aktiivsus või
eriaktiivsus on väiksem kui
väljaarvamistase. 

Kuni 5 aastat 90 päeva
jooksul, kui
tehniliselt
keerukas
kiirgus-
tegevus, võib
pikendada 3
kuu võrra
Tähtaeg
peatub
keskkonna-
mõju
hindamise
ajaks

Eelkontrolli võimalus
Nõutakse kõikvõimalike
selgitusi, kirjeldusi ja
kavasid.

Keskkonna-
inspektsioon

Kiirgustegevusloa andja tunnistab
kiirgustegevusloa kehtetuks sellest
loa omajat eelnevalt teavitades, kui:
1) loa omaja tegevuses tõendatakse
asjaolud, mis on aluseks loa
andmisest keeldumisele;
2) loa omaja ei täida
kiirgustegevusloas kehtestatud
nõudeid;
3) loa omaja ei täida
kiirgustegevuse seiskamise
kohustust, olukorras, kus
kiirgustegevuse käigus on
tuvastatud kehtestatud
piirmääradest suurema kiirgusdoosi
saamine;
4) juriidilisest isikust loa omaja
tegevus on lõppenud või füüsilisest
isikust loa omaja on surnud;
5) Keskkonnaministeerium on
seaduses sätestatud alustel
kohustanud loa omajat esitama
taotluse uue kiirgustegevusloa
saamiseks, kuid uut loataotlust ei
esitatud. 

Kiirgusseaduse § 64.
Kiirgustegevusloa tingimuste
rikkumine 
(1) Kiirgustegevusloa tingimuste
rikkumise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni. 

Kiirgusseaduse § 64  
1
  .  

Kiirgustegevusloa omaja kohustuste
rikkumine 
(1) Käesolevas seaduses või selle
alusel kehtestatud määrustes
sätestatud kiirgustegevusloa omaja
kohustuste rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni.

1) avalik ohutus
2) töötajate kaitse
3) loomatervis
4) rahvatervis
5) keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse
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Kiirgusseaduse
§ 45

Keskkonna-
ministeerium

Tegevusluba
(kiirguseksper
di litsents)

Kiirguseksperdina
tegutsemine

5 aastat 30 päeva
jooksul

Kiirguskeskuse
direktori poolt
moodustatud
komisjoni
arvamus
(sätestatud
keskkonna-
ministri

Eelkontrolli võimalus.
Sisulised nõuded haridusele,
kogemusele, teadmistele

Keskkonna-
inspektsioon

Keskkonnaministeerium peatab
litsentsi kehtivuse või tunnistab
litsentsi kehtetuks, sellest litsentsi
omajat eelnevalt kirjalikult
teavitades, kui:
1) litsentsi taotleja on esitanud
tegelikkusele mittevastavaid
andmeid;

1) avalik ohutus
2) töötajate kaitse
3) loomatervis
4) rahvatervis
5) keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse



määruses) 2) litsentsi saanud isik ei täida
dooside hindamise ja
kiirgusohutuse nõudeid;
3) ilmnevad litsentsi andmisest
keeldumise aluseks olevad
asjaolud. 

28
.

Kiirgusseaduse
§ 61

Keskkonna-
ministeerium

Radioaktiivset
e jäätmete
veoluba

Radioaktiivsete jäätmete
sissevedu Eesti Vabariiki
nende töötlemiseks või
konditsioneerimiseks ja
väljavedu Eesti Vabariigist
juhul, kui radioaktiivsete
jäätmete aktiivsus või
eriaktiivsus ületab
väljaarvamistasemed 

Veoluba antakse
tähtajaliselt
ühele veole.
Mitmekordne
veoluba kehtib
kuni kolm aastat 

Kinnitus sihtriigi
ja kõikide
läbiveoriikide
pädevatelt
asutustelt 

Keskkonna-
inspektsioon

29
.

Keskkonnamõju
hindamise ja
keskkonna-
juhtimissüsteemi
seaduse
(KeHJS) § 15

Keskkonna-
minister

Tegevusluba
(keskkonnamõ
ju hindamise
litsents)

Keskkonnamõju hindamise
juhtimine määratletud
tegevus- või
mõjuvaldkonnas

5 aastat Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded haridusele,
töökogemusele
Täiendavad nõuded
keskkonnamõju
strateegilises hindamises
osalejale

Keskkonna-
ministeerium või
keskkonna-
teenistus
kontrollib
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
käigus eksperdi
vastavust
seadusega
ettenähtud
nõuetele

Keskkonnaminister võib peatada
litsentsi kehtivuse üheks aastaks või
tunnistada litsentsi kehtetuks,
sellest litsentsi omajat eelnevalt
kirjalikult teavitades, kui:
1) taotleja on esitanud andmeid, mis
ei vasta tegelikkusele;
2) litsentsi omaja ei täida
keskkonnamõju hindamise nõudeid;
3) litsentsi omaja on esitanud
keskkonnamõju hindamise
aruandes valeandmeid;
4) litsentsi omaja on andnud
keskkonnamõju hindamise
aruandes vale hinnangu. 
Litsentsi kehtivuse peatamise korral
peab isik läbima keskkonnamõju
hindamise täienduskoolituse
vähemalt 40 tunni mahus ning
sooritama vastava eksami, mille
järgselt keskkonnaminister tühistab
oma otsuse litsentsi kehtivuse
peatamise kohta.
Kui isik ei ole litsentsi kehtivuse
peatamise aja jooksul
keskkonnamõju hindamise
täienduskoolitust läbinud ja vastavat
eksamit sooritanud või kui litsentsi
kehtivuse peatamise aluseks olevad
asjaolud ilmnevad kolme aasta
jooksul litsentsi kehtivuse
peatamise otsuse tühistamisest
arvates või kolmandat korda,
tunnistab keskkonnaminister
litsentsi kehtetuks. 

keskkonna ja
linnakeskkonna kaitse

30
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Maapõueseadus
§ 13 ja 14

Keskkonna-
ministeerium
(üldgeoloogilis
e uurimistöö
loa maavara
otsingu
eesmärgil ja
uuringuloa
üleriigilise
tähtsusega
maardlas,
piiriveekogus,
territoriaal- ja
sisemeres
ning
majandusvöön
dis)

Taotletava
uuringuruumi
asukoha
keskkonna-
teenistus 
(Üldgeoloogilis
e uurimistöö

Tegevusload
(2)
1.
Üldgeoloogilis
e uurimistöö
luba  
2. maavara
geoloogilise
uuringu luba
ehk
uuringuluba

üldgeoloogilise  uurimistöö
tegemine

geoloogiline uuring

Kui  samale  riigi  omandis
olevale  maapõue  osale  on
esitanud  üldgeoloogilise
uurimistöö  loa  taotluse
maavara  otsingu  eesmärgil
või  uuringuloa taotluse mitu
isikut  ja  esitatud  taotlusi  ei
saa  üheaegselt  rahuldada,
müüakse  üldgeoloogilise
uurimistöö  või  geoloogilise
uuringu  tegemise  õigus
enampakkumisel  Vabariigi
Valitsuse  kehtestatud
korras. 

Üldgeoloogilise  uurimistöö
lubadega ühele isikule sama
maavara otsinguks antavate
uuringuruumide  territoorium
kokku ei tohi olla suurem kui

Kuni 5 aastaks Üldine
menetlustähta
eg puudub,
tähtajad vaid
osadele
menetlus
etappidele

Kirjalik arvamus
Eesti Maavarade
Komisjonilt
(mida loa andja
peab
arvestama) ja
taotletava
uuringuruumi
asukoha
kohalikult
omavalitsuselt
(mida loa andja
ei pea
arvestama?) 

Vajalikud
nõusolekud:
1) riigikaitse
tähtsusega
objektil või selle
ümber
kehtestatud
erivööndis –
kaitseministri
nõusolek;

Eelkontrolli võimalus
Nõutakse kõikvõimalike
selgitusi, kirjeldusi ja
kavasid.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa või
uuringuloa andja tunnistab loa
kehtetuks, kui:
1) loa taotlemisel on teadlikult
esitatud valeandmeid;
2) loa omanikul on rohkem kui üks
kehtiv karistus loaga lubatud ja
maapõueseaduses või selle alusel
antud õigusaktides üldgeoloogilise
uurimistöö või geoloogilise uuringu
kohta kehtestatud nõuete rikkumise
eest;
3) loa omanik ei ole alustanud
üldgeoloogilist uurimistööd või
geoloogilist uuringut ühe aasta
möödumisel loa kehtivuse algusest
arvates;
4) loa omanik taotleb loa kehtetuks
tunnistamist;
5) üldgeoloogilise uurimistöö või
geoloogilise uuringu käigus ilmneb
ettenägematu kahjulik mõju
keskkonnale või inimese tervisele
ning seda ei ole võimalik loa
muutmisega vältida. 

keskkonnakaitse



loa, kui luba ei
taotleta
maavara
otsinguks, ja
uuringuloa
kohaliku
tähtsusega
maardlas) 

100  ruutkilomeetrit.  Ühes
uuringuruumis  võib  anda
sama  maavara  otsinguks
ühe  üldgeoloogilise
uurimistöö loa. 

2) kohas, kus
üldgeoloogiline
uurimistöö või
geoloogiline
uuring võib
häirida piirirahu
või takistada
riigipiiri
valvamist,
samuti kalmistul
– siseministri
nõusolek;
3) muinsus-
kaitsealal ja
kinnismälestisel
või nende
kaitsevööndites
– kultuuri-
ministri
nõusolek;
4) üld-
geoloogiline
uurimistöö loa
taotlemisel
metallitoorme
või põlevkivi
otsinguks või
geoloogilise
uuringu loa
taotlemisel
metallitoorme
või põlevkivi
uuringuks –
majandus- ja
kommunikatsioo
niministri
nõusolek. 

Maapõueseaduse § 67  
1
  .  

Üldgeoloogilise uurimistöö ja
geoloogilise uuringu ebaseaduslik
tegemine 
(1) Üldgeoloogilise uurimistöö või
geoloogilise uuringu loata tegemise
eest, kui luba on nõutav, või
tegemise eest loa nõudeid rikkudes
– karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni.
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Maapõueseadus
e § 25

Keskkonna-
ministeerium
üleriigilise
tähtsusega
maardlas,
piiriveekogus,
territoriaal- ja
sisemeres
ning Eesti
Vabariigi
majandusvöön
dis

Kaevandamisk
oha
keskkonna-
teenistus
kohaliku
tähtsusega
maardlas 

Maavara
kaevandamise
luba

Tegevusluba
(maavara kaevandamise
õigus, s.t. 1) õigus
valmistada mäeeraldis ja
mäeeraldise teenindusmaa
ette maavara looduslikust
seisundist eemaldamiseks;
2) eemaldada maavara
looduslikust seisundist;
3) korraldada kaevise vedu
kaevandamisalal;
4) valmistada kaevis ette
edasiseks töötlemiseks või
kasutamiseks;
5) teha mäeeraldise piires
täiendavaid geoloogilisi
uuringuid ilma uuringuloata.)
Teatud juhtudel
kaevandamise lubatud
aastamäär

Kui samale riigi omandis
olevale maavarale on
esitanud kaevandamisloa
taotluse mitu isikut ja
esitatud taotlusi ei saa
üheaegselt rahuldada,
müüakse kaevandamisõigus
enampakkumisel Vabariigi
Valitsuse kehtestatud korras

Sõltuvalt
maavara liigist
kas kuni 15
aastat või kuni
30 aastat,
erandjuhtudel 5
aastat
kauemaks

Üldine
menetlustähta
eg puudub,
tähtajad vaid
osadele
menetlus
etappidele

Kirjalik arvamus
Eesti Maavarade
Komisjonilt
(mida loa andja
peab
arvestama) ja
taotletava
uuringuruumi
asukoha
kohalikult
omavalitsuselt,
(siit järgnev KM
määruses) kui
viimane keeldub,
siis Vabariigi
Valitsuselt 

Kaevandamisloa
andmiseks on
vaja täiendavat
nõusolekut:
1)
kaitseministrilt,
kui luba
taotletakse
riigikaitse
tähtsusega
objekti piires või
kui
kaevandamine
võib kahjustada
riigikaitseobjekti
või põhjustada
häireid selle
tegevuses;
2) siseministrilt,
kui
kaevandamine

Eelkontrolli võimalus
Nõutakse kõikvõimalike
selgitusi, kirjeldusi ja
kavasid.

Kaevandamisloa andja tunnistab loa
kehtetuks, kui:
1) loa omanik teavitab loa andjat
oma soovist loobuda
kaevandamisõigusest, kusjuures loa
omanik on täitnud loast tulenevad
kohustused;
2) loa omanik on rikkunud loaga
määratud mäeeraldise või
mäeeraldise teenindusmaa piires
käesoleva seaduse või selle alusel
kehtestatud õigusaktide nõudeid ja
tal on nimetatud rikkumise eest
rohkem kui üks kehtiv karistus;
3) kaevandamisega on kaasnenud
ettenägematu keskkonnamõju, mida
loa omanikul ei ole võimalik lubatud
piiridesse viia;
4) kaevandamisloa omaniku
rakendatavad abinõud ei hoia
keskkonnamõju lubatud piirides;
5) kaevandamisloa omanik oli loa
taotluses esitanud teadlikult
valeandmeid. 
Lisaks võib kaevandamisloa
kehtetuks tunnistada ka juhul, kui
loa omanik ei ole viie aasta jooksul
loa andmisest arvates alustanud
loaga määratud mäeeraldise piires
maavaravaru kaevandamist.

Maapõueseaduse § 68  
1
  . Kaevise,  

maavara või maapõue ebaseaduslik
kasutamine 
(1) Maavara või ülejäänud maapõue
loata kasutamise eest, kui luba on
nõutav, ja loa nõudeid rikkudes või
kaevandamisel loa nõudeid

1) avalik ohutus
2) keskkonnakaitse
3) tervisekaitse
4) loomatervise kaitse



võib häirida
piirirahu,
takistada riigipiiri
valvamist või kui
maavara
soovitakse
kaevandada
kalmistu piires;
3)
kultuuriministrilt,
kui
kaevandamislub
a taotletakse
muinsuskaitseal
ale või
kinnismälestisel
e või nende
kaitsevöönditess
e;
4) majandus- ja
kommunikatsioo
niministrilt, kui
kaevandamislub
a taotletakse
metallitoorme
või põlevkivi
kaevandamiseks
5) kehtiva
üldgeoloogilise
uurimistöö loa
või kehtiva
uuringuloa
omanikult või
ühe aasta
jooksul pärast
loa kehtivuse
lõppemist isikult,
kellele
üldgeoloogilise
uurimistöö luba
või uuringuluba
oli antud, kui
luba taotletakse
temale varem
maavara
otsinguks antud
üldgeoloogilise
uurimistöö loaga
või uuringuloaga
määratud
uuringuruumi
piires.

rikkudes või ehitiste püstitamisel,
maaparandusel või
põllumajandustöödel ülejääva
kaevise võõrandamise või
kasutamise eest väljaspool
kinnisasja kaevise tekitamise
asukoha keskkonnateenistuse
nõusolekuta, maavaravaru või
loodusliku kivimi, setendi, vedeliku
või gaasi, mis ei ole maavaravaruna
arvele võetud, sama isiku teisele
kinnistule transportimise eest
kaevise tekitamise asukoha
keskkonnateenistuse nõusolekuta –
karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni.
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Välisõhu kaitse
seaduse § 67

saasteallika
asukoha
keskkonna-
teenistus
paikse
saasteallika
puhul

Tegevusload
(2) 
1. välisõhu
saasteluba
2.
erisaasteluba

saasteainete paiksest
saasteallikast välisõhku
viimine

Arvestades
majandustegevuse
valdkondade eripära,
kehtestab
keskkonnaminister
määrusega saasteainete
heitkogused ja kasutatavate
seadmete võimsused,
millest alates on nõutav
välisõhu saasteluba ja
erisaasteluba.

Kui piirkonna välisõhu
hinnatud saastatuse tase või
saasteaine heite
summaarne piirkogus ei
võimalda rahuldada kõiki
saasteloa taotlusi, on
saasteloa saamise

Saasteluba
antakse
tähtajatult või
kindlaksmääratu
d tähtajaks,
olenevalt
saasteloa
eritingimustest
ning
erisaasteluba
antakse
kindlaksmääratu
d tähtajaks ühe-
või
mitmekordseks
tegevuseks. 

Saasteallika
asukoha
kohaliku
omavalitsuse
arvamus

Eelkontrolli võimalus
Detailsed sisulised nõuded.
Nõutakse kõikvõimalike
selgitusi, kirjeldusi ja
kavasid.

Saasteloa andjal
ja kohaliku
omavalitsuse
organil on õigus
kontrollida
vähemalt üks
kord aastas
saasteloaga
seatud
tingimuste
täitmist
tootmisterritooriu
mil ja
tehnoloogiasead
metel. 

Saasteloa andja tunnistab saasteloa
kehtetuks, kui:
1) seda taotleb saasteallika valdaja;
2) uue saasteallika valdaja ei ole
alustanud saasteloaga lubatud
tegevust kuue kuu jooksul
saasteloas nimetatud tegutsemisaja
algusest arvates ega esitanud
taotlust tegevuse algusaja
muutmiseks;
3) saasteloa taotlemisel on
saasteallika valdaja tahtlikult
esitanud tegelikkusele mittevastavat
teavet või võltsitud dokumente või
kui loaga nõutud andmete esitamise
tähtaega on korduvalt rikutud;
4) saasteallika valdaja on muutnud
loa andjat teavitamata
tehnoloogiaprotsessi ning sellega
kaasnevad olulised muudatused
kasutatava seadme võimsuse,
toorme, kütuse või saasteainete
heitkoguste osas;

1) avalik ohutus
2) töötajate kaitse
3) loomatervis
4) rahvatervis
5) keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse



eelisõigus isikul:
1) kes toodab energiat olme-
või sotsiaalvajadusteks;
2) kelle saasteainete
heitkogus samalaadse
toodangu ühiku kohta on
kõige väiksem. 
Otsuse eelisõiguse andmise
kohta teeb
keskkonnateenistus
kooskõlastatult saasteallika
asukoha omavalitsuse
organiga.

5) saasteallika valdaja ei ole
kõrvaldanud avastatud puudusi
saasteloa andja,
Keskkonnainspektsiooni või
kohaliku omavalitsuse üksuse
keskkonnainspektori määratud
ajaks;
6) saasteallika valdaja on jätnud
saasteloa nõuded täitmata ning
teda on varem sama teo eest
karistatud;
7) saasteallikast tulenevast
saastusest põhjustatud ohtu
inimese tervisele ei ole võimalik
vältida uue saasteloa taotlemist
eeldavate põhjalike tehniliste
ümberkorraldusteta;
8) saasteallika valdaja on
pankrotistunud või juriidilise isikuna
likvideeritud. 
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Välisõhu kaitse
seaduse § 111¹

Taotlus
registripidajale

Registreering
majandustege
vuse registris

Osoonikihti kahandavaid
aineid sisaldavate seadmete
installeerimine, käitamine,
lammutamine ja seadmetest
tekkinud jäätmete käitlemine
ning lekkekontrolliga
tegelemine 

Keskkonnajärelevalve seaduse
alusel tehtud ettekirjutuse korduval
täitmata jätmisel on
järelevalveasutusel õigus teha otsus
registreeringu kustutamiseks.

1) avalik ohutus
2) töötajate kaitse
3) loomatervis
4) rahvatervis
5) keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse
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Välisõhu kaitse
seaduse § 120

Keskkonna-
ministeerium

Tegevusluba
(kasvuhooneg
aaside lubatud
heitkogustega
kauplemise
luba)

käitisest või selle osast
välisõhku
kasvuhoonegaaside
paiskamine ning
kasvuhoonegaaside lubatud
heitkoguse ühikute ost ja
müük Euroopa Ühenduses. 

Alates 01.01.08
viieaastane
jaotusperiood

Pärast
Euroopa
Komisjoni
otsust

Eelkontrolli võimalus
Formaalsed nõuded
(selgitused ja kirjeldused)

Käitise
jaotuskavast
kinnipidamise ja
kasvuhoonegaa
side heitkoguste
üle teostab
järelevalvet
Keskkonnainspe
ktsioon. 

Lubatud
heitkogustega
kauplemise üle
teostab
järelevalvet
Keskkonnaminis
teerium. 

Välisõhu kaitse seaduse § 139.
Välisõhu kaitse ja
kasvuhoonegaaside heitkogustega
kauplemise nõuete rikkumine 
(3) Kasvuhoonegaaside
heitkogustega kauplemise nõuete
rikkumise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3
nimetatud teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni.

1) rahvatervis
2) keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse

35
.

Geneetiliselt
muundatud
organismide
keskkonda
viimise seaduse
(GMOVS) § 6

Keskkonna-
minister

Geneetiliselt
muundatud
organismi
(GMO)
keskkonda
viimise luba

GMO keskkonda viimine

Euroopa Liidu liikmesriigis
antud turustamisloa alusel
turustatud või keskkonda
viidud geneetiliselt
muundatud organismi või
toote Eesti Vabariigis
keskkonda viimiseks ei ole
luba vaja, v. a. juhul, kui
sellist organismi või toodet
kavatsetakse keskkonda viia
erineval eesmärgil, kui
Euroopa Liidu liikmesriigis
antud turustamisloas on
märgitud. 

Kuni 10 aastaks Geenitehnoloogi
akomisjon
vaatab taotluse
läbi ja annab
sellele
hinnangu, teeb
keskkonnaminist
rile ettepaneku
loa andmiseks,
sellest
keeldumiseks
või loa
andmiseks
lisatingimustega

Eelkontroll
Nõutakse kõikvõimalike
selgitusi, kirjeldusi ja
kavasid.

Reeglina
keskkonnajärele
valve seaduses
sätestatud
korras, teatud
juhtudel ka
Taimetoodangu
Inspektsioon
ning
Metsakaitse- ja
Metsauuendusk
eskus, Maksu- ja
Tolliamet ning
Tarbijakaitseam
et Veterinaar- ja
Toiduamet
muude seaduste
alusel

Keskkonnaminister peatab ajutiselt
loa kehtivuse, kui pärast loa
andmist on teatavaks saanud
geneetiliselt muundatud organismi
keskkonda viimisega seotud ohud. 

Loa kehtivuse ajutise peatamise ajal
võib keskkonnaminister
geenitehnoloogiakomisjoni
ettepanekul ja loa omaja kulul
tehtud riskianalüüsi põhjal muuta
loa tingimusi või tunnistada loa
kehtetuks. 

Keskkonnaminister tunnistab loa
kehtetuks, kui:
1) loa taotluses on esitatud
valeandmeid;
2) loa omaja ei täida loas seatud
tingimusi;
3) geneetiliselt muundatud
organismi keskkonda viimine on
ohtlik inimese tervisele või
keskkonnale;
4) geneetiliselt muundatud
organismi keskkonda viimine ei ole
kooskõlas õigusaktide nõuetega. 

GMOVS § 33. Geneetiliselt
muundatud organismi keskkonda
viimise ja     turustamise nõuete  

1) rahvatervis
2) loomatervis
3) keskkonnakaitse



rikkumine 
(1) Geneetiliselt muundatud
organismi keskkonda viimise või
geneetiliselt muundatud organismi
või toote turustamise nõuete
rikkumise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni.
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GMOVS § 16 Keskkonna-
minister

Geneetiliselt
muundatud
organismi või
toote
turustamise
luba

Geneetiliselt muundatud
organismi või toote
turustamine

Euroopa Liidu liikmesriigis
antud turustamisloa alusel
turustatud või keskkonda
viidud geneetiliselt
muundatud organismi või
toote Eesti Vabariigis
turustamiseks ei ole
turustamisluba vaja, v. a.
juhul, kui geneetiliselt
muundatud organismi või
toodet kavatsetakse
turustada erineval
eesmärgil, kui Euroopa Liidu
liikmesriigis antud
turustamisloas on märgitud.

Kuni 10 aastaks Geenitehnoloogi
akomisjon
vaatab taotluse
läbi ja annab
sellele
hinnangu, teeb
keskkonnaminist
rile ettepaneku
loa andmiseks,
sellest
keeldumiseks
või loa
andmiseks
lisatingimustega

Eelkontroll
Nõutakse kõikvõimalike
selgitusi, kirjeldusi ja
kavasid.

Reeglina
keskkonnajärele
valve seaduses
sätestatud
korras, teatud
juhtudel ka
Taimetoodangu
Inspektsioon
ning
Metsakaitse- ja
Metsauuendusk
eskus, Maksu- ja
Tolliamet ning
Tarbijakaitseam
et Veterinaar- ja
Toiduamet
muude seaduste
alusel

Keskkonnaminister muudab
turustamisloa tingimusi või tunnistab
turustamisloa kehtetuks
geenitehnoloogiakomisjoni
ettepanekul ja turustamisloa omaja
kulul tehtud riskianalüüsi põhjal, kui
uute teaduslike andmete põhjal on
alust arvata, et geneetiliselt
muundatud organism või toode
ohustab inimese tervist või
keskkonda. 

Keskkonnaminister tunnistab
turustamisloa kehtetuks, kui:
1) turustamisloa taotluses on
esitatud valeandmeid;
2) turustamisloa omaja ei täida
turustamisloas seatud tingimusi;
3) geneetiliselt muundatud
organism või toode on ohtlik
inimese tervisele või keskkonnale;
4) geneetiliselt muundatud
organismi või toote turustamine ei
ole kooskõlas õigusaktide
nõuetega.

GMOVS § 34. Geneetiliselt
muundatud organismi ja toote
pakendamise ning     märgistamise  
nõuete rikkumine 
(1) Geneetiliselt muundatud
organismi või toote pakendamise
või märgistamise nõuete rikkumise
eest – karistatakse rahatrahviga
kuni 300 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni.

1) rahvatervis
2) loomatervis
3) keskkonnakaitse
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Looduskaitse-
seaduse § 33

Hoiuala
valitseja

Sisuliselt
tegevusluba
Hoiuala teatise
kinnitamine

Järgmiste tegevuste
kavandamise korral:
1) tee rajamine;
2) loodusliku kivimi või
pinnase teisaldamine;
3) veekogude veetaseme ja
kaldajoone muutmine;
4) biotsiidi ja
taimekaitsevahendi
kasutamine;
5) loodusliku ja
poolloodusliku rohumaa ning
poldri kultiveerimine ja
väetamine;
6) puisniiduilmelisel alal
asuvate puude raiumine;
7) maaparandussüsteemi
rajamine ja
rekonstrueerimine.

Hoiualal ei kehti teatise
esitamise kohustus
tulundusmaa sihtotstarbega
kinnisasja elamu- ja õuemaa
kõlvikutel tehtavate tööde

Teatis tuleb
hoiuala piires
asuva
kinnisasja
valdaja poolt
esitada
vähemalt 1
kuu enne
tööde
alustamist,
sama
ajavahemiku
sees tuleb
hoiuala
valitsejal teha
kinnitamise,
tingimustega
kinnitamise või
tööde
keelamise
otsus

Eelkontroll Looduskaitseseaduse § 71.
Kaitstava loodusobjekti
kaitsenõuete rikkumine 
(1) Kaitstava loodusobjekti
kasutamis- või kaitsenõuete
rikkumise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut
või arestiga. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni.

Keskkonnakaitse



kohta. 
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Looduskaitsesea
duse § 57 lg 4

asustatava
koha
keskkonna-
teenistus

tegevusluba tehistingimustes peetavate
võõrliigi isendite
tehistingimustesse ümber
asustamine

Kitsendus ei laiene
lemmikloomadele
loomakaitseseaduse
tähenduses. 

1) loomatervis
2) keskkonnakaitse
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Looduskaitsesea
duse § 57 lg 5

keskkonna-
minister

tegevusluba looduslikku tasakaalu
ohustavate võõrliikide
isendite tehistingimustes
kasvatamine

Lubatud ainult teaduslikult
põhjendatud juhtudel

1) loomatervis
2) keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse
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Looduskaitsesea
duse § 57 lg 6

keskkonna-
minister

tegevusluba mingi või kähriku
tehistingimustes pidamine

30 tööpäeva
jooksul

Eelkontroll
Lubatud ainult Mandri-Eestis
Sisulised nõuded farmile,
samuti kavadele, plaanidele

1) loomatervis
2) keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse
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Looduskaitsesea
duse § 57 lg 7

keskkonna-
minister

tegevusluba mingi või kähriku isendite
Eestisse sisse toomine

Ainult verevärskenduse
eesmärgil ning mitte rohkem
kui 20 protsendi ulatuses
põhikarja suurusest farmi
kohta kahe aasta jooksul. 

1) loomatervis
2) Keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse

42
.

Loomakaitsesea
duse § 29

Asukohajärgn
e
keskkonnatee
nistus

tegevusluba loomaaia pidamine, s.o
alaliselt loomade pidamine,
et näidata neid avalikult
seitse või enam päeva
aastas

tähtajatu 60
kalendripäeva
jooksul

kohaliku
omavalitsuse
üksuse
tegutsemisluba
(?)

keskonnaministri
poolt
moodustatud
loomaaia
tegevuslubade
komisjoni
arvamus

Eelkontroll
Sisulised nõuded rahalistele
vahenditele, töötajatele,
plaanid

1) avalik ohutus
2) loomatervis
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Jahiseaduse § 8 jahipiirkonna
asukohajärgne
keskkonnatee
nistusele 

Jahipiirkonna
kasutusõiguse
luba

Jahipiirkonna kasutaja tohib
maaomaniku nõusolekuta
korraldada tema maadel
jahiulukite loendust ning
kasutada maad jahisaaduste
jahipiirkonnast äraviimiseks. 

jahipiirkonna kasutusõiguse
luba on õigus saada:
1) mittetulundusühingul,
mille liikmed on füüsilised
isikud, või äriühingul, mille
vähemalt üheks põhikirjas
nimetatud tegevusalaks on
jahinduse korraldamine;
2) riigiasutusel, mille
põhimääruses märgitud
tegevusaladeks on
jahinduse, jahiulukite
asurkondade seire ja
jahindusalase väljaõppe
korraldamine, jahipidamise
heade tavade, viiside ja
jahiulukite hooldamise
tänapäeva kogemuste
rakendamine;
3) isikul, kelle omandis olev
maa moodustab vähemalt
kolm neljandikku
jahipiirkonna pindalast. 

Kui ühe ja sama
jahipiirkonna kasutusõiguse
saamiseks on esitatud kaks
või enam taotlust ja taotlejad
ei nõustu nendele ühise
kasutusõiguse andmisega,
eelistatakse taotlejat, kes
kaasab jahipiirkonna

10 aastat 1 kuu jooksul Vormilised nõuded keskkonnakaitse
inspektorid ja
seaduses
nimetatud teised
ametiisikud 

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa
kehtivuse peatab loa andja, kui
jahipiirkonna kasutaja:
1) ei rakenda
jahimaakorralduskavas kavandatud
abinõusid või ei täida jahipiirkonna
kasutusõiguse loa nõudeid;
2) ei ole tähtaegselt tasunud
jahipiirkonna kasutusõiguse tasu. 

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba
tunnistatakse kehtetuks, kui:
1) jahipiirkonna kasutaja ei ole
kolme kuu jooksul pärast
kasutusõiguse loa kehtivuse
peatamist kõrvaldanud peatamise
aluseks olnud asjaolusid;
2) jahipiirkonna kasutaja ei ole
tasunud kasutusõiguse tasu kolme
kuu jooksul pärast kasutusõiguse
loa kehtivuse peatamist või ei ole
esitanud kasutusõiguse andjale
viimase poolt heaks kiidetud
kasutusõiguse tasu maksmise
graafikut, juhul kui kasutusõiguse
loa kehtivuse peatamine oli tingitud
kasutusõiguse tasu tasumata
jätmisest;
3) jahipiirkonna kasutajal on rohkem
kui üks kehtiv karistus käesoleva
seaduse või selle alusel antud
õigusaktide nõuete rikkumise eest;
4) loa taotlemisel on teadlikult
esitatud valeandmeid. 

1) loomatervis
2) keskkonnakaitse



kasutamisele suurema arvu
jahipidamisõigust omavaid
füüsilisi isikuid, kelle
maaomand asub taotletava
jahipiirkonna piires. 
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Jahiseaduse §
29

taotleja
elukohajärgne
keskkonna-
teenistus 

jahitunnistus annab jahipidamisõiguse ja
tõendab füüsilise isiku
oskust iseseisvalt jahti
pidada 

5 aastat Eelkontroll
Eksam ja katsed

keskkonnakaitse
inspektorid ja
seaduses
nimetatud teised
ametiisikud 

Jahitunnistus tunnistatakse
kehtetuks, kui isik on selle saanud
pettuse teel või kui talle on
jahitunnistus antud võltsitud või
valeandmeid sisaldava dokumendi
alusel. 

Jahitunnistuse andnud
keskkonnateenistus peatab
tunnistuse kehtivuse kuni kolmeks
aastaks, kui tunnistuse saanud isiku
suhtes on jõustunud
jahipidamisõiguse äravõtmise otsus.

Jahitunnistuse andnud
keskkonnateenistus võib peatada
tunnistuse kehtivuse kuni kolmeks
aastaks, kui tunnistuse saanud
isikut on karistatud jahiseaduse §-s

57, 57
1

, 57
2
, 57

3
, 57

4
, 58

1
 või 58

2

nimetatud tegevuste eest. 

Jahiseaduse § 57. Jahipidamine
keelatud vahendiga või viisil või
keelatud kohas 
(1) Keelatud vahendiga või viisil või
keelatud kohas jahipidamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut või arestiga. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni.

Jahiseaduse § 57  
1
  . Jahiloa  

andmise, tagastamise ja jahiloale
kantud andmete arvestuse nõuete
rikkumine 
(1) Jahiloa andmise, tagastamise ja
jahiloale kantud andmete arvestuse
nõuete eiramise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni. 

Jahiseaduse § 57  
2
  . Jahiloa  

avamata jätmine või uluki tabamise
või haavamise kohta jahiloale
märke tegemata jätmine või teadvalt
vale märke tegemine 
Jahiloa õigeaegse avamata jätmise
või uluki tabamise või haavamise
kohta jahiloale märke õigeaegse
tegemata jätmise või teadvalt vale
märke tegemise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

Jahiseaduse § 57  
3
  . Jahipidamise  

nõuete rikkumine 
Jahipidamise nõuete rikkumise eest
suuruluki küttimisel või püünise
kasutamisel või ajujahi
korraldamisel või jahiohutuse
nõuete või jahieeskirjas sätestatud
jahipidamise muude nõuete
eiramise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

1) avalik ohutus
2) loomatervis



Jahiseaduse § 57  
4
  . Ühisjahi  

korraldamise nõuete rikkumine
jahijuhataja poolt 
Jahijuhataja poolt jahiloa õigeaegse
avamata jätmise eest või uluki
tabamise või haavamise kohta
jahiloale märke õigeaegse tegemata
jätmise või teadvalt vale märke
tegemise eest, samuti käesoleva
seaduse § 45 lõike 1 ja lõike 3
punktides 1, 3–7 sätestatud
kohustuste rikkumise eest –
karistatakse jahijuhatajat
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Jahiseaduse § 58  
1
  . Jahipidamine  

jahiloata, jahikoerapassita ja
suuruluki laskekatse tunnistuseta 
Jahipidamise eest jahiloata,
jahikoeraga jahipidamise eest
jahikoerapassita või osalemise eest
suurulukijahil kütina, kasutades
uluki laskmiseks jahipüssikuuliga
laetud padrunit ja omamata selleks
suuruluki laskekatse tunnistust, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100
trahviühikut. 

Jahiseaduse § 58  
2
  . Jahipidamine  

suurulukile suurulukiküttimise loata 
Jahipidamise eest suurulukile
suurulukiküttimise loata, välja
arvatud ühisjahil käesoleva seaduse
§ 35 kohaselt nimekirja kantud
isikud, – karistatakse rahatrahviga
kuni 200 trahviühikut.
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Jahiseaduse §
34

jahipiirkonna
kasutaja või
tema volitatud
esindaja,
erandjuhtudel
keskkonna-
teenistus

jahiluba ulukiküttimise õigust tõendav
dokument 

Loa andja
määramisel

keskkonnakaitse
inspektorid ja
seaduses
nimetatud teised
ametiisikud 

1) avalik ohutus
2) loomatervis
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Jahiseaduse §
36

Keskkonnamin
isteeriumi
volitatud isik 

suuruluki
laskekatse
tunnistus 

jahitunnistust omavale
isikule antav dokument, mis
tõendab tema õigust
osaleda suurulukijahil kütina
ja kasutada uluki laskmiseks
jahipüssikuuliga laetud
padrunit 

2 aastat keskkonnakaitse
inspektorid ja
seaduses
nimetatud teised
ametiisikud 

1) avalik ohutus
2) loomatervis
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Jahiseadus § 25 Veterinaar- ja
Toiduamet,
teatud juhtudel
ka
Keskkonnamin
isteerium

kooskõlastus
või
registreering
(sisuliselt
tegevusluba)

Jahiulukite loodusest
eemaldamine ja
tehiskeskkonnas hoidmine

1 kuu jooksul Eelkontrolli võimalus
Jahiuluki tohib loodusest
eemaldada:
1) vigastuse või haiguse
ravimiseks või hüljatud
noorlooma
üleskasvatamiseks;
2) teadus-, õppe- või
ärieesmärgil loomakogude
asutamiseks või
täiendamiseks;
3) kohaliku asurkonna
täiendamiseks;
4) majanduseesmärgil
loomafarmide asutamiseks
või täiendamiseks.

1) avalik ohutus
2) loomatervis
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Metsaseaduse §
12

Metsakaitse-
ja
Metsauuendus
keskus

Tegevusluba Metsakorraldustööde
tegemine

5 aastat 52 päeva
jooksul

Loa andmise
eeltingimuseks
on Metsakaitse-
ja
Metsauuendusk
eskuse
peadirektori
poolt

Eelkontrolli võimalus.
Sisulised nõuded haridusele,
kogemusele, teadmistele
(eksam ja katsed), samuti
tehnilistele vahenditele ja
dokumentatsioonile

Loa andjal on
õigus kontrollida
igal ajal loa
omaja
metsakorraldusa
lase tegevuse
vastavust
õigusaktidele

Loa andja võib peatada loa kehti-
vuse kuni kuueks kuuks, kui loa
omaja on korduvalt või oluliselt rik-
kunud metsakorraldustöödele esita-
tavaid nõudeid. 
Metsakorraldustöödele esitatavate
nõuete rikkumist käsitatakse kordu-
vana, kui loa andja jätab kuue kuu

Keskkonnakaitse



moodustatud
ekspertkomisjoni
lt loa saamine

jooksul loa omaja poolt
kehtestamiseks esitatud met-
samajandamiskavadest vähemalt
kolmandiku kehtestamata metsa
inventeerimise nõuete rikkumise või
õigusaktidest tulenevate metsa ma-
jandamise piirangute mitte-
arvestamise tõttu. 
Metsakorraldustöödele esitatavate
nõuete rikkumist käsitatakse olulise-
na, kui loa omaja poolt puistu va-
nuse ülehindamine, koosseisu
moonutamine või täiuse oluline üle-
hindamine võib kaasa tuua kesk-
konnakahju vähemalt 100 000
krooni ulatuses. 
 
Loa andja võib tunnistada loa kehte-
tuks, kui loa omaja:
1) on loa taotlemisel esitanud and-
meid, mis ei vasta tegelikkusele;
2) ei vasta enam nõuetele, mis olid
loa andmise tingimuseks;
3) rikub korduvalt või oluliselt met-
sakorraldustöödele esitatavaid
nõudeid ning loa kehtivuse peatami-
sest on möödunud vähem kui 12
kalendrikuud;
4) esitab taotluse luba kehtetuks
tunnistada. 

49
.

Metsaseaduse §
41

asukohajärgne
keskkonna-
teenistus

tegevusluba
(metsateatises
näidatud
tegevuse
lubamine)

raie või metsa uuendamine 15 tööpäeva
jooksul, kui on
vajalik
metsakaitse-
ekspertiisi
tegemine, siis
30 tööpäeva

Kui mets asub
kaitsealal,
hoiualal,
püsielupaigas ja
kaitstava
looduse
üksikobjekti
kaitsevööndis,
kooskõlastab
kinnisasja
asukohajärgne
keskkonnateenis
tus kavandatud
tegevuse
lubamise või
lubamata
jätmise nende
alade
majandamiseks
asutatud
riigiasutusega

Eelkontroll Keskkonna-
järelevalve
seadusega
sätestatud
korras

Metsaseadus § 70. Metsa majan-
damise nõuete rikkumine     
(1) Metsa uuendamise, kasvatamise
või kasutamise nõuete või met-
sakaitse nõuete rikkumise eest, väl-
ja arvatud käesoleva seaduse §-des
68 ja 69 nimetatud juhtudel, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200
trahviühikut. 
 (2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 30 000
krooni. 

Keskkonnakaitse
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Taimede
paljundamise ja
sordikaitse
seadus (TPSKS)
§ 66

Metsakaitse-
ja
Metsauuendus
keskus

tegevusluba Kultiveerimismaterjali
tootmine

5 aastat 15 tööpäeva
jooksul

Kohustuslik eelkontroll
tootmise koha peal
Sisulised nõuded
tootmiskohale

Metsakaitse- ja
Metsauuendusk
eskus

Kultiveerimismaterjali tootmise tege-
vusloa kehtivus peatatakse osaliselt
või täielikult kuni:
1) TPSKS rikkumise asjaolude sel-
gumiseni;
2) ettekirjutuse täitmiseni, kui ette-
võttes ei ole seal ajutiselt valitse-
vate olude tõttu võimalik tagada too-
detava või vahendatava kultivee-
rimismaterjali nõuetekohasust. 
 
Kultiveerimismaterjali tootmise
tegevusluba tunnistatakse osaliselt
või täielikult kehtetuks, kui tarnija:
1) on esitanud sellekohase
avalduse;
2) on esitanud järelevalveasutusele
teadvalt valeandmeid või on
mõjutanud järelevalveametnikku
õigusvastasel viisil;
3) on korduvalt jätnud järelevalve
ajal avastatud puudused
ettekirjutuses määratud tähtpäevaks
kõrvaldamata;

Keskkonnakaitse



4) ei suuda ettevõttes valitsevate
püsiolude tõttu täita käesolevast
seadusest tulenevaid nõudeid;
5) on tegevuse lõpetanud.
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TPSKS § 110 Metsakaitse-
ja
Metsauuendus
keskus

tegevusluba Kultiveerimismaterjali
importimine

1 kuu jooksul Eelkontrolli võimalus
Kõikvõimalikud plaanid,
selgitused

Metsakaitse- ja
Metsauuendusk
eskus

TPSKS   § 127. Tootmisnõuete ja  
enesekontrollikohustuse täitmata
jätmine     
(1) Tootmisnõuete ja enese-
kontrollikohustuse täitmata jätmise
eest – karistatakse rahatrahviga
kuni 200 trahviühikut. 
 (2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 30 000
krooni. 

Keskkonnakaitse
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TPSKS § 97 Metsakaitse-
ja
Metsauuendus
keskus

tegevusluba Metsapuu seemne
pakendamine

3 aastat 15 tööpäeva
jooksul

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
pakendamisekohale

Metsakaitse- ja
Metsauuendusk
eskus

Seemne pakendamise loa kehtivus
peatatakse osaliselt või täielikult
kuni:
1) TPSKS rikkumise asjaolude
selgumiseni;
2) ettekirjutuse täitmiseni, kui
ettevõttes ei ole seal ajutiselt
valitsevate olude tõttu võimalik
tagada pakendatava seemne
nõuetekohasust.

Seemne pakendamise luba
tunnistatakse osaliselt või täielikult
kehtetuks, kui pakendaja:
1) on esitanud sellekohase
avalduse;
2) on esitanud järelevalveasutusele
teadvalt valeandmeid või on
mõjutanud järelevalveametnikku
õigusvastasel viisil;
3) on korduvalt jätnud järelevalve
ajal avastatud puudused
ettekirjutuses määratud tähtpäevaks
kõrvaldamata;
4) ei suuda pakendamiskohas
valitsevate püsiolude tõttu täita
TPSKS tulenevaid nõudeid;
5) on tegevuse lõpetanud.

TPSKS   § 125. Seemne, paljundus-  
või kultiveerimismaterjali paken-
damise või     müügipakendi  
märgistuse nõuete rikkumine     
(1) Seemne, paljundus- või kultivee-
rimismaterjali pakendamise või
müügipakendi märgistuse nõuete
rikkumise eest – karistatakse ra-
hatrahviga kuni 100 trahviühikut. 
 (2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 20 000
krooni. 

Keskkonnakaitse
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Kalapüügiseadu
se § 14

Keskkonnamin
isteerium

Tegevusluba
(eripüügiluba)

Eriotstarbeline kalapüük
(seda tehakse
keskkonnauuringute
eesmärgil, asustusmaterjali
tootmiseks vajamineva
kalamarja kogumiseks,
sugukalade püügiks,
hüpofüüsi kogumiseks,
kalade ümberasustamise
eesmärgil, kalade
hukkumise vältimiseks või
veekogu ökosüsteemi
parandamiseks.

15 tööpäeva Eelkontrolli võimalus
Andmed ja selgitused

keskkonnainspe
ktsioon

Kalapüügiloa andja tunnistab
kalapüügiloa kehtetuks, kui
eripüügiloa saanud isik on rikkunud
loa tingimusi.

Kalapüügiseadus Paragrahv 23  1  .  
Kala püügi, pardal hoidmise, müügi,
ostu, käitlemise
või     elektripüügivahendiga seotud  
nõuete rikkumine
(1) Kala-, jõesilmu- või vähipüügi või
selle korraldamise eest keeluajal või
-alal või keelatud vahenditega või
loata või loa nõudeid rikkudes,
samuti muude kala püügi, kalavaru
kaitse või kasutamise nõuete
rikkumise eest või kala ostu või
müügi nõuete rikkumise eest või
kala, mille päritolu ei ole tõendatav,
käitlemise eest, või keelatud
elektripüügivahendi kasutamise,
valmistamise, omamise,
ladustamise, võõrandamise või
transportimise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni. 
(3) Kohtuväline menetleja või kohus
võib kohaldada käesolevas
paragrahvis sätestatud väärteo
toimepanemise vahendi ning
väärteo vahetuks objektiks olnud
eseme konfiskeerimist vastavalt
karistusseadustiku §-le 83.

1) loomatervis
2) keskkonnakaitse
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Veeseaduse § 9 vee
erikasutuse
asukoha
keskkonna-
teenistus

vee
erikasutusloa
merel annab
Keskkonnamin
isteerium,
välja arvatud
juhul, kui
merre
juhitakse
heitvett või
teisi
saastavaid
aineid

Tegevusluba
(vee
erikasutusluba
)

Vee erikasutusluba peab
olema, kui:
1) võetakse vett
pinnaveekogust, sealhulgas
ka jää võtmise korral enam
kui 30 m3/ööpäevas;
2) võetakse põhjavett
rohkem kui 5 m3 ööpäevas;
3) võetakse mineraalvett;
4) juhitakse heitvett ja teisi
vett saastavaid aineid
suublasse;
5) toimub veekogu
tõkestamine, paisutamine,
veetaseme alandamine või
hüdroenergia kasutamine;
6) toimub veekogu
süvendamine või veekogu
põhja pinnase paigaldamine;
7) uputatakse tahkeid aineid
veekogusse;
8) toimub põhjavee
täiendamine, allalaskmine
või ümberjuhtimine;
9) vee kasutamisel
muudetakse vee füüsikalisi
või keemilisi või veekogu
bioloogilisi omadusi.

Isikliku majapidamise
heitvee pinnasesse
juhtimiseks oma
maavalduse piires ei ole
vaja vee erikasutusluba,

Kuni 5 aastat 3 kuu jooksul veekogu
omaniku
nõusolek, kui
vee erikasutus
toimub võõral
veekogul, v.a.
vee
kasutamiseks
olemas

Eelkontrolli võimalus
Kõikvõimalikud selgitused ja
plaanid

Vee erikasutusloa andja tunnistab
vee erikasutusloa kehtetuks, kui
selle saanud:
1) isik ei täida erikasutusloale kan-
tud nõudeid;
2) isiku tegevuses ilmnevad
asjaolud, mis oleks loa andmisest
keeldumise aluseks

Veeseaduse § 38  4  . Vee kasutamise  
nõuete rikkumine     
(1) Vee võtmise eest vee
erikasutusloata, kui luba oli nõutav,
või vee erikasutusloa nõuete rik-
kumise eest – karistatakse ra-
hatrahviga kuni 100 trahviühikut. 
 (2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 30 000
krooni. 

1) Rahvatervis
2) Keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse



kuid see tegevus peab
vastama heitvee pinnasesse
juhtimise nõuetele
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Veeseaduse §
122

Keskkonnamin
isteerium

Veeuuringut
teostava
proovivõtja
atesteering

Veeuuringute teostamine Detailsed nõuded oskustele
ja teadmistele
atesteerimine on
veeuuringut teostava
proovivõtja tehniliste
teadmiste, väljaõppe ja
kogemuste hindamine

1) Rahvatervis
2) Keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse
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Veeseaduse §
123

Keskkonna-
ministri poolt
moodustatud
litsentsikomisj
on

Tegevusluba
(Hüdrogeoloog
iliste tööde
tegemise
litsents)

Annab õiguse järgmiste
hüdrogeoloogiliste tööde
tegemiseks:
1) hüdrogeoloogilised
uuringud;
2) hüdrogeoloogiline
kaardistamine;
3) puuraukude ja
puurkaevude
projekteerimine;
4) puuraukude ja
puurkaevude puurimine ja
likvideerimine.

2 aastat või ühe
konkreetse
hüdrogeoloogilis
e töö
tegemiseks

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded isiku
haridusele ja kogemusele

Litsentsi andja tunnistab litsentsi
kehtetuks, kui esineb üks või mitu
järgmistest asjaoludest:
1) ilmneb, et litsentsi taotlemisel on
esitatud valeandmeid;
2) ilmnevad vastuolud õigusaktide
nõuetega.

1) Rahvatervis
2) Keskkonna- ja
linnakeskkonna kaitse
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Maakatastrisead
use § 161

Maa-ameti
peadirektor

Tegevusluba
(maakorraldus
tööde
tegevuslitsents
)

maakorraldustööd 5 aastat Litsents antakse
välja Maa-ameti
peadirektori
poolt
moodustatud
ekspert-
komisjoni
ettepanekul

Eelkontroll
Katsed ja eksam

Litsentsi võib tühistada järgmistel
juhtudel:
1) litsentsi taotlemisel esitati
valeandmeid ning see ilmnes pärast
litsentsi väljaandmist;
2) litsentsi omav isik on korduvalt
esitanud katastripidajale
registreerimiseks dokumentatsiooni,
mis ei vasta kehtestatud nõuetele;
3) litsentsi omava isiku taotlusel.

Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
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Maa hindamise
seaduse § 4

Maa-amet Tegevusluba
(maa
hindamise
tegevuslitsents
)

Maa hindamine 5 aastat (VV määruses)
Litsents antakse
välja
keskkonnaminist
ri poolt
moodustatud ja
Maa-ameti
juures tegutseva
maa hindamise
tegevuslitsentsi
väljaandmise
komisjoni

Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
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VV 14.04.94
määrus nr 138
„Geodeetiliste ja
kartograafiliste
tööde tegemise
ning geo-
deetiliste ja
kartograafiliste
andmete
kasutamise
kord”
Seaduslik alus
puudub

Maa-amet Tegevusluba
(Geodeetiliste
ja
kartograafiliste
tööde
tegevuslitsents
)

Geodeetiliste ja
kartograafiliste tööde
teostamine

Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
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Rahandus-
ministeerium

Hasartmängu-
seadus § 12

Vabariigi
Valitsuse poolt
määratud
komisjon

tegevusluba Hasartmängude ehk
osavusmängude,
õnnemängude, kihlveo ja
totalisaatori korraldamine

10 aastaks
eraldi
õnnemängu,
osavusmängu,
kihlveo või
totalisaatori
korraldamiseks

4 kuu jooksul Kohustuslik eelkontrolli
Sisulised nõuded
tegevusele, finantsseisundile

Politsei, Maksu-
ja Tolliamet

Tegevusloa väljaandja tunnistab
kehtetuks tegevusloa, kui:
1) selle taotlemisel on teadvalt
esitatud tegelikkusele
mittevastavaid andmeid;
2) isik, kellele on antud tegevusluba
osavusmängu korraldamiseks, ei
ole rohkem kui ühe aasta jooksul
faktiliselt tegelnud osavusmängu
korraldamisega;
3) isikul, kellele on antud
tegevusluba õnnemängu, kihlveo
või totalisaatori korraldamiseks, ei
ole üle ühe aasta olnud ühtegi
kehtivat korraldusluba või ta ei ole
sama ajavahemiku vältel faktiliselt
tegelnud õnnemängu, kihlveo või

1) Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
2) Sotsiaal- ja
kultuuripoliitika
eesmärgid



totalisaatori korraldamisega;
4) isik, kellele on antud
tegevusluba, on avanud ilma
korraldusloata mängukoha
õnnemängu, kihlveo või totalisaatori
korraldamiseks;
5) õnnemängu, kihlvedu või
totalisaatorit korraldav aktsiaselts
või osaühing ei vasta enam
nõuetele, mis olid loa andmise
aluseks; 
6) hasartmängukorraldaja on teist
korda viie aasta jooksul rikkunud
talle hasartmänguseadusega
asetatud kohustusi;
8) hasartmängukorraldaja ei ole
täitnud tähtaegselt politseiametniku
või hasartmängujärelevalveasutuse
ametniku ettekirjutust ning
hasartmängu-korraldaja ei ole
vaidlustanud ettekirjutust kohtus ja
kohus ei ole ettekirjutuse täitmist
peatanud.
2) Tegevusloa väljaandjal on õigus
tunnistada kehtetuks tegevusluba:
1) õnnemängu, kihlveo või
totalisaatori korraldusloa kehtetuks
tunnistamise otsuse alusel;
2) politsei või
hasartmängujärelevalveasutuse
motiveeritud esildise alusel. 

Hasartmänguseaduse §   29  3  .  
Hasartmängu korraldamise nõuete
rikkumine     
(1) Tegevusluba omava
hasartmängukorraldaja või tema
töötaja poolt hasartmängu
korraldamise eest ilma
korraldusloata või korraldusloal
märkimata asukohas, samuti
korraldusloal märkimata
hasartmängu korraldamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 40
000 krooni. 
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Hasartmängu-
seadus § 12

Maksu- ja
Tolliamet

korraldusluba dokument, mis annab
isikule, kellel on tegevusluba
õnnemängu, kihlveo või
totalisaatori korraldamiseks,
õiguse korraldada
korraldusloal märgitud
õnnemänge, kihlvedusid või
totalisaatoreid korraldusloal
märgitud aadressil asuvas
mängukohas

Osavusmängude puhul
asendab korraldusluba
käesoleva seaduse
paragrahv 23 alusel
väljaantud valla- või
linnavalitsuse kirjalik
nõusolek.

Kuni 5 aastat 2 kuu jooksul Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
korralduskohale

Politsei, Maksu-
ja Tolliamet

(1) Korraldusloa väljaandja
tunnistab kehtetuks korraldusloa,
kui:
1) selle taotlemisel on teadvalt
esitatud tegelikkusele
mittevastavaid andmeid;
2) valla- või linnavalitsus ei anna
nõusolekut hasartmängude
korraldamise tähtaja
pikendamiseks;
3) hasartmängukorraldaja ei ole
täitnud tähtaegselt politseiametniku
või hasartmängujärelevalveasutuse
ametniku konkreetset mängukohta
puudutavat ettekirjutust ning
hasartmängukorraldaja ei ole
vaidlustanud ettekirjutust kohtus ja
kohus ei ole ettekirjutuse täitmist
peatanud;

(2) Korraldusloa väljaandja võib
kehtetuks tunnistada korraldusloa,
kui:
1) mängukoht, mille kohta
korraldusluba on antud, ei vasta
enam hasartmänguseaduses ning

1) Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
2) Sotsiaal- ja
kultuuripoliitika
eesmärgid



sellest tulenevates õigusaktides
kehtestatud nõuetele;
2) hasartmängukorraldaja ei ole
mängukohas täitnud talle käesoleva
seaduse paragrahvidega 8 ja 9
pandud kohustusi;
3) on tõendatud mängijate petmine
mängukohas
hasartmängukorraldajaga
töösuhetes oleva isiku poolt;
4) mängukohas ei ole kinni peetud
mängureeglitest või on kasutatud
mängureegleid, mis pole kooskõlas
käesoleva seaduse või teiste
õigusaktidega;
5) mängukohas ei ole käesolevale
seadusele ja teistele õigusaktidele
vastavat raamatupidamist;
6) politsei on teinud esildise
mängukoha sulgemiseks seoses
korduvate avaliku korra
rikkumistega mängukohas;
7) valla- või linnavalitsus on teinud
esildise seoses tema poolt
mängukoha lubamise otsusega
kehtestatud tingimuste vähemalt
teistkordse rikkumisega;
8) mängukohas korraldatakse
korraldusloal märkimata
hasartmänge.

Hasartmänguseaduse § 29  2  .  
Hasartmängukorraldajale
esitatavate nõuete rikkumine     
 (1) Hasartmängukorraldaja või
tema töötaja poolt:
1) alla 21-aastase isiku
hasartmängus osalema lubamise
eest,
2) isiku, kes alkoholi, narkootikumi
või muu tugevatoimelise aine mõjul
ei suuda ilmselt mõista oma tegude
tähendust, hasartmängus osalema
lubamise eest,
3) mängijale panuste tegemiseks
krediidi andmise eest,
4) õnnemängudes saavutatud
võitude registreerimise nõude
rikkumise eest või
5) muude hasartmängu korraldajale
ettenähtud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100
trahviühikut või arestiga.
 (2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 30
000 krooni. 
Hasartmänguseaduse §   29  4  .  
Mängureeglite rikkumine ja mängija
petmine     
(1) Kehtestatud mängureeglite
rikkumise või mängija petmise eest
hasartmängukorraldaja või tema
töötaja poolt – karistatakse
rahatrahviga kuni 200 trahviühikut
või arestiga. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 30
000 krooni. 
Hasartmänguseaduse §   29  5  .  
Mänguinventarile esitatavate nõuete
rikkumine     
(1) Hasartmängu juhuslikkuse
takistamise või hasartmängu



korraldamisel kasutatavale
mänguinventarile esitatavate muude
nõuete rikkumise eest
hasartmängukorraldaja või tema
töötaja poolt – karistatakse
rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 30
000 krooni. 
Hasartmänguseaduse §   29  6  .  
Mängukohale esitatavate nõuete
rikkumine     
(1) Keelatud majandustegevuse
lubamise eest õnnemängu,
totalisaatori või kihlveo mängukohas
või muude mängukohale esitatavate
nõuete rikkumise eest hasartmängu
korraldaja või tema töötaja poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200
trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 40
000 krooni. 
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Audiitortegevuse
seaduse § 22

Vabariigi
Valitsuse poolt
moodustatud
kutsekomisjon

kutsetunnistus auditeerimistegevus Nõuded kvalifikatsioonile,
eksam

audiitorkogu
juhatus

Audiitori kutsetegevus Eestis
peatatakse kutsekomisjoni
kooskõlastatud audiitorkogu
juhatuse otsusega, kui isik:
1) ei saa tervislikul või muul
põhjusel tegutseda audiitorina
järjest üle kuue kuu;
2) on kahtlustatav, süüdistatav või
kohtualune kriminaalasjas, mistõttu
ei saa tegutseda audiitorina;
3) on juhatuse otsusega suunatud
täiendavale eksamile.

Audiitori kutsetegevus lõpetatakse:
1) audiitori vastavasisulise avalduse
alusel või
2) audiitori kutse-eetika või
auditeerimise nõuete jämedal
rikkumisel või
3) audiitorite maine kahjustamisel
seadusvastase või ebaeetilise
tegevusega või
4) valeandmete esitamisel audiitori
kutse saamisel või audiitorite
nimekirja kandmisel või
5) seadusega audiitorile kehtestatud
nõuetele mittevastamisel või
6) süüdi mõistmisel tahtlikult toime
pandud kuriteo eest või
7) mõjuva põhjuseta audiitorkogu
liikme kohustuste täitmata jätmisel,
sealhulgas audiitorkogu
liikmemaksu tasumata jätmisel või
8) audiitorkogu juhatuse määratud
ajal või ulatuses tegevusaruande
esitamata jätmisel või
9) audiitorkogu juhatuse otsuses
määratud ajaks täiendava eksami
sooritamata jätmisel.

1) Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
2) Kaubandustehingute
ausus
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Tolliseaduse § 5 toll Tolliagentuuri
tegevusluba

Tegutsemine
tolliagentuurina tolliagentide
kaudu

Kaudne esindamine tolliga
suhtlemisel

Toll tunnistab tegevusloa kehtetuks,
kui tolliagentuur ei ole tolli
rahuldavat tagatist tähtpäevaks
esitanud.

Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
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Tolliseaduse § 4 toll tolliagendi
tunnistus

Tolliagendina tegutsemine eksam Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse

65 Alkoholi-, Maksu- ja Tegevusload õiguse tegutseda 30 päeva Eelkontrolli võimalus Maksu- ja Tolliameti peadirektor 1) Tarbijate ja teenuse



tubaka-, kütuse-
ja elektriaktsiisi-
seadus
(ATKEAS) § 40

Tolliameti
peadirektor

(2):
1. Aktsiisilao
tegevusluba
2.
Registreeritud
kaupleja
tegevusluba

aktsiisilaopidajana või
registreeritud kauplejana
Maksu- ja Tolliameti poolt
aktsepteeritud kohas

jooksul,
ekspertiisi
tegemise
korral võib
pikendada 30
päeva võrra

Plaanid, selgitused,
dokumendid

Enne aktsiisilaopidamise
alustamist teeb aktsiisilao
üle järelevalvet teostava
Maksu-ja Tolliameti
piirkondliku struktuuriüksuse
juhataja poolt määratud
komisjon aktsiisilaopidaja või
tema esindaja juuresolekul
aktsiisilaos inventuuri ja
koostab inventuuriakti, milles
märgitakse aktsiisilaopidaja
valduses oleva aktsiisikauba
kogus. Aktsiisilaopidaja
võtab aktsiisilao
laoarvestuses aktsiisikauba
arvele inventuuriaktis
märgitud koguses

peatab aktsiisilao tegevusloa või
registreeritud kaupleja tegevusloa
kehtivuse, kui tagatis puudub, see
ei ole piisav või kui aktsiisilaopidaja
või registreeritud kaupleja ei ole
hiljemalt 40 päeva enne tagatise
kehtivusaja lõppu esitanud uut
tagatist. 

Maksu –ja Tolliameti peadirektor
võib aktsiisilao tegevusloa või
registreeritud kaupleja tegevusloa
kehtivuse peatada, kui:
1) loa omaniku suhtes on algatatud
menetlus maksudest
kõrvalehoidumise eesmärgil
sooritatud tehingu või toimingu
kohta või seaduses sätestatud
tollieeskirjade rikkumiste kohta,
mille eest on karistusena ette
nähtud füüsilisele isikule rahatrahv
üle 100 trahviühiku ja juriidilisele
isikule rahatrahv üle 30 000 krooni,
2) loa omaniku suhtes on algatatud
menetlus karistusseadustiku §-s
386, 390, 391 või 393 sätestatud
süüteo kohta,
21) loa omanik esitab taotluse talle
väljastatud aktsiisilao tegevusloa või
registreeritud kaupleja tegevusloa
kehtivuse peatamiseks;
3) loa omanik on esitanud
aktsiisilaopidaja või registreeritud
kaupleja tegevusloa taotlemisel
valeandmeid või võltsitud
dokumente või
4) loa omaniku tagatis ei ole Maksu-
ja Tolliametit rahuldav või
aktsiisilaopidaja või registreeritud
kaupleja on jätnud täitmata
käesoleva seaduse nõudeid. 

Maksu- ja  Tolliameti peadirektor
tunnistab aktsiisilao tegevusloa või
registreeritud kaupleja tegevusloa
kehtetuks, kui:
1) kuuekümne päeva jooksul
aktsiisilao tegevusloa või
registreeritud kaupleja tegevusloa
kehtivuse peatamise päevast
arvates ei ole ära langenud selle
kehtivuse peatamise põhjustanud
asjaolud, välja arvatud juhul, kui
ATKEAS § 42 lõike 2 punktides 1–3
nimetatud rikkumise menetlus
kestab kauem kui 60 päeva;
2) aktsiisilaopidaja või registreeritud
kaupleja esitab taotluse talle
väljastatud aktsiisilao tegevusloa või
registreeritud kaupleja tegevusloa
kehtetuks tunnistamiseks;
3) aktsiisilaopidaja või registreeritud
kaupleja suhtes on algatatud
pankrotimenetlus;
4) on tehtud aktsiisilaopidaja või
registreeritud kaupleja
likvideerimise või jaotumise otsus;
5) väljastatakse uus aktsiisilao
tegevusluba või registreeritud
kaupleja tegevusluba. 
 
Maksu- ja Tolliameti peadirektor
võib aktsiisilao tegevusloa või
registreeritud kaupleja tegevusloa
tunnistada kehtetuks, kui tagatis

kasutajate kaitse
2) Kaubandustehingute
ausus
3) Pettuse vastane
võitlus



puudub või on toime pandud
ATKEAS § 42 lõike 2 punktides 1–3
nimetatud rikkumine. 

Kui ettevõtjal on mitu aktsiisiladu või
registreeritud kaupleja
tegevuskohta, tunnistatakse
aktsiisilao tegevusluba või
registreeritud kaupleja tegevusluba
kehtetuks kõigi aktsiisiladude ja
registreeritud kaupleja
tegevuskohtade suhtes. 
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Finants-inspektsioon Kindlustus-
tegevuse
seadus
(KindlTS) § 16

Finants-
inspektsioon

tegevusluba Kindlustusandja võib
tegeleda üksnes
kindlustustegevuse,
edasikindlustustegevuse ja
vahendusega ning teha
muid otseselt nendest
tulenevaid tehinguid ja
toiminguid, kui need
abistavad või täiendavad
vahetult põhitegevust.

Kindlustusandja võib
tegeleda üksnes nende
kindlustustegevuse liikide
või alaliikidega, mille kohta
talle on antud tegevusluba
(siin on mõningaid erandeid)

tähtajatu kolme kuu
jooksul,
arvates kõigi
vajalike
nõuetekohaste
andmete ja
dokumentide
saamisest
ning nõuete
täitmisest, kuid
mitte hiljem kui
kuue kuu
möödumisel
tegevusloa
taotluse
esitamisest

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
finantsseisundile, juhtide
usaldusväärsusele,
tegevuskava

Finantsinspektsi
oon

Kolmel esimesel
tegevusaastal
esitab
kindlustusandja
Finantsinspektsi
oonile koos
majandusaasta
aruandega ka
tegevuskava
täitmise aruande

Finantsinspektsioon võib tegevusloa
täielikult või üksikute
kindlustustegevuste liikide või
alaliikide osas kehtetuks tunnistada,
kui ilmneb, et:
1) kindlustusandja ei ole alustanud
kindlustustegevuse liigi või alaliigiga
tegelemist 12 kuu jooksul, arvates
tegevusloa või täiendava
tegevusloa andmisest, või
kindlustusandja tegevus on
peatunud kauemaks kui kuueks
järjestikuseks kuuks;
2) kindlustusandja on esitanud või
tegevusloa taotlemisel on esitatud
Finantsinspektsioonile eksitavaid
andmeid või dokumente või
valeandmeid või -dokumente;
3) kindlustusandja ei vasta
kehtivatele tegevusloa andmise
tingimustele;
4) ilmnevad loa andmisest
keeldumise aluseks olevad
asjaolud;
5) kindlustusandja ei ole järginud
loa andmisel kehtestatud
kohustuslikke kõrvaltingimusi;
6) kindlustusandja on korduvalt või
olulisel määral rikkunud tema
tegevust reguleerivates
õigusaktides sätestatut,
kindlustusandjale on kohaldatud
karistust majandusalase,
ametialase, varavastase või avaliku
usalduse vastase süüteo eest ning
karistusandmed ei ole
karistusregistri seaduse kohaselt
karistusregistrist kustutatud või
kindlustusandja tegevus või
tegevusetus ei vasta avalikule
huvile;
7) kindlustusandja avaldab oma
tegevuse või juhtorgani liikme kohta
oluliselt ebaõigeid või eksitavaid
andmeid või oluliselt ebaõiget või
eksitavat reklaami;
8) kindlustusandja kuulub
konsolideerimisgruppi, mille
struktuur ei võimalda saada
konsolideeritud järelevalveks
vajalikku teavet või
kindlustusandjaga samasse
konsolideerimisgruppi kuuluv
äriühing tegutseb välisriigi
õigusaktide alusel ja seetõttu on
piisava järelevalve teostamine
takistatud;
9) kindlustusandja on toime pannud
rahapesu või rikub õigusaktiga
kehtestatud rahapesu ning
terrorismi rahastamise tõkestamise
korda;
10) lepinguriigi finantsjärelevalve

kindlustusvõtjate,
kindlustatute ning
soodustatud isikute
huvide ja õiguste kaitse



asutuse poolt Finantsinspektsioonile
esitatud teabe kohaselt on
kindlustusandja rikkunud lepinguriigi
õigusaktis sätestatut või KindlTS §
35 lõike 6 kohaseid lepinguriigi
finantsjärelevalve asutuse esitatud
tingimusi;
11) kindlustusandja ei ole võimeline
täitma endale võetud kohustusi või
tema tegevus muul põhjusel
kahjustab oluliselt kindlustusvõtjate,
kindlustatute või soodustatud isikute
huve;
12) kindlustusandja omavahendite
suurus ei vasta käesoleva seaduse
nõuetele;
13) kindlustusandja
kindlustustehnilised eraldised ja
finantskohustused või seotud vara
ei vasta käesoleva seaduse
nõuetele;
14) liikluskindlustuse
kindlustusandja ei täida
Garantiifondi liikme kohustusi;
15) kindlustusandja ei ole täies
ulatuses või tähtaegselt täitnud
Finantsinspektsiooni ettekirjutust. 

KindlTS   § 199. Omavahendite  
nõuete rikkumine     
Kindlustusandja poolt käesolevas
seaduses sätestatud omavahendite
nõuete rikkumise eest – karista-
takse rahatrahviga kuni 50 000
krooni. 
KindlTS   § 201. Kindlustusandjas  
olulise osaluse omandamise korra
rikkumine     
(1) Käesoleva seaduse kohaselt Fi-
nantsinspektsioonile eelnevalt tea-
tamata või käesoleva seaduse § 62
lõikes 3 nimetatud ettekirjutuse
vastaselt kindlustusandjas osaluse
omandamise, selle võõrandamise
või kindlustusandja kontrollitavaks
äriühinguks muutmise eest, samuti
Finantsinspektsiooni ettekirjutuse
vastaselt kindlustusandjas hääle-
õiguse või muude kontrolli võimal-
davate õiguste teostamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 50 000
krooni. 
KindlTS   § 202. Kindlustusandja või  
vahendaja juhi kohustuste rikkumi-
ne     
Kindlustusandja või vahendaja juhi
poolt käesolevas seaduses sä-
testatud kohustuste rikkumise eest,
millega kaasnes kindlustusvõtjate,
kindlustatute või soodustatud isikute
huvide piisava kaitseta jätmine või
selle oht – karistatakse rahatrahviga
kuni 300 trahviühikut. 
KindlTS   § 207. Konfidentsiaalsus  -  
nõude rikkumine     
(1) Kindlustusandja või vahendaja
juhi, töötaja või nende huvides tegu-
tseva muu isiku poolt käesolevas
seaduses sätestatud konfidentsiaal-
susnõude rikkumise eest – karista-
takse rahatrahviga kuni 300 trahvi-



ühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 50 000
krooni.
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KindlTS § 131 Finants-
inspektsioon

Vahendajate
nimekirja
kandmine

Vahendajana võib tegutseda
üksnes vahendajate
nimekirja (edaspidi nimekiri)
kantud vahendaja

Tegutsemine tasu eest
kindlustusvahendusega
kindlustusagendi või
kindlustusmaaklerina

Vahendusega tegelevat
isikut ei loeta KindlTS
tähenduses vahendajaks ja
tema suhtes ei kohaldata
KindlTS, kui 
1) tema vahendatav
kindlustusleping 
kuulub täiendusena
pakutava kauba või teenuse
juurde ning katab: a) selle
kauba kahjustumise,
kadumise või hävimise riski
või; b) pagasi kahjustumise,
hävimise või kadumise ning
kindlustuslepingu
vahendajalt ostetud
reisiteenusega seotud muid
riske, sealhulgas
elukindlustus- ja
vastutusriski, tingimusel, et
pakutav kindlustuskaitse
üksnes täiendab selle
reisiteenusega seotud riske
hõlmavat peamist
kindlustuskaitset.
2) ja täidetud on kõik
järgmised tingimused:
1) kindlustuslepingu
sõlmimine eeldab teadmisi
ainult vahendatava
kindlustustegevuse liigi või
alaliigi kohta;
2) kindlustusleping ei ole
elu- ega
vastutuskindlustusleping;
3) vahendus ei ole isiku
peamine tegevusala;
4) vahendatava
kindlustuslepingu aastane
kindlustusmakse ei ületa
500 eurot ja
kindlustuslepingu
kogukestus koos lepingu
pikendamistega ei ületa viit
aastat.

Kindlustusmaa
kleri puhul ühe
kuu jooksul,
arvates kõigi
nõutavate
dokumentide
ja andmete
esitamisest
ning nõuete
täitmisest, kuid
mitte hiljem kui
kolme kuu
jooksul
nimekirja
kandmise
taotluse
saamisest
arvates

Kindlustusage
ndi puhul 14
päeva jooksul

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
finantsseisundile, juhtide
usaldusväärsusele,
tegevuskava

Teatud juhtudel kohustus
läbida kindlustusalane
väljaõpe

Finantsinspektsi
oon

Finantsinspektsioon võib
kindlustusmaakleri nimekirjast
kustutada, kui:
1) kindlustusmaakler ei vasta
käesolevas seaduses või selle
alusel antud õigusaktides
kindlustusmaaklerile kehtestatud
nõuetele;
2) äriühingust kindlusmaakleri
juhatuse liige ei vasta käesolevas
seaduses või selle alusel
kehtestatud õigusaktis sätestatud
nõuetele;
3) kindlustusmaakler on rikkunud
KindlTS §-s 141 kindlustuslepingu
vahendamise kohta sätestatud
nõudeid;
4) kindlustusmaakler on rikkunud
KindlTS § 138 lõigetes 3 ja 4
sätestatud kindlustusalase
väljaõppe nõuet;
5) kindlustusmaakler on rikkunud
KindlTS või kindlustusvõtjate,
kindlustatute või soodustatud isikute
huvid ei ole maakleri tegevusest või
tegevusetusest tulenevate riskide
eest piisavalt kaitstud.

Kindlustusandja, keda
kindlustusagent esindab, kustutab
kindlustusagendi viivitamata
nimekirjast (samadel asjaoludel on
kustutamise õigus ka
Finantsinspektsioonil), kui:
1) kindlustusagent taotleb enda
nimekirjast kustutamist;
2) kindlustusagentuur lõpeb või
füüsilisest isikust kindlustusagent
sureb;
3) volitussuhe kindlustusagendi ja
kindlustusandja vahel lõpeb;
4) kindlustusagendil puudub kehtiv
ja KindlTS tingimustele vastav
vastutuskindlustusleping,
kindlustusandja, krediidi- või
finantseerimisasutuse garantiileping
või kindlustusandja kinnitus, et
kindlustusagent tegeleb
vahendusega kindlustusandja
täielikul vastutusel;
5) kindlustusagent ei vasta KindlTS-
s või selle alusel antud õigusaktides
kindlustusagendile kehtestatud
nõuetele;
6) kindlustusagentuuri juhatuse liige
ei vasta KindlTS-s või selle alusel
kehtestatud õigusaktides sätestatud
nõuetele;
7) kindlustusagent on rikkunud
KindlTS §-s 148 kindlustuslepingu
vahendamise kohta sätestatud
nõudeid;
8) KindlTS § 147 lõigetes 3–5
nimetatud isik ei oma
kindlustusalast väljaõpet;
9) kindlustusagent on rikkunud
KindlTS või kindlustusvõtjate,
kindlustatute või soodustatud isikute
huvid ei ole piisavalt kaitstud;
10) mõne käesolevas lõikes

kindlustusvõtjate,
kindlustatute ning
soodustatud isikute
huvide ja õiguste kaitse



nimetatud asjaolu ilmnemisel nõuab
Finantsinspektsioon
kindlustusagendi nimekirjast
kustutamist.

KindlTS   § 202. Kindlustusandja või  
vahendaja juhi kohustuste rikkumi-
ne     
Kindlustusandja või vahendaja juhi
poolt käesolevas seaduses sä-
testatud kohustuste rikkumise eest,
millega kaasnes kindlustusvõtjate,
kindlustatute või soodustatud isikute
huvide piisava kaitseta jätmine või
selle oht – karistatakse rahatrahviga
kuni 300 trahviühikut. 
KindlTS   § 207. Konfidentsiaalsus  -  
nõude rikkumine     
(1) Kindlustusandja või vahendaja
juhi, töötaja või nende huvides tegu-
tseva muu isiku poolt käesolevas
seaduses sätestatud konfidentsiaal-
susnõude rikkumise eest – karista-
takse rahatrahviga kuni 300 trahvi-
ühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 50 000
krooni.
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Väärtpaberituru
seaduse (VPTS)
§ 48

Finantsinspekt
sioon

Tegevusluba Tegutsemine
investeerimisühinguna, s.t
ühe või mitme
investeerimisteenuse
osutamine kolmandatele
isikutele või ka ühe või
mitme
investeerimistegevuse
teostamine kutsetegevusena

Muu tegevus on
investeerimisühingule
lubatud üksnes seadusega
sätestatud juhtudel või kui
selline tegevus on otseselt
vajalik investeerimisteenuste
või
investeerimiskõrvalteenuste
osutamiseks

Investeerimisühing võib
osutada üksnes neid
investeerimis- ja
investeerimiskõrvalteenusei
d, mille kohta talle on antud
tegevusluba. Tegevusloas
nimetamata investeerimis- ja
investeerimiskõrvalteenuste
osutamiseks peab
investeerimisühing taotlema
vastava täiendava
tegevusloa

Krediidiasutuse tegevusluba
omav äriühing ei pea
investeerimis- ja
investeerimiskõrvalteenuste
osutamiseks eraldi
tegevusluba taotlema

Investeerimisteenused ja
-tegevused (edaspidi
investeerimisteenused)
VPTS tähenduses on:
1) väärtpaberiga seotud
korralduse vastuvõtmine ja

tähtajatu Otsuse
tegevusloa
andmise või
sellest
keeldumise
kohta teeb
inspektsioon
kahe kuu
jooksul kõigi
vajalike
andmete ja
dokumentide
saamisest
arvates, kuid
mitte hiljem kui
kuue kuu
jooksul
tegevusloa
taotluse
saamisest
arvates

Inspektsioon
konsulteerib
teiste
lepinguriikide
väärtpaberituru-
või
finantsjärelevalv
e asutustega
taotleja ning
temaga ühte
konsolideerimisg
ruppi kuuluva
juriidilise isiku
oluliste osaluste
omajate ja
juhtide maine,
kogemuse ning
sobivuse
hindamiseks.

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
finantsseisundile, juhtide
usaldusväärsusele,
läbipaistvusele
kõikvõimalikud kavad

Finants-
inspektsioon

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine
on tegevusloaga antud õiguse
täielik või osaline äravõtmine.
Tegevusloa võib tunnistada
kehtetuks täielikult või üksikute
investeerimis- või
investeerimiskõrvalteenuste kaupa,
piiritledes õigused, mis tegevusloa
omanik tegevusloa kehtetuks
tunnistamisega kaotab.
Inspektsioon võib tegevusloa
kehtetuks tunnistada, kui:
1) investeerimisühing ei ole
alustanud tegevust või
investeerimisühingu asutajad on
oma tegevusega näidanud, et
investeerimisühing ei suuda
tegevust alustada 12 kuu jooksul
tegevusloa andmisest arvates või
investeerimisühing ei ole tegelenud
investeerimisteenuse osutamisega
kuue järjestikuse kuu jooksul;
2) on ilmnenud, et
investeerimisühing on esitanud või
tegevusloa taotlemisel on esitatud
inspektsioonile eksitavaid andmeid
või dokumente või valeandmeid või
-dokumente;
3) investeerimisühing on rikkunud
korduvalt või olulisel määral tema
tegevust reguleerivates
õigusaktides sätestatut,
investeerimisühingut või tema juhti
on karistatud majandusalase,
ametialase, varavastase või avaliku
usalduse vastase süüteo eest ning
karistusandmed ei ole
karistusregistri seaduse kohaselt
karistusregistrist kustutatud või
investeerimisühingu tegevus ei
vasta heale äritavale;
4) investeerimisühing ei vasta
kehtivatele tegevusloa andmise
tingimustele;
5) ilmnevad VPTS § 56 punktis 4
või 6 sätestatud asjaolud

Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse



edastamine;
2) väärtpaberiga seotud
korralduse täitmine kliendi
nimel või arvel;
3) väärtpaberitega
kauplemine oma arvel;
4) väärtpaberiportfelli
valitsemine;
5) investeerimisnõustamine;
6) väärtpaberi
garanteerimine või
väärtpaberi pakkumise,
emiteerimise või müümise
garanteerimine;
7) väärtpaberi pakkumise või
emiteerimise korraldamine;
8) mitmepoolse
kauplemissüsteemi
korraldamine, kus
ühetaolistel tingimustel
viiakse kokku erinevate
isikute väärtpaberite
omandamis- ja
võõrandamishuvid, mille
kokkuviimise tulemuseks on
lepingu sõlmimine (edaspidi
mitmepoolse
kauplemissüsteemi
korraldamine).

Investeerimiskõrvalteenused
VPTS tähenduses on:
1) väärtpaberite hoidmine ja
haldamine kliendi jaoks ning
nendega seotud tegevused,
sealhulgas väärtpaberi
ülekande- ja
pandikorralduste, samuti
muude finantstagatiste
koormamisega seotud
korralduste klientidelt
vastuvõtmine, edastamine ja
täitmine;
2) investorile
väärtpaberitehingu
tegemiseks krediidi või laenu
andmine tingimusel, et
krediidi- või laenuandja ise
on seotud nimetatud
tehinguga;
3) äriühingu nõustamine
kapitali struktuuri,
ettevõtlussektori strateegia
või ka muus seesuguses
küsimuses ning äriühingute
ühinemise ja osaluse
omandamisega seotud
nõustamine ning nendega
seotud teenused;
4) välisvaluuta vahetusega
seotud teenused, kui need
on seotud
investeerimisteenuste
osutamisega;
5) investeerimis- ja
finantsanalüüsi või muu
üldise soovituse koostamine
või andmine seoses
väärtpaberitehingutega;
6) väärtpaberi pakkumise või
emiteerimise
garanteerimisega seotud
teenused;
7) muude investeerimis-
ning

(usaldusväärsuse puudumine või
läbipaistmatus);
6) investeerimisühing ei ole
ettenähtud tähtpäevaks või ulatuses
täitnud inspektsiooni ettekirjutust;
7) investeerimisühingu
omavahendite suurus ei vasta
käesoleva seaduse või selle alusel
antud õigusakti nõuetele;
8) investeerimisühing ei ole
võimeline täitma endale võetud
kohustusi või muul põhjusel
kahjustab tema tegevus oluliselt
investorite või teiste klientide huve
või väärtpaberituru korrapärast
toimimist;
9) investeerimisühing on toime
pannud rahapesu või rikub
õigusaktiga kehtestatud rahapesu
ning terrorismi rahastamise
tõkestamise korda;
10) investeerimisühing kuulub
konsolideerimisgruppi, mille
struktuur ei võimalda saada
konsolideeritud järelevalveks
vajalikku informatsiooni, või
investeerimisühinguga samasse
konsolideerimisgruppi kuuluv
äriühing tegutseb välisriigi
õigusaktide alusel, mis takistavad
piisava järelevalve teostamist;
11) investeerimisühing ei ole
ettenähtud tähtaja jooksul või täies
ulatuses tasunud Tagatisfondi
seaduse kohaseid investorikaitse
osafondi osamakseid;
12) investeerimisühing avaldab oma
tegevuse või juhi kohta oluliselt
ebaõiget või eksitavat teavet või
reklaami;
13) lepinguriigi
väärtpaberiturujärelevalve asutuse
poolt inspektsioonile esitatud teabe
kohaselt on investeerimisühing
rikkunud lepinguriigi õigusaktis
sätestatud tingimusi;
14) sise-eeskirjad ei ole
investeerimisühingu tegevuse
reguleerimiseks piisavalt täpsed või
üheselt mõistetavad;
15) ilmneb, et investeerimisühing on
valinud tegevusloa taotlemise ja
registreerimise kohaks Eesti
eesmärgiga hoida kõrvale teises
lepinguriigis, kus ta peamiselt
tegutseb, investeerimisühingu
tegevusele kehtestatud
rangematest nõuetest. 

Terve rida väärteokoosseise,
karistuseks reeglina rahatrahv kuni
300 trahviühikut (füüsiline isik) või
500 000 krooni (juriidiline isik).



investeerimiskõrvalteenuste
osutamine seoses VPTS § 2
lõike 11 punktis 2, 3, 4 või 7
nimetatud
tuletisinstrumendiga, kui
väärtpaberid on seotud
investeerimis- või
investeerimiskõrvalteenuste
osutamisega.
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VPTS § 1192 Investeerimisü
hing, keda
agent esindab,
või
Finantsinspekt
sioon

Investeerimisa
gentide
nimekirja
kandmine

investeerimisühingu poolt
osutatavate investeerimis- ja
investeerimiskõrvalteenuste
reklaamimine, tutvustamine
ja müügiedendustegevus,
klientide väärtpaberiga
seotud korralduste
vastuvõtmine ja edastamine,
sealhulgas
investeerimisteenusega
seotud juhendite
edastamine, väärtpaberi
pakkumise või emiteerimise
korraldamine ning
väärtpaberitega ja
investeerimisühingu
pakutavate teenustega
seotud nõustamine

Investeerimisagendina võib
tegutseda üksnes
investeerimisagentide
nimekirja (edaspidi nimekiri)
kantud investeerimisagent

Investeerimisagent võib
esindada vaid ühte
investeerimisühingut

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
usaldusväärsusele,
kogemusele, väljaõppele

Finants-
inspektsioon

Investeerimisühing, keda investee-
rimisagent esindab, kustutab inves-
teerimisagendi viivitamata nimekir-
jast oma esindajana, kui:
1) investeerimisagent taotleb enda
nimekirjast kustutamist;
2) juriidilisest isikust investee-
rimisagent lõpeb või füüsilisest isi-
kust investeerimisagent sureb;
3) esindussuhe investeerimisagendi
ja investeerimisühingu vahel lõpeb;
4) investeerimisagent ei vasta käes-
olevas seaduses investee-
rimisagendile esitatud nõuetele;
5) investeerimisagendi juhatuse
liige ei vasta VPTS sätestatud
nõuetele;
6) investeerimisagent on rikkunud
VPTS sätestatut või investeerimis-
ühingu klientide huvid ei ole
piisavalt kaitstud;
Mõne eeltoodud asjaolu ilmnemisel
nõuab inspektsioon investee-
rimisagendi nimekirjast kustutamist
või kustutab ise.

Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
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VPTS § 120 Finants-
inspektsioon

Tegevusluba Reguleeritud turu
korraldamine

Igal turul võib olla ainult üks
turu korraldaja

Korraldajal ei ole õigust
tegeleda tegevusaladega,
mis ei ole seotud turu ja
mitmepoolse
kauplemissüsteemi
korraldamisega või mis
seavad ohtu turu või
mitmepoolse
kauplemissüsteemi
korrapärase ning
usaldusväärse toimimise või
tema korraldajana
tegutsemise

tähtajatu Otsuse
tegevusloa
andmise või
sellest
keeldumise
kohta teeb
inspektsioon
kahe kuu
jooksul kõigi
vajalike
andmete ja
dokumentide
saamisest
arvates, kuid
mitte hiljem kui
kuue kuu
jooksul
tegevusloa
taotluse
saamisest
arvates

Inspektsioon
konsulteerib
teiste
lepinguriikide
väärtpaberituru-
või
finantsjärelevalv
e asutustega
taotleja ning
temaga ühte
konsolideerimisg
ruppi kuuluva
juriidilise isiku
oluliste osaluste
omajate ja
juhtide maine,
kogemuse ning
sobivuse
hindamiseks.

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
finantsseisundile, juhtide
usaldusväärsusele,
läbipaistvusele
kõikvõimalikud kavad

Finants-
inspektsioon

Inspektsioonil on õigus tunnistada
tegevusluba kehtetuks, kui:
1) korratus turul või mitmepoolses
kauplemissüsteemis võib
põhjustada ohu riigi majandusele
tervikuna või riigi avalikule korrale;
2) korraldaja seab oma tegevuse
või tegevusetusega ohtu turu või
mitmepoolse kauplemissüsteemi
korra- või õiguspärase toimimise;
3) korraldaja ei vasta kehtivatele
tegevusloa andmise tingimustele;
4) korraldaja ei suuda oma
pädevuse piires tagada turuga või
mitmepoolse kauplemissüsteemiga
seotud investorite huvide kaitset;
5) korraldaja suhtes esineb
tegevusloa andmisest keeldumise
alus;
6) korraldaja on rikkunud korduvalt
või olulisel määral tema tegevust
reguleerivates õigusaktides
sätestatut või korraldaja tegevus ei
vasta headele äritavadele;
7) lepinguriigi
väärtpaberiturujärelevalve asutuse
poolt inspektsioonile esitatud teabe
kohaselt on korraldaja rikkunud
lepinguriigi õigusaktis sätestatud
tingimusi;
8) korraldaja ei ole täies ulatuses
või tähtaegselt täitnud inspektsiooni
tehtud ettekirjutust;
9) korraldaja on oma tegevuse või
tegevusetuse tõttu kaotanud
usalduse;
10) ilmneb, et korraldaja on valinud
tegevusloa taotlemise ja

1) Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
2) Kaubandustehingute
ausus



registreerimise kohaks Eesti
eesmärgiga hoida kõrvale teises
riigis, kus ta peamiselt tegutseb,
korraldaja tegevusele kehtestatud
rangematest nõuetest;
11) korraldaja ei ole alustanud
tegevust või ei ole tegelenud turu
korraldamisega järjestikuse kuue
kuu jooksul või korraldaja asutajad
on oma tegevusega näidanud, et
korraldaja ei suuda tegevust
alustada 12 kuu jooksul tegevusloa
andmisest arvates;
12) korraldaja ei ole alustanud turu
korraldamist kuue kuu jooksul
tegevusloa andmisest arvates.

Terve rida väärteokoosseise,
karistuseks reeglina rahatrahv kuni
300 trahviühikut (füüsiline isik) või
500 000 krooni (juriidiline isik).
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VPTS § 214, §
217

Finants-
inspektsioon

Tegevusluba Väärtpaberiarveldussüsteem
i korraldamine

Väärtpaberiarveldussüsteem
(edaspidi käesolevas osas
süsteem) on kolme või
enama süsteemi liikme ning
süsteemi korraldaja vahel
sõlmitud lepingu alusel
väärtpaberitehingutest
tekkinud kohustuste
täitmiseks ja süsteemis
osalemisest tekkinud
kohustuste täitmise
tagamiseks moodustatud
organisatsiooniliste,
tehniliste ja õiguslike
lahenduste kogum

Igal süsteemil võib olla
üksnes üks süsteemi
korraldaja

tähtajatu Otsuse
tegevusloa
andmise või
sellest
keeldumise
kohta teeb
inspektsioon
kahe kuu
jooksul kõigi
vajalike
andmete ja
dokumentide
saamisest
arvates, kuid
mitte hiljem kui
kuue kuu
jooksul
tegevusloa
taotluse
saamisest
arvates

Inspektsioon
konsulteerib
teiste
lepinguriikide
väärtpaberituru-
või
finantsjärelevalv
e asutustega
taotleja ning
temaga ühte
konsolideerimisg
ruppi kuuluva
juriidilise isiku
oluliste osaluste
omajate ja
juhtide maine,
kogemuse ning
sobivuse
hindamiseks.

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
finantsseisundile, juhtide
usaldusväärsusele,
läbipaistvusele

Finants-
inspektsioon

Inspektsioonil on õigus tunnistada
tegevusluba kehtetuks, kui:
1) süsteemi korraldaja võib oma te-
gevuse või tegevusetusega põhjus-
tada ohu riigi majandusele tervikuna
või riigi avalikule korrale või väärt-
paberituru korra- või õiguspärasele
toimimisele;
2) süsteemi korraldaja suhtes
esineb tegevusloa andmisest keel-
dumise alus;
3) süsteemi korraldaja rikub oluliselt
seaduses või selle alusel
kehtestatud õigusaktis sätestatud
nõuet;
4) süsteemi korraldaja ei ole täies
ulatuses või tähtaegselt täitnud
inspektsiooni poolt tehtud ettekirju-
tust;
5) süsteemi korraldaja on oma tege-
vuse või tegevusetuse tõttu kaota-
nud usalduse;
6) süsteemi korraldaja ei ole alusta-
nud süsteemi korraldajana tegutse-
mist kuue kuu jooksul tegevusloa
andmisest arvates.

Terve rida väärteokoosseise,
karistuseks reeglina rahatrahv kuni
300 trahviühikut (füüsiline isik) või
500 000 krooni (juriidiline isik).

1) Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
2) Kaubandustehingute
ausus
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Eesti
väärtpaberite
keskregistri
seaduse (EVKS)
§ 24

Vabariigi
Valitsus

Nimetamine
avaliku
konkursi alusel

Eesti väärtpaberite
keskregistri pidamine

Registripidaja võib lisaks
registripidamisele tegutseda
üksnes Finantsinspektsiooni
lubatud tegevusaladel

Leping
kehtivusega kuni
20 aastat

Rahandusministr
i ettepanek

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
finantsseisundile, juhtide
usaldusväärsusele,
läbipaistvusele

Finants-
inspektsioon

Eesti Vabariigil on õigus
registripidamiseks sõlmitud leping
ennetähtaegselt lõpetada mõjuval
põhjusel, milleks on eelkõige
registripidajapoolne kohustuste
oluline rikkumine või tema
maksejõulisuse oluline vähenemine

EVKS § 46  1  .   Registripidaja vastutus  
Registripidaja poolt seadusega
ettenähtud registritoimingute
tegemata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni. 
EVKS   § 46  2  . Kohustusliku aruande,  
dokumendi või teabe esitamata
jätmine     
Registripidaja, esindajakonto
omaniku või kontohalduri poolt
kohustusliku aruande, dokumendi,
selgituse või muu teabe
tähtpäevaks avalikustamata või
Finantsinspektsioonile esitamata

1) Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
2) Kaubandustehingute
ausus



jätmise või vale või eksitava teabe
avalikustamise või esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50
000 krooni.
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EVKS seaduse
§ 32

registripidaja
nõukogu

Kontohalduri
staatuse
andmine

Tegutsemine kontohaldurina Tegemist peab olema Eesti
väärtpaberituru kutselised
osalisega

Finants-
inspektsioon

Õigusaktides või registripidajaga
sõlmitud lepingus sätestatud nõuete
rikkumise korral kontohalduri
staatuses tegutseva isiku poolt, sa-
muti tema mittevastavuse korral
õigusaktides või registripidajaga sõl-
mitud lepingus sätestatud nõuetele,
on registripidaja nõukogul õigus
otsustada kontohalduri staatuses te-
gutsemise täielik või osaline pea-
tamine, kui see on vajalik, et kaitsta
väärtpaberikonto omanike õigusi. 

Õigusaktides või registripidajaga
sõlmitud lepingus sätestatud nõuete
olulise rikkumise korral kontohalduri
staatuses tegutseva isiku poolt, sa-
muti tema mittevastavuse korral
õigusaktides või registripidajaga sõl-
mitud lepingus sätestatud nõuetele,
on registripidaja nõukogul õigus tü-
histada kontohalduri staatus, kui
nõudeid rikkunud või nõuetele mitte-
vastava isiku tegutsemine kontohal-
durina on võimatu või kui see kuju-
taks otsest ohtu väärtpaberikonto
omanike õigustele. 

EVKS   § 46  2  . Kohustusliku aruande,  
dokumendi või teabe esitamata
jätmine     
Registripidaja, esindajakonto oma-
niku või kontohalduri poolt kohus-
tusliku aruande, dokumendi, selgi-
tuse või muu teabe tähtpäevaks
avalikustamata või Finantsinspekt-
sioonile esitamata jätmise või vale
või eksitava teabe avalikustamise
või esitamise eest – karistatakse ra-
hatrahviga kuni 50 000 krooni.

Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
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Investeerimis-
fondide seaduse
(IFS) § 12 

Finants-
inspektsioon

tegevusluba Tegutsemine
fondivalitsejana

Fondi valitsemine on:
1) fondi vara investeerimine,
mis seisneb fondi
investeerimispoliitika
kindlaksmääramises ja
investeerimisotsuste
tegemises fondi vara
paigutamisel;
2) fondi osakute või aktsiate
väljalaske ja tagasivõtmise
või tagasiostmise
korraldamine;
3) vajaduse korral
omandiõigust tõendavate
dokumentide väljastamine
fondi osakuomanikule või
aktsionärile;
4) fondi aktsionäridele või
osakuomanikele vajaliku
teabe edastamine ning muu
klienditeenindus;
5) fondi aktsiate või osakute
turustamise korraldamine;
6) fondi vara arvestuse
pidamine ning lepingulise
fondi raamatupidamise
korraldamine;
7) fondi vara puhasväärtuse

tähtajatu 2 kuu jooksul,
arvates kõigi
vajalike
dokumentide
ja andmete
saamisest,
kuid mitte
hiljem kui 6
kuu jooksul,
arvates
tegevusloa
taotluse
saamisest

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
finantsseisundile, juhtide
usaldusväärsusele,
läbipaistvusele, plaanid ja
kavad

Finants-
inspektsioon

Finantsinspektsioon võib tegevusloa
täielikult või osaliselt kehtetuks
tunnistada, kui:
1) fondivalitseja ei ole alustanud
fondi valitsemist 12 kuu jooksul
pärast talle tegevusloa andmist või
kui ta ei ole 12 järjestikuse kuu
jooksul valitsenud ühtegi fondi või
ühegi fondi vara;
2) tegevusloa taotlemisel on
esitatud valeandmeid, millel oli
tegevusloa andmise otsustamisel
oluline tähendus, samuti muudel
juhtudel, kui fondivalitseja poolt või
eest on Finantsinspektsioonile
esitatud valeandmeid;
3) fondivalitseja ei vasta kehtivatele
tegevusloa andmise tingimustele;
4) ilmneb juhtidele või
läbipaistvusele seatud nõuete
rikkumine;
5) fondivalitseja on rikkunud
korduvalt või olulisel määral tema
tegevust reguleerivates
õigusaktides sätestatut,
fondivalitsejale või tema juhile on
kohaldatud karistust
majandusalase, ametialase,
varavastase või avaliku usalduse
vastase süüteo eest ning
karistusandmed ei ole

1) Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
2)
Sotsiaalkindlustussüstee
mi finantstasakaalu
säilitamine



määramine;
8) fondi osakute või
vajaduse korral aktsiate
registri pidamise
korraldamine;
9) fondi tulu arvestamine
ning tulu jaotamise
korraldamine fondi
aktsionäride või
osakuomanike vahel;
10) fondivalitseja ja fondi
tegevuse seadusele ja
muudele õigusaktidele
vastavuse jälgimine,
sealhulgas asjakohase
sisekontrollisüsteemi
rakendamine;
11) eelnimetatutega otseselt
seotud tegevused.

karistusregistri seaduse kohaselt
karistusregistrist kustutatud või
fondivalitseja tegevus või
tegevusetus ei vasta heale
äritavale;
6) fondivalitseja avaldab oma
tegevuse või juhtimisorgani liikme
kohta oluliselt ebaõigeid või
eksitavaid andmeid või reklaami;
7) fondivalitseja ei ole võimeline
täitma endale võetud kohustusi või
tema tegevus kahjustab muul
põhjusel oluliselt fondi,
osakuomanike, aktsiaseltsina
asutatud fondi aktsionäride või IFS
§ 9 lõikes 2 nimetatud teenuste
klientide huve või väärtpaberituru
korrapärast toimimist;
8) fondivalitseja, kes osutab
käesoleva IFS  § 9 lõike 2 punktides
1–3 nimetatud teenuseid, ei täida
IFS-s või selle alusel kehtestatud
õigusaktides tema suhtes
sätestatud usaldatavusnõudeid;
9) fondivalitseja, kes osutab IFS § 9
lõike 2 punktides 1–3 nimetatud
teenuseid, ei ole ettenähtud tähtajal
või täies ulatuses tasunud
tagatisfondi seaduse kohaseid
investorikaitse osafondi
osamakseid;
10) fondivalitseja, kes valitseb
pensionifonde, ei ole ettenähtud
tähtajal või täies ulatuses tasunud
tagatisfondi seaduse kohaseid
pensionikaitse osafondi makseid;
11) fondivalitseja on rikkunud tema
valitsetava lepingulise fondi
tingimusi või aktsiaseltsina asutatud
fondiga sõlmitud valitsemislepingut
(edaspidi valitsemisleping), kui
sellise rikkumise tõttu võivad ohtu
sattuda fondivalitseja valitsetava
lepingulise fondi osakuomanike või
aktsiaseltsina asutatud fondi huvid;
12) fondivalitseja ei ole ettenähtud
tähtpäevaks või ulatuses täitnud
Finantsinspektsiooni ettekirjutust;
13) fondivalitseja omavahendite
suurus ei vasta käesolevas
seaduses või selle alusel
kehtestatud õigusaktides sätestatud
nõuetele;
14) fondivalitseja on toime pannud
rahapesu või rikub õigusaktiga
kehtestatud rahapesu ning
terrorismi rahastamise tõkestamise
korda;
15) lepinguriigi finantsjärelevalve
asutuse poolt Finantsinspektsioonile
esitatud teabe kohaselt on
fondivalitseja rikkunud lepinguriigi
õigusaktides sätestatud või IFS § 30
lõike 6 kohaseid lepinguriigi
finantsjärelevalve asutuse poolt
esitatud tingimusi.

Terve rida väärteokoosseise,
karistuseks reeglina rahatrahv kuni
300 trahviühikut (füüsiline isik) või
50 000 krooni (juriidiline isik).
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Krediidiasutuste
seaduse (KAS)
§ 13

Finants-
inspektsioon

Krediidiasutus
e tegevusluba

Raha vastuvõtmine
hoiustamiseks või muude
tagasimaksmisele kuuluvate
rahaliste vahendite

tähtajatu kuue kuu
jooksul,
arvates kõigi
vajalike

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
finantsseisundile, juhtide
usaldusväärsusele,

Finants-
inspektsioon

Õigus

Finantsinspektsioon võib tegevusloa
kehtetuks tunnistada, kui:
1) krediidiasutus ei ole alustanud
tegevust või krediidiasutuse

1) Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse
2) Pettuse vastane
võitlus



kasutamine muul viisil

Tegevusluba annab õiguse
osutada VPTS § 43 lõikes 1
sätestatud
investeerimisteenuseid ja
VPTS §-s 44 sätestatud
investeerimiskõrvalteenusei
d tegevusloas sätestatud
ulatuses

nõuetekohaste
dokumentide
ja andmete
saamisest,
kuid mitte
hiljem kui 12
kuu jooksul,
arvates
tegevusloa
taotluse
saamisest.

läbipaistvusele
kõikvõimalikud kavad

kehtestada
moratoorium ehk
krediidiasutuse
tegevuse
osaline või
täielik peatamine
eesmärgiga
selgitada välja
makseraskuste
põhjused ja
iseloom ning
võimalused
maksevõime
taastamiseks ja
kaitsta
võlausaldajate
varalisi huve

Moratooriumi
kehtestamisel
määrab
Finantsinspektsi
oon
moratooriumi
tähtaja, ulatuse,
tingimused ja
moratooriumihal
duri ning tema
pädevuse

Moratooriumi
kestus ei või
ületada kuut
kuud

asutajad on oma tegevuse või
tegevusetusega näidanud, et
krediidiasutus ei suuda tegevust
alustada 12 kuu jooksul, arvates
tegevusloa andmisest, või
krediidiasutuse tegevus on
peatunud kauemaks kui kuueks
järjestikuseks kuuks;
2) on ilmnenud, et krediidiasutus on
esitanud või tegevusloa taotlemisel
on esitatud Finantsinspektsioonile
eksitavaid andmeid või dokumente
või valeandmeid või -dokumente;
3) krediidiasutus ei vasta kehtivatele
tegevusloa andmise tingimustele;
4) ilmnevad KAS § 15 lõike 1
punktis 4 või 5 sätestatud asjaolud
(juhid ei vasta nõuetele või puudub
läbipaistvus);
5) krediidiasutus on korduvalt või
olulisel määral rikkunud tema
tegevust reguleerivates
õigusaktides sätestatut,
krediidiasutusele või tema juhile on
kohaldatud karistust
majandusalase, ametialase,
varavastase või avaliku usalduse
vastase süüteo eest ning
karistusandmed ei ole
karistusregistrist karistusregistri
seaduse kohaselt kustutatud või
krediidiasutuse tegevus või
tegevusetus ei vasta heale
äritavale;
6) krediidiasutus ei ole järginud KAS
§ 14 lõikes 2 nimetatud
kõrvaltingimusi;
7) krediidiasutus kuulub
konsolideerimisgruppi, mille
struktuur ei võimalda saada
konsolideeritud järelevalveks
vajalikku informatsiooni, või
krediidiasutusega samasse
konsolideerimisgruppi kuuluv
äriühing tegutseb välisriigi
õigusaktide alusel, mis takistavad
piisava järelevalve teostamist;
8) krediidiasutus avaldab oma
tegevuse või juhtimisorgani liikme
kohta oluliselt ebaõigeid või
eksitavaid andmeid või oluliselt
ebaõiget või eksitavat reklaami;
9) krediidiasutus ei ole võimeline
täitma endale võetud kohustusi või
tema tegevus muul põhjusel
kahjustab oluliselt hoiustajate ja
teiste klientide huve, raharinglust
või raha- ja kapitalituru korrapärast
toimimist;
10) krediidiasutuse omavahendite
suurus ei vasta käesolevas
seaduses või selle alusel antud
õigusaktides sätestatud nõuetele;
11) ilmneb, et krediidiasutus on
valinud tegevusloa taotlemise ja
registreerimise kohaks Eesti
eesmärgiga hoida kõrvale teises
lepinguriigis, kus ta peamiselt
tegutseb, krediidiasutuse
tegevusele kehtestatud rangemate
nõuete täitmisest;
12) krediidiasutus on toime pannud
rahapesu või rikub õigusaktiga
kehtestatud rahapesu ning
terrorismi rahastamise tõkestamise



korda;
13) krediidiasutus ei ole ettenähtud
tähtaja jooksul või täies ulatuses
tasunud Tagatisfondi seaduse
kohaseid hoiuste tagamise osafondi
või investorikaitse osafondi
osamakseid ning ei ole ettenähtud
tähtpäevaks või ulatuses täitnud
Finantsinspektsiooni vastavat
ettekirjutust;
14) krediidiasutus ei ole ettenähtud
tähtpäevaks või ulatuses täitnud
Finantsinspektsiooni ettekirjutust;
15) lepinguriigi finantsjärelevalve
asutuse poolt Finantsinspektsioonile
esitatud teabe kohaselt on
krediidiasutus rikkunud lepinguriigi
õigusaktides sätestatud või KAS §
201 lõike 6 või § 204 lõike 6
kohaseid lepinguriigi
finantsjärelevalve asutuse esitatud
tingimusi.

Väärteokoosseisude puhul
karistuseks reeglina rahatrahv kuni
300 trahviühikut (füüsiline isik) või
50 000 krooni (juriidiline isik).
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E-raha asutuste
seaduse (ERAS)
§ 13

Finantsinspekt
sioon

tegevusluba e-raha väljastamine
E-raha on elektrooniline
maksevahend, mis vastab
kõikidele järgmistele
tunnustele:
1) e-raha salvestatakse
elektroonilisele seadmele,
milleks võib olla kaart, arvuti
mälu või muu kliendi jaoks
rahaühikute elektroonilist
salvestamist võimaldav
vahend (edaspidi e-raha
seade);
2) e-raha väljastamisel ei või
e-raha seadmele
salvestatud summa olla
suurem selle vastu antud
rahasummast;
3) e-raha aktsepteerib
maksevahendina lisaks seda
väljastavale e-raha
asutusele või
krediidiasutusele vähemalt
üks ettevõtja, kellel on e-
raha kasutamisel
maksevahendina e-raha
asutuse kliendiga otsene
võlasuhe.

tähtajatu 2 kuu jooksul,
arvates kõigi
vajalike
nõuetekohaste
dokumentide
ja andmete
saamisest,
kuid mitte
hiljem kui 6
kuu
möödumisel
tegevusloa
taotluse
saamisest

Eelkontrolli võimalus
Sisulised nõuded
finantsseisundile, juhtide
usaldusväärsusele,
läbipaistvusele, plaanid

Finants-
inspektsioon

Inspektsioon võib tegevusloa
kehtetuks tunnistada, kui:
1) e-raha asutus ei ole alustanud
tegevust või e-raha asutuse
asutajad on oma tegevusega
näidanud, et e-raha asutus ei suuda
tegevust alustada 12 kuu jooksul
tegevusloa andmisest arvates või e-
raha asutuse tegevus on peatunud
kauemaks kui kuueks järjestikuseks
kuuks;
2) ilmneb, et e-raha asutus on
esitanud või tegevusloa taotlemisel
on esitatud inspektsioonile
eksitavaid andmeid või dokumente
või valeandmeid või -dokumente;
3) e-raha asutus ei vasta kehtivatele
tegevusloa andmise tingimustele;
4) ilmnevad ERAS § 18 lõike 1
punktis 5 või 6 sätestatud asjaolud
(juhid ei vasta nõuetele või puudub
läbipaistvus);
5) e-raha asutus on korduvalt või
olulisel määral rikkunud tema
tegevust reguleerivates
õigusaktides sätestatut, e-raha
asutust või tema juhti on karistatud
majandusalase, ametialase,
varavastase või avaliku usalduse
vastase süüteo eest ja vastavad
karistusandmed ei ole
karistusregistri seaduse kohaselt
karistusregistrist kustutatud või e-
raha asutuse tegevus ei vasta heale
äritavale;
6) e-raha asutus ei ole järginud
ERAS § 17 lõikes 2 nimetatud
kõrvaltingimusi;
7) e-raha asutus avaldab oma
tegevuse või juhtimisorgani liikme
kohta oluliselt ebaõiget või eksitavat
teavet või reklaami;
8) e-raha asutus ei ole võimeline
täitma endale võetud kohustusi või
tema tegevus muul põhjusel
kahjustab oluliselt klientide huve,
raharinglust või rahaturu toimimist;
9) e-raha asutuse omavahendite

1) Pettuse vastane
võitlus
2) Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse



suurus ei vasta käesolevas
seaduses või selle alusel
kehtestatud õigusaktides sätestatud
nõuetele;
10) e-raha asutus kuulub
konsolideerimisgruppi, mille
struktuur ei võimalda saada
konsolideeritud järelevalveks
vajalikku informatsiooni, või e-raha
asutusega samasse
konsolideerimisgruppi kuuluv
äriühing tegutseb välisriigi
õigusaktide alusel ja seetõttu on
piisava järelevalve teostamine
takistatud;
11) e-raha asutuse ja muu isiku
vahel olev märkimisväärne seos
takistab piisava järelevalve
teostamist;
12) e-raha asutus on toime pannud
rahapesu või rikub õigusaktiga
kehtestatud rahapesu ning
terrorismi rahastamise tõkestamise
korda;
13) ilmneb, et e-raha asutus on
valinud tegevusloa taotlemise ja
registreerimise kohaks Eesti
eesmärgiga hoida kõrvale teises
lepinguriigis, kus ta peamiselt
tegutseb, e-raha asutusele
kehtestatud rangemate nõuete
täitmisest;
14) lepinguriigi või kolmanda riigi
finantsjärelevalve asutuse poolt
inspektsioonile esitatud teabe
kohaselt on e-raha asutus rikkunud
lepinguriigi või kolmanda riigi
õigusaktis sätestatud või
krediidiasutuste seaduse § 201 lõike
6 kohaseid lepinguriigi
finantsjärelevalve asutuse esitatud
tingimusi;
15) e-raha asutus ei ole ettenähtud
tähtpäevaks täitnud inspektsiooni
ettekirjutust.

Väärteokoosseisude puhul
karistuseks reeglina rahatrahv kuni
300 trahviühikut (füüsiline isik) või
50 000 krooni (juriidiline isik).
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Rahapesu ja
terrorismi
rahastamise
tõkestamise
seaduse § 52

Registri
volitatud
töötleja

Registreering
majandustege
vuse registris

Registreering kohustuslik
enne tegevuse alustamist
järgnevatele isikutele
1) finantseerimisasutus,
kelle üle vastavalt
Finantsinspektsiooni
seaduse §-le 2
Finantsinspektsioon
järelevalvet ei teosta;
2) usaldusfondide ja
äriühingute teenuse pakkuja;
3) valuutavahetusteenuse
pakkuja;
4) makseteenuse pakkuja;
5) alternatiivsete
maksevahendite teenuse
pakkuja;
6) pandimajapidaja

Eelkõige vormilised nõuded rahapesu
andmebüroo

Lisaks majandustegevuse registri
seaduses sätestatule kustutatakse
registreering pärast sellekohase
teabe laekumist, kui
karistusregistrile esitatud päringu
vastusest ilmneb, et teenuspakkuja,
tema juhi või tegeliku kasusaaja
kohta on jõustunud süüdimõistev
kohtuotsus karistusseadustiku §-s
237, 2371, 2372, 2373, 394, 395 või
396 sätestatud kuriteo eest või muu
tahtlikult toimepandud kuriteo eest.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse   § 64. Regist  -  
reerimiskohustuse rikkumine     
 Finantseerimisasutusele, kelle üle
Finantsinspektsioon ei teosta
järelevalvet, usaldusfondide ja äri-
ühingute teenuse pakkujale, valuu-
tavahetusteenuse pakkujale,
makseteenuse pakkujale, al-
ternatiivsete maksevahendite tee-
nuse pakkujale ja pandimajapidajale
kehtestatud registreeringu andmete

1) Pettuse vastane
võitlus
2) Tarbijate ja teenuse
kasutajate kaitse



muutmise taotluse esitamise kohus-
tuse või teenuse pakkuja tegevuse
lõpetamisest teatamise kohustuse
rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut. 
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Välis-ministeerium Strateegilise
kauba seaduse
§ 5 ja § 12

Vabariigi
Valitsuse poolt
moodustatud
ning
Välisministeeri
umi juures
tegutsev
strateegilise
kauba
komisjon

Tegevusload
(3) (eriluba)
1.
sisseveolitsent
s 
2.
väljaveolitsent
s
3. transiidiluba

Strateegiline kaup on
sõjaline kaup ja kahesuguse
kasutusega kaup. 

Sisseveolitsents (Individual
Import Licence) on
dokument, mis annab selles
nimetatud isikule õiguse
litsentsis seatud tingimustel
sõjalist kaupa Eestisse tuua.

Väljaveolitsentsid on
lihtlitsents ja koondlitsents. 

Lihtlitsents (Individual
Export Licence) on
dokument, mis annab selles
nimetatud isikule õiguse
litsentsis seatud tingimustel
strateegilist kaupa välja
vedada või osutada sõjalise
kaubaga seotud teenust
ühte sihtriiki ja -kohta ning
ühele tarbijale. 

Koondlitsents (Global Export
Licence) on dokument, mis
annab selles nimetatud
isikule õiguse litsentsis
seatud tingimustel
strateegilist kaupa välja
vedada ühte või mitmesse
sihtriiki või -kohta ning ühele
või mitmele tarbijale. 

Transiidiluba (Transit
Permission) on dokument,
mis annab printsipaalile
õiguse loas seatud
tingimustel strateegilist
kaupa läbi Eesti vedada.

Sisseveolitsentsi
ja
väljaveolitsentsi
kehtivusaeg on
kuni üks aasta 
Transiidiloa
kehtivusaeg on
kuni üks kuu 
Kui litsentsis
määratud kogu
kauba suhtes on
tolliformaalsused
lõpetatud,
loetakse litsents
kehtetuks,
olenemata
litsentsi
kehtivusajast 

30
kalendripäeva
jooksul

Eelkontrolli võimalus
Selgitused, kavad, lepingud

Strateegilise
kauba sisseveo
ja lõppkasutuse
järelevalvet
teostavad
Kaitsepolitseiam
et,
politseiprefektuu
r ning Maksu- ja
Tolliamet oma
pädevuse piires 

Litsents tunnistatakse komisjoni
otsusega kehtetuks:
1) litsentsi omaja taotlusel;
2) uute asjaolude ilmnedes, millest
teadmise või mille olemasolu korral
litsentsi taotluse läbivaatamise ajal
oleks litsentsi väljastamisest
keeldutud;
3) litsentsis märgitud andmete
olulise muutumise korral;
4) kui litsentsi omaja ei täida
vastava litsentsi tingimusi või
strateegilise kauba sisse- ja
väljaveo ning transiidiga seotud
õigusakte;
5) litsentsi hävimise või kaotamise
korral;
6) litsentsi omava juriidilise isiku
lõpetamise või füüsilise isiku surma
korral. 

Väärtegude puhul trahv kuni 100 või
kuni 300 trahviühikut (füüsiline isik);
kuni 10 000 krooni või kuni 50 000
krooni (juriidiline isik)

Riiklik julgeolek
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Strateegilise
kauba seaduse
§ 5 ja § 22

Vabariigi
Valitsuse poolt
moodustatud
ning
Välisministeeri
umi juures
tegutsev
strateegilise
kauba
komisjon

Tegevusluba
(eriluba)
Väljaveo
üldluba

Väljaveo üldluba (General
Export Authorisation) annab
isikule õiguse pärast
väljaveo üldloa kasutaja
õiendi (edaspidi õiend)
saamist välja vedada
strateegilist kaupa või
osutada sõjalise kaubaga
seotud teenust väljaveo
üldloas seatud tingimustel ja
sihtriikidesse. 

Õiend
väljastatakse
määratud või
määramata
ajaks, kuid mitte
kauemaks kui
väljaveo üldloa
kehtivusajaks 

30
kalendripäeva
jooksul

Eelkontrolli võimalus
Selgitused, kavad, lepingud

Õiend tunnistatakse kehtetuks:
1) uute asjaolude ilmnedes, millest
teadmise või mille olemasolu korral
õiendi taotluse läbivaatamise ajal
oleks õiendi väljastamisest
keeldutud;
2) kui õiendit omav isik ei täida
väljaveo üldloa, talle väljastatud
litsentsi või lõppkasutuse
järelevalve dokumendi tingimusi või
strateegilise kauba sisse- ja
väljaveo ning transiidiga seotud
õigusakte;
3) väljaveo üldloa lõppemise või
lõpetamise korral;
4) õiendi hävimise või kaotamise
korral;
5) õiendit omava juriidilise isiku
lõpetamise või füüsilise isiku surma
korral. 

Väärtegude puhul trahv kuni 100 või
kuni 300 trahviühikut (füüsiline isik);
kuni 10 000 krooni või kuni 50 000
krooni (juriidiline isik)

Riiklik julgeolek
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Strateegilise
kauba seaduse
§ 5 ja § 22

Vabariigi
Valitsuse poolt
moodustatud

Registreering
vahendajate
riiklikus

Sõjalise kauba vahendus
rahalise või muu kasu eest
ehk

30
kalendripäeva
jooksul

Eelkontrolli võimalus Vahendaja kustutatakse registrist:
1) registrisse kantud isiku taotlusel;
2) uute asjaolude ilmnedes, millest

Riiklik julgeolek



ning
Välisministeeri
umi juures
tegutsev
strateegilise
kauba
komisjon

registris 1) teabe, praktilise abi või
rahaliste vahendite andmine
või kättesaadavaks
tegemine või läbirääkimiste
pidamine sõjalise kaubaga
seotud lepingu sõlmimiseks,
millega kaasneb kauba
tarnimine ühest välisriigist
teise;
2) välisriigis asuva sõjalise
kauba omandamine selle
võõrandamiseks teise
välisriiki. 

Registrisse kantud isikul on
õigus tegeleda ainult
registrikandes näidatud
sõjalise kauba
vahendamisega. 

Igaks vahendustehinguks
tuleb taotleda lihtlitsents. 

teadmise või mille olemasolu korral
registrisse kandmise taotlemise ajal
oleks registrisse kandmisest
keeldutud;
3) kui registrisse kantud isik ei täida
strateegilise kauba sisse- ja
väljaveo ning transiidiga seotud
õigusakte;
4) kui registrisse kantud isik rikub
rahvusvahelist sanktsiooni;
5) registrisse kantud juriidilise isiku
lõpetamise või füüsilise isiku surma
korral. 

Väärtegude puhul trahv kuni 100 või
kuni 300 trahviühikut (füüsiline isik);
kuni 10 000 krooni või kuni 50 000
krooni (juriidiline isik)
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Majandus- ja
Kommunikat-
siooniminis-teerium
(MKM)

Lennundussead
us § 40

majandus- ja
kommunikatsi
oo-niminister 

EÜ Nõukogu
määruses
2407/92/EMÜ
(EÜT L 240,
24.08.1992, lk
1–7)
lennuettevõtjat
ele
lennutegevusl
ubade
väljaandmise
kohta
nimetatud
lennutegevusl
oa annab välja
majandus- ja
kommunikatsi
ooniminister. 
(LennS § 40 lg
1).

Tegevusloa
annab välja,
peatab selle
kehtivuse ja
tunnistab
kehtetuks
teede- ja
sideminister
(edaspidi
tegevusloa
väljaandja)
oma
käskkirjaga.
(Lennuettevõtj
a
lennutegevusl
oa
väljaandmise,
kehtivuse
peatamise ja
kehtetuks
tunnistamise
kord, VVm nr
69,
25.02.2000, §
3).

Tegevusluba –
lennutegevusl
uba 

LennS § 23 sätestab
lennutegevuslubade
kohustuslikkuse
lennundusspetsialistina
tegutsemiseks ning
õhusõiduki ärilistel
eesmärkidel käitamiseks.

LennS 7. peatükis (Lennu-
ettevõtjad) paiknev § 39
sätestab eraldi tingimused
lennuettevõtjale.
Tsiviilõhusõidukite
käitamiseks ärilistel
eesmärkidel peab ettevõtja
omama järgmisi riiklikke
lubasid:
1) lennutegevusluba;
2) lennuettevõtja sertifikaati;

5 aastat
(VVm nr 69,
25.02.2000, §
10)

10+10
tööpäeva.
Kõigepealt
vaatab
komisjon
taotluse läbi ja
teeb loa
väljaandjale
soovitusliku
otsuse. Loa
andmine
otsustatakse
10 tööpäeva
jooksul pärast
komisjoni
otsuse
saamist
(VVm nr 69,
25.02.2000,
§§ 4, 6, 7)

Loa andmise
otsustamisele
eelneb komisjoni
otsus, mis ei ole
loa väljaandjale
siduv.

Toimub sisuline eelkontroll,
millega tehakse kindlaks
vastavus seaduses ja
seaduse alusel sätestatud
tingimustele (VVm nr 69,
25.02.2000).

LennS § 60²
sätestab
Lennuameti
pädevuse ja
õigused riikliku
järelevalve
teostamisel.

Majandus- ja
kommunikatsi-
ooniministri
järelevalve-
pädevust seadus
ette ei näe. Ka
VVm nr 69,
25.02.2000
kohaselt
esitatakse
lennutegevusloa
taotlus
Lennuametile (§
5).

LennS 7. pt (Lennuettevõtjad) ei
sätesta LennS §-s 40 ettenähtud
lennutegevusloa kehtetuks
tunnistamise aluseid.

Lennuohutus

VII peatükk -
Lennuettevõtjad - on
koostatud lähtudes
majandustegevuse
piirangute seaduse
eelnõu sätetest ja EL 25.
juuli 1992.a. määruse Nr.
2407/92 nõuete
harmoneerimise
vajadusest. On toodud
lennuettevõtja mõiste
käesoleva seaduse
mõttes, mis tähendab, et
lennuettevõtja all
mõistetakse ainult sellist
ettevõtjat, mis veab
reisijaid, pagasit, lasti
ja/või posti õhu teel tasu
või muu hüvituse eest.
Sellised ettevõtjad
peavad vastama eelnõu
§ 40 ja § 42 tingimustele.
Erinevalt eelmisest
lennundus-seadusest on
nüüd selleks vajalik nii
tegevusloa (license) kui
ka lennuettevõtte
sertifikaadi (air operator
certificate) olemasolu
[...]. (Lennundus-
seaduse seletus-kirjast –
1999.a)
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Lennundussead
us § 42, 42²- 425

Lennuamet Tegevusluba
(sobivustõend)

Lennutransport ja lennutööd. 5 aastat (LennS
§ 42 lg 6)

Lennuette-
võtja

Seadus sätestab sisulised
tingimused, sh tegevusloa

Lennuamet Sertifikaadi kehtivuse peatamine ja
kehtetuks tunnistamine toimub

Lennuohutus



–
lennuettevõtja
sertifikaat

Lennuettevõtja
sertifikaat on
Lennuameti
välja antud
dokument, mis
kinnitab
sertifikaati
omava isiku
valmisolekut
ärilise
lennutranspor
di või
lennutööde
nõuetekohase
ks
korraldamisek
s.
Lennuettevõtja
sertifikaadi
juurde
kuuluvad
käitamistingim
used. (LennS
§ 42 lg 1).

(2) Ariline lennutransport on
reisijate, posti või lasti vedu
õhu teel tasu eest.

(3) Lennutöödeks loetakse
teenuste osutamist, mis ei
ole käsitletav reisijate, posti
või lasti veona (näiteks
väetiste ja teiste kemikaalide
puistamine
põllumajandustöödel,
objektide tõstmine ja
paigaldamine
ehitustegevuses, õhust
fotografeerimine, vaatlus- ja
patrull-lennud, õhus
reklaamimine, huvilennud).
(LennS § 42 lg 2 ja 3).

sertifikaadi
väljaandmise,
muutmise,
kehtivusaja
pikendamise,
peatamise ja
kehtetuks
tunnistamise
korra,
sealhulgas
sertifikaadi
taotlusele ja
käitamistingim
uste sisule
esitatavad
nõuded ning
sertifikaatide
vormid,
kehtestab
majandus- ja
kommunikatsi
ooniminister.
[RT I 2008, 27,
179 – jõust.
1.07.2008]
(LennS § 42 lg
10)

taotleja organisatsioonilise
struktuuri, talituste, rajatiste,
õhusõidukite, personali
vastavusele, viitega
rahvusvahelistele
standarditele (LennS § 42²
lg 1 ja 2). Lisaks sätestab
sama paragrahvi lg 3 kolm
tingimust (tegevusala ja
tegevuskoht, keeld omada
teise riigi lennuettevõtja
sertifikaati ja õhusõidukite
lennukõlblikkussertifikaadi
olemasolu). 

LennS § 424 alusel. Lõikes 1
ettenähtud puuduste ilmnemisel
(mittevastavus sertifikaadi
väljaandmise aluseks olevatele
nõuetele, lennundusalaste
õigusaktide nõuete vm erialaste
nõuete rikkumine).

Kui  sertifikaati  omav  isik  ei  täida
ettekirjutust  Lennuameti  määratud
tähtaja  jooksul,  peatatakse
tähtajaliselt  sertifikaadi  kehtivus.
Sertifikaadi  kehtivuse võib  peatada
kuni kuueks kuuks.

Kui  sertifikaati  omav  isik  ei  ole
Lennuameti  määratud  tähtaja
jooksul  sertifikaadi  kehtivuse
peatamise  aluseks  olnud  puudusi
kõrvaldanud,  tunnistab  Lennuamet
sertifikaadi kehtetuks. [...]

(LennS § 424).

Tsiviilõhusõidukite käitamiseks
ärilistel eesmärkidel peab ettevõtjal
olema nii lennutegevusluba kui
lennuettevõtja sertifikaat. Tegemist
on kahe eraldi riikliku loaga, millest
ühe puudumine välistab õiguse
tsiviilsõiduki käitlemiseks ärilistel
eesmärkidel (LennS § 39).
Lennutegevusluba ja lennuettevõtja
sertifikaat peavad olema kehtivad
üheaegselt, ühe puudumine või
äravõtmine toob kaasa teise
kehtetuse, seega tegevuse
peatumise või lõpetamise.
(Lennundusseaduse  seletuskirjast).

VII  peatükk  -
Lennuettevõtjad  -  on
koostatud  lähtudes
majandustegevuse
piirangute  seaduse
eelnõu sätetest ja EL 25.
juuli 1992.a. määruse Nr.
2407/92  nõuete
harmoneerimise
vajadusest.  On  toodud
lennuettevõtja  mõiste
käesoleva  seaduse
mõttes, mis tähendab, et
lennuettevõtja  all
mõistetakse  ainult  sellist
ettevõtjat,  mis  veab
reisijaid,  pagasit,  lasti
ja/või posti õhu teel tasu
või  muu  hüvituse  eest.
Sellised  ettevõtjad
peavad  vastama  eelnõu
§ 40 ja § 42 tingimustele.
Erinevalt  eelmisest
lennundus-seadusest  on
nüüd  selleks  vajalik  nii
tegevusloa  (license)  kui
ka  lennuettevõtte
sertifikaadi  (air  operator
certificate)  olemasolu
[...].  (Lennundus-
seaduse seletus-kirjast –
1999.a)

83
.

LennS 4. pt
(Lennupersonali
load)

Teede- ja
sideministri
21.12.2001
määrus nr 125 –
Lennundusspets
ialistide
vanusele ja
kvalifikatsioonile,
nende
koolitusele ja
eksamineerimise
le esitatavad
nõuded ning
lennundusspetsi
alistidele
lennunduslubad
e väljaandmise
ja välisriikides
väljaantud
lennunduslubad
e tunnustamise
eeskiri.

Majandus- ja
kommunikatsioo
-niministri
15.04.2003
määrus nr 68 –
Lennunduse
raadioside loa
väljaandmise

Lennuamet
Isikuline
sobivustõend
–
lennunduspets
ia-listide
lennundusload
ja lennunduse
raadioside
luba

Lennundusseaduse eelnõu
IV peatükk -
Lennunduspersonali load -
käsitleb lennunduslubade
kohustuslikkust Chicago
1944.a. rahvusvahelise
tsiviillennunduse
konventsiooni lisa 1 I peatüki
punktis 1.2 loetletud
lennunduspersonalile
lennunduslubade
väljaandmise nõudeid,
välisriigi lennunduslubade
tunnustamist Eestis ja nende
kehtetuks tunnistamist ning
lennundustegevust
mõjutavatest asjaoludest
teatamist. (LennS (1999)
seletuskirjast).

Kehtivus
sõltuvalt loa
liigist (lennuki ja
kopteri,
vabalennu
õhupalli  jm
piloodiload
kehtivad
üldjuhul kuni 5
aastat) – Teede-
ja sideministri
21.12.2001
määrus nr 125.

Loa andmise
ühtset
tähtaega ei ole
seaduses ega
määruses ette
nähtud.

Nõuded on sätestatud
seaduse alusel Teede- ja
sideministri 21.12.2001
määrusega nr 125.

Lennuamet LennS 4. pt-s (Lennupersonali load)
– § 25. Lennundusloaga antud
õiguste kehtetuks tunnistamine
ja     kehtivuse peatamine  

(1) Lennundusloa või
kehtivustõendiga antud õigused
tunnistatakse kehtetuks või
nimetatud õiguste kehtivus
peatatakse, kui selle omanik:
1) on rikkunud lennuohutuse
nõudeid, sealhulgas juhtinud
õhusõidukit või täitnud
ametiülesandeid alkoholi,
narkootikumide, psühhotroopsete
või teiste lennuohutust mõjutada
võivate ainete mõju all, käitanud
õhusõidukit haigena, väsinuna või
muul põhjusel seisundis, kui isik ei
saa täita oma ülesandeid ohutul
viisil;
2) on rikkunud lennundusalaste
õigusaktide sätteid;
3) on tunnistatud tervislikel põhjustel
sobimatuks täitma oma ülesandeid;
4) on tunnistatud eksamite või
kontroll-lendude alusel oma
teadmiste või oskuste poolest
mittevastavaks lennundusloas või
kehtivustõendis märgitud
tegevusele. 

Teatud LennS rikkumiste korral võib
Lennuamet võib peatada

Lennuohutus ja
lennunduse
rahvusvahelised nõuded.



kord. lennundusloaga antud õiguste
kehtivuse kuni 12 kuuks (LennS §
25 lg 3).

Lennundusseaduse vastutuse
peatükis on ette nähtud
väärteokoosseisud – õhusõiduki
juhtimise eest juhtimisõiguseta isiku
poolt, õhusõiduki juhtimise
üleandmine juhtimisõiguseta isikule,
lennukõlblikkuse nõuetele
mittevastava õhusõiduki käitamise
lubamine, juhtimisõiguseta isiku
õhusõidukit lubama juhtimine (§6015

–§ 6019) jne.
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Lennundussead
us § 8

Lennuamet Tegevusluba
(sobivustõend
– sertifikaat
õhusõiduki
valmistamisek
s ja
hooldamiseks)

Hooldusettevõtja sertifikaat
on Lennuameti väljaantud
dokument, mis kinnitab, et
hooldusettevõtjal on sellise
tegevuse ohutuks ja
seaduslikuks korraldamiseks
vajalikud talitused,
seadmed, rajatised, varustus
ning piisavate teadmiste,
oskuste ja kogemustega
personal. (LennS § 8 lg 3).

2 aastaks

(MKMm nr 101,
11.06.2003, § 8
lg 4).

60+14 päeva

Dokumentide
saamisest
arvates 60
päeva jooksul
teostab
Lennuamet
kontrolli ja
pärast seda 14
päeva jooksul
annab
sertifikaadi või
teatab sellest
keeldumisest. 

(MKMm nr
101,
11.06.2003, §
8 lg 1 ja 2).

Sertifikaadi väljaandmise
tingimused on kehtestatud
majandus- ja
kommunikatsiooniministri
11.06.2003 määrusega nr
101.

Kontrolli hooldusettevõtja
sertifikaadi väljaandmiseks
viib läbi Lennuamet või
käesoleva seaduse § 71
lõikes 1 loetletud juhtudel
pädev organisatsioon või
Euroopa Ühinenud Lennu-
ametite liikmesriigi len-
nundusadministratsioon.
(LennS § 8 lg 3).

Lennuamet, EL
pädev organ,
Euroopa Ühine-
nud Lennu-
ametite liikmes-
riigi lennundus-
administratsioon.

§ 71. Õhusõiduki
lennukõlblikkuse
ja sertifikaatide
vastavuse
kontroll

(1) Tsiviilõhusõi-
dukite lennukõlb-
likkuse tu-
vastamiseks, sa-
muti lennuette-
võtjate, aerona-
vigatsioonitee-
nust osutavate
ettevõtjate ja
hooldusorgani-
satsioonide si-
seriiklikele ja
rahvusvahe-
listele nõuetele
vastavuse
kontrollimiseks
sõlmib Lennu-
ameti peadirek-
tor kokkuleppe
vastavat päde-
vust omava
organisatsiooni-
ga või Euroopa
Ühinenud Len-
nuametite liik-
mesriigi len-
nundusadmi-
nistratsiooniga. 

Lennuamet võib sertifikaadi
kehtivuse peatada, kui ilmneb
oluline kõrvalekalle (MKMm nr 101,
11.06.2003, § 9 lg 1). Hindamise
aluseks on rahvusvahelised nõuded
JAR-145 (hõlmavad nõudeid
tööruumide, personali, seadmete,
dokumentatsiooni jms osas).

Lennuamet võib sertifikaadi
kehtetuks tunnistada, kui sertifikaadi
kehtivus on peatatud ja
hooldusorganisatsioon ei ole
kõrvaldanud Lennuameti osutatud
puudusi ettenähtud tähtaja jooksul.
(MKMm nr 101, 11.06.2003, § 9 lg 3
p 2).

Lennuohutus ja
lennunduse
rahvusvahelised nõuded.
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MKM Kaubandusliku
meresõidu
koodeks (KMSK)
§ 81

Veeteede
Amet

Tegevusluba Meretranspordi teenus ja
laevade agenteerimise
teenus

5 aastat 14 tööpäeva
jooksul
dokumentide
esitamisest
arvates

Otsest
kooskõlastuse
nõuet pole, aga
[...]

Tegevusloa
saamiseks
esitatavale
taotlusele
lisatakse:
1) kehtiva
äriregistrikaardi
koopia või
äriregistrisse
kandmata

Ettevõtja, sh tema seadmed
ja personal peab sisuliselt
vastama koodeksi nõuetele,
kuigi koodeksi  § 81 seda
otseselt ei ütle.

Lisaks sätestab koodeks
nõuded ettevõtjale –
residentsus Eestis (§ 81 lg 2);
vastav tegevusala ning
maksu-, tuletornitasu- ja
navigatsioonitasuvõla
puudumine (§ 81 lg 3).

Veeteede Amet § 91. Veeteede Amet peatab tege-
vusloa ja teeb ettevõtjale ettekirju-
tuse puuduste kõrvaldamiseks, kui:
1) ettevõtja tegevus on keskkon-
nakahjulik või ohustab inimeste ter-
vist;
2) ettevõtja ei vasta käesoleva koo-
deksi nõuetele;
3) ettevõtja tuletornitasu või navi-
gatsioonitasu võlg ületab kolme kuu
tasumäära. 

Tegevusloa võib peatada kuni
kuueks kuuks. 

Ette nähtud
rahvusvahelises
konventsioonis, seega
võib eesmärgiks pidada
kaubandusliku
meresõidu
rahvusvahelist
korraldamist.

Sisuliselt võib arvata, et
meretranspordi ja
agenteerimise teenust
osutavate ettevõtjate
usaldusväärsuse
tagamine ning nende



füüsilisest isikust
ettevõtja puhul
Maksu- ja
Tolliameti tõend;
2) Maksu- ja
Tolliameti
piirkondliku
maksukeskuse
õiend
maksuvõlgnevus
e puudumise
kohta;
3) riigilõivu
tasumist
tõendav
dokument;
4) ettevõtja
töötajate
kvalifikatsiooni
tõendavate
dokumentide
(diplomid,
tunnistused ja
muu selline)
koopiad.
(KMSK §  81 lg
5).

Veeteede Amet tunnistab tegevus-
loa kehtetuks:
1) kui ettevõtja ei kõrvalda tegevus-
loa peatamise ajal puudusi, mis on
tinginud tegevusloa peatamise;
2) kui ettevõtja on tegevusloa taotle-
misel esitanud valeandmeid;
3) muudel seadusega sätestatud
juhtudel. 

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise
korral saadab Veeteede Amet tege-
vusloa kehtetuks tunnistamise
otsuse ärakirja ettevõtjale kolme
tööpäeva jooksul otsuse tegemisest
arvates. 

Tegevusluba kaotab kehtivuse, kui
ettevõtja tegevuse lõpetab või kui
tegevus lõpeb. 

tegevustega seotud
ohtude maandamine
(keskkond,  inimeste
tervis).
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Raudteeseadus
(RdtS) 
§ 10 lg 1-5 1

Konkurentsia
met

Tegevusluba 1) avaliku raudtee majan-
damine (vajalik raudtee inf-
rastruktuuri majandamise te-
gevusluba); 
2) raudtee reisijateveo tee-
nuse osutamine (vajalik
raudtee reisijateveoteenuse
tegevusluba); 
3) raudtee kaubaveoteenuse
osutamine (vajalik raudtee
kaubaveoteenuse tegevuslu-
ba); 
4) avalikul raudteel kasuta-
tava või raudteeveoteenuse
osutamiseks kasutatava
raudteeveeremi tehnohool-
duse tegemine (vajalik raud-
tee tehnohoolde tegevuslu-
ba); 
5) avalikul raudteel kasuta-
tava või raudteeveoteenuse
osutamiseks kasutatava
raudteeveeremi remontimine
(vajalik raudteeveeremi
remondi tegevusluba);
6) raudteeveeremi ehitamine

1-3 tähtajatu

4-6 antakse
välja 10 aastaks

30 p jooksul
avalduse ja
nõuetekohaste
dokumentide
saamisest
arvates.

Tegevusloa
andmisest
keeldumine
vormistatakse
Konkurentsia
meti
peadirektori
käskkirjaga.
Käskkirja
ärakiri
toimetatakse
taotlejale kätte
postiga kolme
tööpäeva
jooksul
käskkirja
allakirjutamise
st arvates. 
(§ 15 lg 4).

Tehnilise
Järelevalve
Inspektsioon
(RdtS § 12 lg 1
p 71).

Käesoleva
paragrahvi lõike
1 punktis 71

nimetatud
kinnituse
väljastab
Tehnilise
Järelevalve
Amet 30 päeva
jooksul
ettevõtjalt
vastava
avalduse
saamisest
arvates. 
(§ 12 lg 3)

Seadus sätestab tegevusloa
andmise tingimused, sh et
ettevõtjale ei oleks välja
kuulutatud pankrotti, neid ei
ole teatud kuri- ja
väärtegude eest süüdi
mõistetud, erialaste
teadmiste ja kogemuste
olemasolu,
maksuvõlgnevuste
puudumine,
vastutuskindlustuse
olemasolu, valmisolek
finantsmajanduslike
näitajate,  seadmete ja
personali osas jne (RdtS §
11).

Ohtustunnistus (RdtS §20)
on tegevusloa kehtivuse
eelduseks. Tegevusloa võib
tunnistada kehtetuks, kui
raudteeinfrastruktuur või
veerem ei vasta
ohutusnõuetele või ettevõtja
tegevus ei taga
ohutusnõuete täitmist ja
Tehnilise Järelevalve Amet
tunnistab ohutustunnistuse
kehtetuks või keeldub
ohutustunnistuse
väljaandmisest või kehtivuse
pikendamisest
või ettevõtja ei ole tähtaja
jooksul taotlenud
ohutustunnistust või selle
kehtivuse pikendamist.
(RdtS § 17 lg 1 ja 2)

Konkurentsiamet
(RdtS § 15, §
17)

Tehnilise
Järelevalve
Amet (RdtS § 11
lg 3 –
tehnoloogiliste
protsesside
kirjeldused)

Majandus- ja
kommunikatsioo
niminister,
samuti KA ja
TJA (RdtS § 73
– ettekirjutus ja
sunniraha; § 75
– juurdepääs
järelevalve
objektidele).

Majandus- ja
kommunikatsi-
ooniministril ja
Konkurentsi-
ametil on
juurdepääs
raudtee-ettevõtja
ja samasse
kontserni
kuuluva ettevõtja
raamatupidamis
dokumentidele
(RdtS § 74 lg 3).

Tegevusloa kehtivuse peatamine ja
tegevusloa kehtetuks tunnistamine
- erinevad alused. Menetlus:
ettekirjutus-peatamine-kehtetuks
tunnistamine (RdtS § 17).

Raudteeliikluse ohutuse tagamiseks
on Tehnilise Järelevalve
Inspektsioonil õigus rakendada
asendustäitmist asendustäitmise ja
sunniraha seaduses ettenähtud
korras (RdtS § 34 lg 8 ja 9).

Majandus- ja
kommunikatsiooniministril, Tehnilise
Järelevalve Ametil ning
Konkurentsiametil on õigus teha
ettekirjutusi, millega kohustatakse
isikut tegema käesolevas seaduses
või selle alusel kehtestatud
õigusaktis nõutavat tegu või
hoiduma käesolevas seaduses või
selle alusel kehtestatud õigusaktis
keelatud teost. (RdtS § 73 lg 1).

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral
on õigus määrata sunniraha (RdtS §
73 lg 3).

RdtS 10 pt näeb ette
väärteokoosseisud, sh tegutsemise
eest ilma ohutustunnistuseta (§ 101,
102). Ilma tegevusloata tegutsemise
eest eraldi karistust ette nähtud ei
ole.

Raudtee-ohutuse
tagamine

Pp 4-6
Ettevõtja tootmispindade
ja seadmete olemasolu
ning olukorda
kontrollimiseks enne
vastava tegevuse
alustamist, et tagada
tehnoloogiliste
protsesside järgimist (sh
tööohutuse tagamiseks).
Võimaldab saada
ülevaate antud
tegevusalal tegutsevatest
ettevõtetest Eestis ning
sellega lihtsustada nende
edaspidist kontrolli.
(TD ankeedist)
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MKM Autoveoseadus
§ 4

MKM (või
tema poolt
halduslepingu
ga volitatud
MTÜ)

Tegevusluba Tasuline autovedu
(riigisisene või
rahvusvaheline)

Tasulise autoveo
tegevusluba on dokument,
mis tõendab selle omaniku
õigust korraldada autovedu
tasu eest. (AutVS § 4 lg 2).

Esmakordselt 1
aastaks,
edaspidi 5
aastaks
(AutoVS § 18 lg
1).

Sõidukikaart
kehtib üksnes
tegevusloa

Tegevusluba –
30 p

Sõidukikaart –
15 p

Seadus sätestab sisulised
nõuded §-s 5 (sh
registreeritud tegevusala,
vastutava isiku määramine
ja vastavus hea maine
nõuetele) ning §-s 6
(majandusseisund).

Tegevusloa või
sõidukikaardi
andja (AutoVS §
14 lg 4).

Lisaks on teatud
nõuete täitmise
kontroll politsei-,
tolli- ja
piirivalveamet-

Autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi
kehtivuse peatamine ning nende
kehtetuks tunnistamine (AutVS §
19). Rida aluseid –  mittevastavus
loa väljaandmise tingimustele
(AutVS § 5), liiklusseaduse, AutVS
rikkumine ametialases tegevuses;
teeseaduse alusel nõutava eriloa
nõuete eiramine suuremõõtmelise
või raskekaalulise veose vedamisel;

Riigi-sisese ja rahvus-
vahelise autoveo
korralda-mine.



Tasulise autoveo
sõidukikaart on käesoleva
paragrahvi lõikes 2
nimetatud tegevusloa alusel
antav dokument, mis
tõendab tegevusloa omaniku
õigust kasutada
sõidukikaardile kantud
sõidukit tegevusloaga
lubatud autoveol. (AutVS § 4
lg 3).

Vastavalt autoveoseaduse §
4 lõikele 4 annab tasulise
rahvusvahelise autoveo
tegevusluba õiguse
korraldada ka riigisisest
tasulist autovedu.

kehtivusajal. Tegevusloa taotleja või selle
omanik peab vastama hea
maine nõudele. Tegevusloa
taotleja või selle omaniku
mainet peetakse heaks, kui
tal ei ole seoses varasema
majandustegevusega
karistatust rohkem kui ühe
väärteo või kuriteo eest
maksu, tolli, tarbijakaitse või
töö- ja puhkeaja valdkonnas
või käesolevas seaduses
ettenähtud tegevusloa,
sõidukikaardi või veoloata
veo korraldamise või riiklikku
registrisse andmete
esitamise korra rikkumise
eest (AutVS § 5 lg 5).

Tegevusloa andja kontrollib
taotleja esitatud andmeid
äriregistrisse kantud
ettevõtja puhul äriregistrist
või seaduse alusel teise
registrisse kantud isiku
puhul sellest registrist,
samuti karistusregistrist [...]
(AutVS § 15 lg 1). 

Sõidukikaardi andja
kontrollib taotleja andmeid
esimese sõidukikaardi
taotlemisel äriregistrisse
kantud ettevõtja puhul
äriregistrist või seaduse
alusel teise registrisse
kantud isiku puhul sellest
registrist [...]. (AutVS § 15 lg
2).

nike pädevuses
(AutVS § 31).

majandusseisundi mittevastavus
(AutVS § 6). 

§ 311. Tasulise autoveo korraldami-
ne tegevusloa või sõidukikaardita

(1) Tasulise riigisisese või rahvusva-
helise autoveo korraldamise eest te-
gevusloa või sõidukikaardita –
karistatakse rahatrahviga kuni 200
trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 50 000
krooni. 
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Autoveoseadus
§ 9

MKM või tema
poolt
halduslepingu-
ga volitatud
MTÜ (MTÜ
Autoettevõtjat
eLiit)

Tegevusluba Oma kulul korraldatav
autovedu (rahvusvaheline)

Vastavalt autoveoseaduse §
9 lõikele 1 ei pea omal kulul
korraldatavaks riigisiseseks
autoveoks vedajal
tegevusluba olema.

Oma kulul korraldatava
rahvusvahelise autoveo
tegevusluba on dokument,
mis tõendab tegevusloa
omaniku õigust korraldada
rahvusvahelist autovedu
oma kulul. (AutVS § 9 lg 3).
Oma kulul korraldatava
rahvusvahelise autoveo
sõidukikaart on käesoleva
paragrahvi lõikes 3
nimetatud tegevusloa alusel
antav dokument, mis
tõendab tegevusloa omaniku
õigust kasutada
sõidukikaardile kantud
sõidukit tegevusloaga
lubatud autoveol. (AutVS § 9
lg 4).

5 aastaks, kui
ise ei soovi
lühemaks ajaks
(AutoVS § 18 lg
2).

Sõidukikaart
kehtib üksnes
tegevusloa
kehtivusajal.

Tegevusluba –
30 p

Sõidukikaart –
15 p

§ 10. Oma kulul korraldatava
rahvusvahelise autoveo
tegevusloa taotlejale ja selle
omanikule esitatavad
nõuded

(1) Oma kulul korraldatava
rahvusvahelise autoveo
tegevusloa taotleja peab
taotlemisavalduses
kinnitama, et ta korraldab
vedu ainult oma kulul, ja
nimetama tegevusala,
millega veod on seotud.

(2) Tegevusloa taotleja peab
tõendama ja selle omanik
tagama, et:
1) autovedu moodustab
ainult osa ettevõtja
tegevusest, kusjuures
veokulud kaetakse muu
äritegevuse arvel ja arveid
veoteenuse osutamise eest
ei väljastata ;
2) autovedu ei ole tema kui
ettevõtja põhitegevus, vaid
üksnes toetab seda.

(3) Tegevusloa andja võib
enne selle andmist nõuda
tegevusloa taotlejalt nende
dokumentide esitamist, mis
tõendavad käesoleva
paragrahvi lõikes 2
nimetatud nõuetele

Tegevusloa või
sõidukikaardi
andja (AutoVS §
14 lg 4).

Lisaks on teatud
nõuete täitmise
kontroll politsei-,
tolli- ja
piirivalveametnik
e pädevuses
(AutVS § 31).

Autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi
kehtivuse peatamine ning nende
kehtetuks tunnistamine (AutVS §
19). Rida aluseid –  mittevastavus
loa väljaandmise tingimustele
(AutVS § 5), liiklusseaduse, AutVS
rikkumine ametialases tegevuses;
teeseaduse alusel nõutava eriloa
nõuete eiramine suuremõõtmelise
või raskekaalulise veose vedamisel;
majandusseisundi mittevastavus
(AutVS § 6).

§ 312. Oma kulul autoveo korral-
damine tegevusloa või sõidukikaar-
dita

(1) Oma kulul rahvusvahelise auto-
veo korraldamise eest tegevusloa
või sõidukikaardita – karistatakse
rahatrahviga kuni 50 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toi-
me pannud juriidiline isik, – karista-
takse rahatrahviga kuni 50 000
krooni. 

Rahvusvahelise autoveo
korralda-mine.
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Teeseadus § 35
lg 2 (ei sisalda
ühtegi loa
tingimust, vaid
üksnes
volitusnormi,
mille alusel
tingimused on
kehtestatud
Teede- ja
Sideministri
1.09.1999
määrusega nr
50).

Tee omanik
(TSM
1.09.1999
määrus nr 50,
p 4)

Eriluba – ei ole
majandustege
vus-luba, kuid
selle eriloa
nõuete
eiramine on
aluseks
autoveoloa/
sõidukikaardi
kehtivuse
peatamisele
/kehtetuks
tunnistamisele
(AutVS § 19 lg
1 p 3).

Ettevõtlusvaba
duse riive tõttu
peaks ka
erilubade
andmise
alused olema
sätestatud
seaduses.

Erakorraline vedu ja sõit
(erivedu)

1. Erakorralised on vedu ja
sõit, kui koormaga või
koormata sõiduki,
sealhulgas autorongi
üksainuski mõõde, tegelik
mass või mis tahes telje
koormus ületab
«Liiklusseaduse» (RT I
2001, 3, 6; 2002, 92, 531;
105, 613; 110, 654 ja 655) §
15 lõike 1 alusel majandus-
ja kommunikatsiooniministri
poolt kehtestatud suurimat
lubatud suurust või kui
koorem ulatub sõidukist,
sealhulgas autorongist ette-
või tahapoole üle 1 m. (TSM
1.09.1999 määrus nr 50, p
1).

Igakordne või
pikaajaline
(viimasel juhul
märgitakse loale
lubatud
veosagedus).

Eriluba
väljastatakse
kohapeal või
saadetakse
posti või faksi
teel kolme
tööpäeva
jooksul (mitte
enne 16
töötunni
möödumist)
alates veotee
kõigi
kooskõlastuste
ga varustatud
taotluse
saabumise
ajast. (TSM
1.09.1999
määrus nr 50,
p 18).

Riigimaantee
kasutamiseks on
eriloa
väljaandmise
eelduseks
veotee teiste
teeomanike
väljaantud
eriluba. Eritasu
peab eriloa
saaja maksma
tee omanikule
või tema
volitatud isikule.
(TSM 1.09.1999
määrus nr 50, p
4)

Seadus ei sätesta eriloa
nõudeid, eelkontrolli
teostamist ega menetlust.

TSM 1.09.1999 määrus nr
50 sätestab menetluse ja
vastavad nõuded:

4. Eriveole eriloa
väljaandmise või sellest
keeldumise otsustab tee
omanik.
[...]

IV. Veotee kooskõlastamine
ja eriloa hankimine

14. Eriloa taotlemiseks
vajalikud kooskõlastused
hangib eriloa taotleja.
Välisriigi taotlejale hangib
veotee kooskõlastuse ja
eriloa teistelt tee või rajatiste
omanikelt Maanteeamet.

15. Erandkorras võib eriloa
väljastaja hankida vajalikud
kooskõlastused ka Eesti
ettevõtjale. 

Tee omanik (?) Eriloa väljastajal on õigus
tunnistada eriluba ennetähtaegselt
kehtetuks kui loa taotleja on
esitanud valeandmeid eriveo kohta
või kui loa eest ei ole tasutud
määratud tähtajaks.
(TSM 1.09.1999 määrus nr 50, p
27)

Erivedude planeerimine
ja maksustamine
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Märkus. MKM 2006. aastal
tehtud uuringu lõppraport*
"Autoveoseadusest
tulenevate tegevuslubade,
sõidukikaartide ja muude
lubade taotlemisega
seonduv halduskoormus
ettevõtetele" käsitleb lisaks
ülaltoodutele veel: 
- EMÜ veoluba. Vedajal
peab olema Euroopa
Majandusühenduse (EMÜ)
veoluba kui teostatakse
tasulist
rahvusvahelist autovedu
Eestis registreeritud auto või
autorongiga, mille
registrimass ületab 3500
kilogrammi
majandusühenduse piires.
Euroopa Majandusühenduse
veoluba on õigus taotleda
vedajal, kellel on kehtiv
rahvusvahelise autoveo
tegevusluba ja vähemalt üks
sõidukikaart.
Veoluba antakse ettevõttele
ja see ei ole seotud
konkreetse sõidukiga ehk
seda ei saa kasutada
üheski sõidukis.
- CEMTi veoluba. CEMTi
veoluba on luba, mis kehtib
teatud perioodiks piiramatu
arvu sõitudega liikmesriikide
vahel. CEMTi veoluba
väljastatakse kas kuuks
ajaks või aastaks.
- Kahepoolne veoluba.

*Arvutivõrgus:
http://www.mkm.ee/doc.php
?321015
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MKM Ühistranspordi-
seadus (ÜTS)  §
31 lg 2

Vallavalitsus,
linnavalitsus
(ÜTS § 34 lg
2), piirkondlik
ühistranspordi-
keskus (§ 34
lg 7) või VV
otsusega
volitatud MTÜ,
kellega
halduslepingu
sõlmib
majandus- ja
kommunikatsi-
ooniminister (§
34 21)
Erisused
rahvusvahelis
e sõitjateveo
puhul ÜTS §
48.

Tegevusluba Teeliikluses korraldatava
sõitjateveo tegevusloana
(edaspidi tegevusluba)
käsitatakse
ühistranspordiluba ja
taksoveoluba. (ÜTS § 31 lg
1)

Ühistranspordiluba tõendab
vedaja õigust:
1) korraldada riigisisest
juhuvedu;
2) taotleda õigust korraldada
liinivedu käesoleva seaduse
§-s 32 nimetatud liiniloa või
lepingu alusel;
3) taotleda õigust korraldada
rahvusvahelist vedu
käesoleva seaduse § 48
alusel. (ÜTS § 31 lg 2)

Bussi-, trammi-
ja trollibussiveo
luba antakse 5
aastaks, kui loa
taotleja ei soovi
seda lühemaks
ajaks (ÜTS § 43
lg 1)

30
kalendripäeva
jooksul pärast
taotluse
dokumentide
esitamist (ÜTS
§ 40 lg 1)

Eraldi tähtajad
on
sõidukikaardi
ja liiniloa
taotluse
läbivaatamisek
s (ÜTS § 30 lg
4-6).

Majandus- ja
Kommunikatsioo
niministeerium
annab liiniloa
rahvusvahelisek
s liiniveoks 15
kalendripäeva
jooksul pärast
liiniloa saamist
iga asjaomase
riigi pädevalt
ametiasutuselt.
(ÜTS § 40 lg 6)

Seadus sätestab sisulised
nõuded ja eelkontrolli. ÜTS
§ 35 (nõuded tegevusloa
taotlejale või loa omanikule
ning vedude eest
vastutavale isikule, sh
registreeritud tegevusala,
vedude eest vastutava isiku
määramine, hea maine
nõue), § 36 (tegevusloa
taotleja ja loa omaniku
majandusseisund), § 37
(vedude eest vastutava isiku
maine), § 38 (vedude eest
vastutava isiku ametialane
pädevus). Nõuetele
vastavust kontrollitakse
taotluse läbivaatamisel (ÜTS
§ 40).

Lisaks tegevusloale on
nõutavad dokumendid
sõidukikaart ja liiniluba.

Sõidukikaart on tegevusloa
alusel vedajale väljastatav
dokument, mis tõendab
vedaja õigust kasutada
sõidukikaardile kantud
sõidukit nimetatud
tegevusloaga lubatud
sõitjateveol. Sõidukikaart
antakse riigisiseseks või
rahvusvaheliseks
sõitjateveoks.
Rahvusvaheline sõidukikaart
annab ka riigisisese
sõitjateveo õiguse. 
(ÜTS § 31 lg 4)
Liiniluba tõendab vedaja
õigust korraldada
kommertsliinivedu (kaasa
arvatud eriotstarbeline)
liiniloale märgitud liinil.
(ÜTS § 32 lg 1)

Tegevusloa
andjal on õigus
tegevusloa
kehtivusaja
jooksul vajaduse
korral kontrollida
tegevusloa
omaniku
vastavust ÜTS §
35 nõuetele.
Tegevusloa
omanik peab
sellist kontrolli
võimaldama.

Käesoleva
seaduse § 49
lõikes 1 ettenäh-
tud dokumenti-
deta veo korral
on politseiamet-
nikul, piirivalve-
ametnikul või
muul selleks
seaduse alusel
õigustatud
ametiisikul õigus
vedu katkestada
kuni kat-
kestamist põh-
justanud
asjaolude väl-
jaselgitamise või
äralangemiseni.
(ÜTS § 51) 

§ 535. Järeleval-
ve teostaja pä-
devus
(1) Valla- ja
linnavalitsus,
maavalitsus ning
Majandus- ja
Kom-
munikatsioonimi-
nisteerium kor-
raldavad oma
pädevuse piires
järelevalvet sõit-
jateveo tegevus-
loa ja liiniloa
nõuete, avaliku
teenindamise le-
pingu ning hal-
duslepingu täit-
mise üle. 

Neil on õigus
teha ettekirjutus
ja selle täitmata
jätmise korral
teavitab
järelevalveamet-
nik valla- või
linnavalitsust,
maavanemat või
majandus- ja
kommunikatsioo-
niministrit, kes
rakendab seadu-
ses või lepingus
ettenähtud

Tegevusloa andja võib loa
omanikule teha puuduste
kõrvaldamiseks ettekirjutuse või ta
võib tegevusloa või selle alusel
antava sõidukikaardi
kindlaksmääratud ajaks peatada või
tunnistada kehtetuks, kui ilmnevad
tegevusloa andmisest keeldumise
asjaolud või loa omanik või tema
juures töölepingu või muul
lepingulisel alusel töötav
ühissõidukijuht ei täida ametialases
tegevuses teeseaduse, töö- ja
puhkeaja seaduse, liiklusseaduse
või käesoleva seaduse või nende
alusel vastuvõetud õigusaktidega
kehtestatud nõudeid. (ÜTS § 46 lg
1).

Kui kontrolli tulemusel selgub, et
vedaja ei vasta hea
majandusseisundi nõudele, kuid
tema tegevuse majandusnäitajad
tõendavad, et ta on edaspidi
suuteline hea majandusseisundi
nõuet täitma, võib tegevusloa andja
tegevusloa kehtivust mitte peatada
ja lubada korraldada sõitjatevedu,
kuid mitte kauem kui üks aasta.
(ÜTS § 46 lg 8)

Väärteokoosseisud  - 

ÜTS §  545. Tasulise sõitjateveo
korraldamine seaduses ettenähtud
dokumentideta; 

ÜTS § 546. Tasuline sõitjatevedu
seaduses ettenähtud dokumentideta

Ühistranspordi korralda
mine, arvestades
avalikku huvi (üldhuvi
teenus – SGEI)
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MKM Ühistranspordi-
seadus (ÜTS)  §
31 lg 3

Vallavalitsus,
linnavalitsus (§
34 lg 3) või
volitatud
mittetulundus
ühing (34 lg
31)

Tegevusluba Teeliikluses korraldatava
sõitjateveo tegevusloana
(edaspidi tegevusluba)
käsitatakse
ühistranspordiluba ja
taksoveoluba. (ÜTS § 31 lg
1)

Taksoveoluba tõendab
vedaja õigust korraldada
taksovedu. (ÜTS § 32 lg 3)

Taksoveoluba
antakse
esmakordselt
kaheks aastaks
ja järgmistel
kordadel viieks
aastaks, kui loa
taotleja ei soovi
seda lühemaks
ajaks. (ÜTS §
43 lg 2)

30
kalendripäeva
jooksul pärast
taotluse
dokumentide
esitamist (ÜTS
§ 40 lg 1)

Vt
ühistranspordi-
luba

Vt ühistranspordiluba Vt
ühistranspordi-
luba

Vt ühistranspordiluba Taksoveo korraldamine
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MKM Teeseadus
(TeeS) § 251 -  §
256

Maanteeamet

Vaidealluvus –
Majandus- ja
kommunikat-
siooniminister

Tegevusluba TeeS § 251  
(2) Tegevusluba on vajalik
järgmisteks teehoiutöödeks:
1) teede projekteerimine ja
teeprojektide ekspertiis,
välja arvatud tunnelid, sillad
ja viaduktid (edaspidi sillad);
2) sildade projekteerimine ja
sillaprojektide ekspertiis;
3) teede ehitamine,
remontimine ja hooldamine,
välja arvatud sildade
ehitamine ja remontimine;
4) sildade ehitamine ja
remontimine;
5) liikluskorralduse
projektide tegemine ja
nende projektide ekspertiis;
6) liikluskorraldusvahendite
paigaldamine;
7) teehoiutööde
ehitusjärelevalve.

Eristatakse juriidilise isiku
tegevusluba ja füüsilise isiku
tegevusluba (TeeS § 251).

3 aastaks

Kehtivusaja
möödumisel
pikendatakse
tegevusloa
omaniku
taotlusel veel 3
aastaks

30 päeva
jooksul pärast
kõigi
nõutavate
dokumentide
saamist

Teeseaduse § 252 sätestab
sisulised nõuded tegevusloa
taotlejale – sh füüsilise isiku
tegevusluba omava
vastutava töötaja ja erialase
töökogemuse olemasolu;
teehoiutööde
ehitusjärelevalve tegevusloa
saamine eeldab üldjuhul ka
vastava koolituskursuse
läbimist.

Tegevusloa väljaandmiseks
hindab Maanteeamet
tegevusloa taotleja
vastavust teeseaduse §-s
252 sätestatud nõuetele ning
kontrollib taotleja
maksuvõlgnevuse
puudumist.

Maanteeamet § 255. Tegevusloa peatamine ja
kehtetuks tunnistamine 

Rida aluseid, sh  teehoiutööde
suhtes kehtestatud nõuete rikkumi-
ne; valeandmete esitamine tegevus-
loa taotlemisel või pikendamisel;
ehitusjärelevalve ettekirjutuste
eiramine; vastutava töötaja nõude
jm nõuete mittetäitmine; riigilõivu
tasumata jätmine. 

Maanteeamet võib anda tegevusloa
omanikule tähtaja tegevusloa pea-
tamise tinginud puuduste kõrval-
damiseks. Tegevusluba tunnista-
takse kehtetuks, kui tegevusloa
omanik ei ole talle teatatud tähtaja
jooksul puudusi kõrvaldanud. 

Tee-ehituse ja sellega
seotud tegevuste
professionaalsuse ja
usaldusväärsuse
tagamine, seeläbi
liiklusohutuse
kindlustamine (? TD
ankeedi vastuses on
jäetud põhjendamata).
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MKM Raudteeseadus
§ 10

Konkurentsi-
amet

Tegevusluba Avalikul raudteel kasutatava
või raudteeveoteenuse
osutamiseks kasutatava
raudteeveeremi
tehnohooldus, remont,
ehitus (RdtS § 10 lg 4–51).

Raudteeveeremi remondi
tegevusluba annab
ettevõtjale õiguse teha ka
avalikul raudteel kasutatava
või raudteeveoteenuse
osutamiseks kasutatava
raudteeveeremi tehnohoolet.

10 a Vt
raudteetransp
ort

Vt raudteetrans-
port

Vt raudteetransport Vt raudteetrans-
port

Vt raudteetransport Vt raudtee-transport
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MKM Ehitusseadus
§ 41 

Registreering
majandustege
vuse registris

Ehitamine, projekteerimine,
ehitusuuringute teostamine,
omanikujärelevalve,
ehitusprojektide- ja
ekspertiiside teostamine,
ehitusjuhtimine,
energiamärgise
väljastamine, energiaauditi
tegemine.

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 tööpäeva Lisaks majandustegevuse
registri seaduses sätestatule
tuleb registrisse kandmiseks
esitada tegevusala ja selle
täpne liigitus, andmed
ettevõtja vastutava
spetsialisti kohta ja
ehitusettevõtja
kvalifikatsiooni puudutavad
andmed.

Tehnilise Järelevalve Ameti
peadirektoril ja tema volitatud
Tehnilise Järelevalve Ameti
ametiisikul on õigus ettevõtja
ettekirjutuse korduva täitmata
jätmise korral teha otsus, milles
täitmata jätmine fikseeritakse ning
mis on ettevõtja registrist
kustutamise aluseks. (EhS § 64 lg
5)
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MKM Postiseadus
(PostiS) § 10

Konkurentsi-
amet

Tegevusluba 1) universaalne postiteenus;
2) kirisaadetise edastamine
nii liht-, täht- kui ka
väärtsaadetisena;
3) postipaki edastamine nii
täht- kui ka
väärtsaadetisena.

1) 10 a

2) ja 3) – 5 a

30 p Enne tegevusloa andmise
otsustamist
Konkurentsiamet kontrollib
tegevusluba taotlenud isiku
andmeid registrites, sh
karistusregistris,
maksuvõlgnevuse
puudumist jms.

Postiseaduse,
selle alusel
kehtestatud
õigusaktide,
tegevusloa
tingimuste või
tüüptingimuste
rikkumise

Tegevusloa kehtivuse peatamine,
sh juhul, kui ei täida tegevusloa
tingimusi või seaduses sätestatud
kohustusi. Tegevusloa omajal on
kohustus Konkurentsiametit
viivitamatult kirjalikult teavitada, kui
ei saa loatingimusi või kohustusi
täita (PostiS § 19).

Postidirektiiv 2008/6EÜ
lubab üldlubasid ja
üksiklubasid. Avalik kord;
postisaladus, võrgu
turvalisus ohtlike
kaupade veol,
andmekaitse,
keskkonnakaitse ja



kõrvaldamiseks
on
Konkurentsiamet
il õigus teha
ettekirjutusi.

Postiteenuse
osutaja ja
universaalse
postiteenuse
osutaja
kohustuste
rikkumise eest
on ette nähtud
väärteovastutus
(PostiS § 48)

PostiS § 20 ettenähtud alustel on
Konkurentsiametil õigus
tegevusluba kehtetuks tunnistada.
Lisaks tegevusloa andmisest
keeldumise alustele ja seaduses
sätestatud kohustuste
mittetäitmisele ka nt juhul, kui
tegevusloa omaja on korduvalt
rikkunud maksuseadusi, jätnud
Konkurentsiameti ettekirjutuse
korduvalt täitmata või tema tegevus
kahjustab teiste postiteenuse
osutajate õigusi või seadusega
kaitstud huve või tema suhtes on
välja kuulutatud pankrot.

regionaalplaneeri mine,
kindla kvaliteedi ja
taskukohase hinnaga
postiteenustele
juurdepääsu tagamine 
(kokku-võteTD
ankeedist)
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MKM PostiS § 21 lg 1 Teatamine
Konkurentsi-
ametile

Tegevuse
alustamise
teade

Isik, kes osutab
postiteenust, milleks ei ole
vaja tegevusluba, peab
sellest Konkurentsiametile
kirjalikult teatama hiljemalt
kümme päeva enne
tegevuse alustamist. (PostiS
§ 21 lg 1)
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MKM Elektroonilise
side seadus § 3
lg 3, § 11, § 33

Tehnilise
Järelevalve
Amet (TJA)

Tegevusluba
(2) 
(tehniline luba,
kuid turule
sisenemise
eeldus)

Raadiosageduste
sagedusluba ja numbriluba
numeratsiooni kasutamiseks

EES 2. peatükk
TURULE SISENEMINE [...]
Kui sideteenuse osutamine
eeldab raadiosageduste
kasutamist sagedusloa
alusel või numeratsiooni
kasutamist numbriloa alusel,
peab isikul olema
sagedusluba
raadiosageduste
kasutamiseks kooskõlas
käesoleva seaduse §-s 11
sätestatuga või numbriluba
numeratsiooni kasutamiseks
kooskõlas käesoleva
seaduse §-s 33 sätestatuga.

1 a Sagedusluba -

1) kuue nädala
jooksul
sellekohase
taotluse
saamisest
arvates, kui
raadiosagedus
te kasutamine
ei vaja
rahvusvahelist
koordineerimis
t;
2) kaheksa
kuu jooksul
sellekohase
taotluse
saamisest
arvates, kui
raadiosagedus
te kasutamine
vajab
rahvusvahelist
koordineerimis
t või
3) käesoleva
seaduse § 9
lõikes 4
nimetatud
korras või §-s
19 sätestatud
korras.

Numbriluba –
10 tööpäeva

Sagedusloa
tingimused
kooskõlastab
TJA
Tervisekaitseins
pektsiooniga

Tegemist on lubadega
piiratud ressursi jagamiseks.

Enne sagedusloa andmist
kontrollib TJA taotluse
vastavust seaduse ja
rahvusvaheliste lepingute
nõuetele ning tehnilistele
tingimustele. Oluline on
tervisekaitse aspekt,
kooskõlastus
tervisekaitsega. Sagedusloa
nõuded ja menetlus on
seaduses üksikasjalikult
sätestatud – taotluse
menetlemine ja sagedusloa
andmine, sagedusloa
andmisest keeldumine,
sagedusloa tingimuste
muutmine, sagedusloa
kehtivuse pikendamine,
sagedusloa peatamine ja
kehtetuks tunnistamine.

Numbriloa väljaandmisel
kontroll rohkem vormiline
(taotluse nõuetekohasus ja
vastavus numeratsiooni
tingimustele jms).

Elektroonilise
side valdkonna
riiklikud
järelevalve- ja
korraldusasutu-
sed on MKM,
TJA ja Konku-
rentsiamet (ESS
§ 133).

Sagedusloa tingimuse rikkumise
korral võib Tehnilise Järelevalve
Amet peatada sagedusloaga antud
raadiosageduste kasutamise
õiguse, kui sagedusloa omanik ei
ole kõrvaldanud sagedusloa
tingimuse rikkumist ühe kuu jooksul,
arvates ajast, mil Tehnilise
Järelevalve Amet teavitas
raadiosageduste kasutajat
tingimuse rikkumisest ja andis talle
võimaluse arvamuse esitamiseks
või rikkumise kõrvaldamiseks, kui
Tehnilise Järelevalve Amet ei ole
määranud pikemat tähtaega. (EES
§ 18 lg 1)

Sagedusloa kehtetuks tunnistamise
alused – sagedusloa andmisest
keeldumise aluste ilmnemine,
sagedusloaga antud õiguste
mittekasutamine, tegevusloa
tingimuste oluline või korduv
rikkumine, järelevalve käigus leitud
puuduse kõrvaldamata jätmine
sagedusloa peatumise ajal.

Numbriloa kehtetuks tunnistamist
seadus ei sätesta. TJI võib
numbriloa andmisest, muutmisest
või pikendamisest keelduda, kui:
1) riigilõiv on tasumata,
2) numbriloa taotlemisel on esitatud
ebaõigeid andmeid,
3) numbriloa taotleja ei vasta
numeratsiooni kasutaja kohta
käesoleva seaduse § 29 lõikes 1
sätestatud tunnustele,
4) numeratsiooni planeeritav
kasutamine ei vasta numeratsiooni
kasutamise tingimustele või
5) lühinumber või tunnuskood on
väljastatud teisele isikule.

Tehnilise Järelevalve Amet võib
piirata numbriloaga antud õigust, kui
numbriloa omanik ei täida
käesolevas seaduses või sellest

Piiratud ressursi
jaotamine

Raadiosageduste
sagedusloa puhul ka
tervisekaitse



tulenevates õigusaktides sätestatud
tingimusi ning numbriloa omanik ei
ole kõrvaldanud rikkumist Tehnilise
Järelevalve Ameti poolt numbriloa
omanikule rikkumise
kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutuses
ettenähtud tähtaja jooksul.

99
.

Digitaalallkirja
seadus § 18, §
25, § 33 jj

Registri
volitatud
töötleja

Registreering
sertifitseerimis
e riiklikus 
registris (2)

Sertifitseerimisteenus ja
ajatempliteenus

5 tööpäeva Seadus kehtestab sisulised
nõuded
sertifitseerimisteenuse ja
ajatempliteenuse osutajale,
sertifitseerimispõhimõtted,
ajatembelduspõhimõtted,
sertifitseerimisteenuse ja
ajatempliteenuse osutaja
kohustused ja nende
teenuste osutaja töötajale
esitatav piirangu - ta ei tohi
olla karistatust tahtlikult
toimepandud kuriteo eest.

DAS ja selle
alusel
kehtestatud
õigusaktide
nõuete järgimist
kontrollib MKM.
Registri
pidamise üle
teostab
järelevalvet
vastutav töötleja.
(DAS § 41)

EES § 30. Sertifitseerimisteenuse ja
ajatempliteenuse osutamise
lõpetamine

(1) Sertifitseerimisteenuse ja
ajatempliteenuse (edaspidi teenus )
osutamine lõpetatakse:
1) teenuse osutaja otsusega;
2) teenuse osutamise üle
järelevalvet teostava asutuse
otsusega;
3) kohtuotsusega;
4) teenuse osutaja likvideerimise või
tegevuse lõpetamise korral;
5) Vabariigi Valitsuse otsusega,
millega lõpetatakse käesoleva
seaduse §  18 lõike 1 punktis 4 ja §
25 punktis 4 nimetatud riigiasutuse
poolt teenuse osutamine.

(2) Sertifitseerimisteenuse ja
ajatempliteenuse osutamise
lõpetamisel annab teenuse osutaja
teenuse osutamisega seotud
dokumentatsiooni üle
sertifitseerimise riiklikule registrile.

Teenuse osutaja kustutatakse
registrist, kui ta on lõpetanud
teenuse osutamise (seaduses
sätestatud alustel)

Sertifitseerimisteenuse ja
ajatempliteenuse
osutamise üle järelevalve
teostamiseks (ja seeläbi
digitaalallkirja
kasutamiseks) tingimuste
loomine (võib järeldada
DAS §-st 1)

10
0.

MKM Lõhkematerjalis
eadus  § 14

Komisjon
(LMS § 21).
Komisjoni
kuuluvad
Politseiameti,
Päästeameti,
Kaitsepolitseia
meti,
Kaitsejõudude
Peastaabi ja
Tehnilise
Järelevalve
Ameti
esindajad.

Tegevusluba Lõhkematerjali:
1)  ja pürotehnilise toote
valmistamiseks;
2) hoidmiseks;
3) kasutamiseks;
4) soetamiseks ja
võõrandamiseks.

5 a / või,ajutise
kohustuse või
ülesande
täitmiseks
lühemaks ajaks

30 p kõigi
nõutavate
dokumentide
esitamise
päevast

Taotlemise nõuded on
rohkem vormilised (LMS §
15), kuid keeldumise aluste
hulgas on erialased süüteod
karistusregistris,
maksuvõlgnevus, tehniliste
võimaluste või käitlemise
korraldaja puudumine,
asjaolu, et käitlemisloa
andmine võib kahjustada
julgeolekut jms (LMS § 18).

Riiklikku
järelevalvet
teostavad TJA,
TKA,
Päästeamet,
Maksu- ja
Tolliamet  LMS §
74 - § 79 toodud
pädevuse
raames. Õigus
teha ette-
kirjutusi.

Tehnilise
Järelevalve
Ameti
peadirektoril või
tema volitatud
ametiisikul on
õigus teha
registrist
kustutamise või
käitlemisloa
peatamise või
kehtetuks
tunnistamise
otsuse aluseks
olev otsus, kui 1)
ettekirjutus on
jäetud korduvalt
täitmata või 2)
ettevõtja ei vasta
asjaomasel
tegevusalal
tegutsemiseks
esitatud
nõuetele.

Komisjon tunnistab tegevusloa
kehtetuks LMS § 19 alustel, sh kui
käitlemisloa omaja ei vasta enam
käitlemisloa andmise aluseks olnud
nõuetele, on rikkunud LMS,
taotlemisel esitanud valeandmeid
või ei võimalda riikliku järelevalve
teostamist enda üle.

Käitlemisloa kehtivuse lõppemise
või peatamise või käitlemisloa
kehtetuks tunnistamise korral peab
käitlemisloa omaja tagama tema
valduses oleva lõhkematerjali hoiule
andmise selleks õigustatud isikule
või tagama lõhkematerjali
nõuetekohase valve ja kaitse kuni
lõhkematerjali võõrandamiseni või
hävitamiseni. Selleks võib Tehnilise
Järelevalve Amet rakendada
sunniraha või asendustäitmist.

Julgeolek, ohutus,
terrorismi ja enamohtliku
kuritegevuse
tõkestamine – sellega on
põhjendatud rangem
kontroll tegevusloa abil.
(kokkuvõte TD
ankeedist)



Otsuse
tegemisel
käitlemisloa
alusel tegutseva
ettevõtja kohta
edastatakse
otsus
komisjonile
(LMS § 83)

10
1.

Lõhkemater-
jaliseadus §§
56-58, § 71

Tehnilise
Järelevalve
Amet

Registreering
majandustege
vuse registris

Pürotehnilise toote
käitlemine (hoidmine,
kasutamine, võõrandamine)

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 p jooksul Nõutav linna- või
vallavalitsuse
luba, et
kasutada
pürotehnilist
toodet  väljapool
seaduses
sätestatud aega
(LMS § 58 lg 5)

Registreeringu tegemisel ei
tehta taotleja sisulist
kontrolli, kontrollitakse
üksnes taotluses esitatud
andmete õigusust ja taotluse
nõuetekohast täitmist.
Sisuliseks nõudeks on
vastava pädevusega
vastutava spetsialisti
olemasolu. 

Registreering täidab
avalikustamise eesmärki.
Lisaks majandustegevuse
registri seaduses sätestatule
kantakse registrisse
ettevõtja nõuetelevastavust
näitavad andmed ning
tehtud ettekirjutused (LMS §
73 lg 2).

Täiendavad alused registreeringu
kustutamiseks –  LMS § 83 alusel
tehtud registrist kustutamise otsuse
aluseks olev otsus; kohtuotsus,
millega võetakse tegevusalal tegu-
tsemise õigus; või siis mittetegutse-
mine 1 aasta jooksul.

Kontroll pürotehnilise
toote käitlemise üle

Avalik kord, ohutus,
loomakaitse
(TD ankeedist)

10
2.

„Ohutus-
seadused“
(tööd): Elektri-
ohutusseadus §
18, § 32
Surveseadme
ohutuse seadus
§ 23, §32, Lifti ja
köistee ohutuse
seadus § 22,
masina ohutuse
seadus § 28,
kaevandamisea
dus § 20,
küttegaasi
ohutuse seadus
(§ 22).

Majandustege
vuse registri
registripidaja

Registreering
majandustege
vuse registris
(5)

- elektritööd, 
- surveseadmetööd, 
- tõsteseadmetööd, 
- masinatööd, 
- kaevandamine, kaeveõõne
teisene kasutamine,
kaevandamise või -
kaeveõõne teisese
kasutamise projekti
koostamine, 
- gaasitööd, gaasipaigaldise
ehitamine

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 p jooksul Registreeringu tegemisel ei
tehta taotleja sisulist
kontrolli, kontrollitakse
üksnes taotluses esitatud
andmete õigusust ja taotluse
nõuetekohast täitmist.

Lisaks majandustegevuse
registri seaduses sätestatule
kantakse registrisse
ettevõtja nõuetelevastavust
näitavad andmed ning
tehtud ettekirjutused.

Tehnilise
Järelevalve
Amet

Täiendavad alused registreeringu
kustutamiseks, sh Tehnilise
Järelevalve Ameti peadirektori otsus
(nõuetele mittevastavuse ja
ettekirjutuste eiramise korral vms).

Avalik kord laiemas
tähenduses, ohutus –
elu, tervis, vara, kesk-
kond. (TD ankeedist)

10
3.

„Ohutusseaduse
d“ – Isiku
nõuetele
vastavuse
hindamine ehk
personali
sertifitseerimine.

Majandustege
vuse registri
registripidaja

Registreering
majandustege
vuse registris
(5)

Lisaks ülaltoodud töödele
kuulub „ohutusseaduste“
alusel MTR-s
registreerimisele isik, kes
soovib tegutseda: 
- elektriohutusseaduse
alusel tegutsemine tehnilise
kontrolli teostajana, mõõte-
ja teimilaborina või personali
sertifitseerimise asutusena;
- surveseadme ohutuse
seaduse alusel isiku
nõuetele vastavuse hindaja
ja tõendajana;
- lifti ja köistee ohutuse
seaduse alusel isiku
nõuetele vastavuse hindaja
ja tõendajana;
- masina ohutuse seaduse
alusel  isiku nõuetele
vastavuse hindaja ja
tõendajana;
- kaevandamisseaduse
alusel isiku nõuetele
vastavuse hindaja ja
tõendajana;
- küttegaasi ohutuse

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 p jooksul Registreeringu tegemisel ei
tehta taotleja sisulist
kontrolli, kontrollitakse
üksnes taotluses esitatud
andmete õigusust ja taotluse
nõuetekohast täitmist.

Märkus: TD ankeedist
selgub, et juriidilise isiku
vormis osutab Eestis
personali sertifitseerimise
teenuseid ainult üks isik.

Tehnilise
Järelevalve
Amet

Täiendavad alused registreeringu
kustutamiseks, sh Tehnilise
Järelevalve Ameti peadirektori
otsus.

Avalik kord laiemas
tähenduses: ülevaade
järele-valve
teostamiseks.
 Registreering on ühtlasi
infoks antud teenust
kasutada soovivatele
isiku-tele.
(TD ankeedist)



seaduse alusel isiku
nõuetele vastavuse hindaja
ja tõendajana.

10
4.

Toote nõuetele
vastavuse
tõendamise
seadus § 17

Majandus- ja
kommunikatsi
ooniministee-
rium avaldab
tegutsemisõig
use andmisel
andmed MTR-
is
registrikanden
a 

Registreering
majandustege
vuse registris

Tegutsemine volitatud
asutusena või tunnustatud
asutusena

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 p jooksul Registreeringu tähendus on
informatiivne, volitatud või
tunnustatud asutusena
tegutsemise õiguse andmine
toimub eraldi TNVTS 5 ja 51

pt-s ettenähtud korras.

Lisaks majandustegevuse
registri seaduses sätestatule
kajastub MTR-is tooted või
toodete liik, mille suhtes on
isikul tegutsemisõigus,
vastavushindamise
protseduurid, teave isiku
suhtes tehtud komisjoni
otsuse, selle peatamise ja
kehtetuks tunnistamise
kohta, talle tehtud
ettekirjutuste kohta jms

Majandus- ja
kommunikatsioo
niministri poolt
volitatud
ametiisik.

Avalik ohutus
Rahvatervis

10
5.

Väärismetalltood
ete seadus
(VMTS) § 3, §§
21- 23, §§ 26-28

Ettevõtja
esitab
registreerimist
aotluse
asukohajärgse
le või
tegevuskohajä
rgsele valla-
või
linnavalitsusel
e

Registreering
majandustege
vuse registris

Väärismetalltoodete
valmistamine ja sissevedu
hulgimüüjana või
jaemüüjana

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 p jooksul Registreering on
tegutsemise eelduseks
(VMTS § 3, § 21, § 26).

Lisaks kaubandustegevuse
seaduse ja
majandustegevuse registri
seadusega nõutavatele
andmetele esitatakse märge
valmistaja/sissevedaja
tegevusala kohta. Lisaks
erisused registreeringu või
registreeringus märke
tegemisest keeldumise
alustes. (VMTS § 23)
Jae- ja hulgimüügil on omad
erisused, sh registreeringu
kustutamine järelevalve
teostaja motiveeritud
ettepaneku alusel ning
ettekirjutuse korduva
eiramise peale tehtud otsuse
alusel (VMTS § 28 lg 3).

Tehnilise
Järelevalve
Amet

MTR registreeringu kustutamine on
aluseks ka nimemärgiste riiklikusse
registrisse  kantud registriandmete
kustutamiseks (VMTS § 19 lg 3).
Nimemärgiste riikliku registri
sätestab VMTS 3. jagu.

Mitte ainult info, vaid ka
autori-seerimine.

10
6.

Majandustegevu
se registri
seadus,
kaubandustegev
use seaduse 4.
pt,
tubakaseadus §
18 lg  ja 2,
alkoholiseadus §
3 lg 3, § 23, § 30
jj.

Ettevõtja, kes
soovib
tegutseda
erinõudega
tegevusalal
(edaspidi
taotleja),
esitab
registreerimist
aotluse
haldusorganile
vastavalt
seadusega
sätestatule
(MTS § 20 lg
1).

Kaubandusteg
evus
registreeringu
alusel – Isik,
kes soovib
tegeleda
kaubandusteg
evusega,
esitab
registreerimist
aotluse

Registreering
majandustege
vuse registris

Kaupade ja teenuste jae- ja
hulgimüük

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 p jooksul Sisuliselt tegemist
automaatse
registreeringuga. Eelnevat
kontrolli ei teostata. Ettevõtja
vastutab oma tegevuse eest.
(TD ankeedist).

KaubTS sätestab MTS-st
täpsemad nõuded
registreeringu andmetele.
Taotlusse peab olema
märgitud soovitud
tegevusala, tegevuskoha
määrang ja asukoht,
soovitud tegutsemisaeg ja
soovitud kauplemisaeg jms.
Võimalik eelkontroll

Alkoholi ja tubakatoodete
jae- ja hulgimüügil on
erinõuded.

Valla- või
linnavalitsus
(lisaks
politseiametniku
d, tarbijakaitse jt)

Alkohoolse joogi ja tubakatoote
käitlemise alase registreeringu
märke kustutamine on
tubakaseaduses ja
alkoholiseaduses täpsemalt
reguleeritud.

Vastutus on sätestatud eraldi
väärteokoosseisudega, sh ilma
registreeringuta tegutsemise eest.

Avalik kord laias
tähenduses –
registreering on
tegevuskoha põhine.
Tooted –  müüakse ka
eriseadustega
reguleeritud kaupu nagu
pürotehnilised tooted,
kemikaalid, alkohoolsed
joogid, tubakatooted. 
Teenused – tagada
tarbija ja teenuse
kasutaja kaitse,
kaubandustehingute
ausus, samas ka rahva
tervis
(TD ankeedist)



tegevuskohajä
rgsele valla-
või
linnavalitsusel
e. (KaubTS §
13 lg 1).
Andmed
kannab
registrisse
taotleja
tegevuskohajä
rgne valla- või
linnavalitsus.
(KaubTS § 16
lg)

10
7.

MKM MTRS,
turismiseadus §
8, § 11

Reisiettevõtja
esitab
registreerimist
aotluse
registrile

Registreering
majandustege
vuse registris

Tegutsemine reisiettevõtjana
(reisikorraldaja ja reisibüroo)

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 tööpäeva Tegevus reisiettevõtjana
eeldab registreeringut MTR-
is (TurS § 8).

Lisaks MTRS-is sätestatule
kantakse registrisse
reisiettevõtja kasutatav
kaubamärk, tegevuskoha
aadress jm kontaktandmed,
tegevusala, tagatise suurus
jms.

Registreeringu tegemisel ei
tehta taotleja sisulist
kontrolli, kontrollitakse
üksnes taotluses esitatud
andmete õigusust ja taotluse
nõuetekohast täitmist. (TD
ankeedist).

1) valla- või
linnavalitsused;
2) Päästeamet;
3)
Tarbijakaitseam
et;
4)
Tervisekaitseins
pektsioon.

Järelevalvet teostaval ametiisikul on
õigus kontrollida registreeringu
olemasolu, vastavust nõuetele jms,
teha ettekirjutus (TurS § 30-31).

Ettekirjutuse täitmatajätmise korral
võib ametiisik rakendada
sunnivahendit sunniraha või
asendustäitmise seaduses
ettenähtud korras (sunniraha
ülemmäär 10 000 kr).

Rahva tervis (nõuded
toitlustamisele,
majutusteenuse
tervisekaitsenõuded,
transpordil), et oleks
välistatud ohud teenuse
kasutajate tervisele (TD
ankeedist)

10
8.

MTRS,
turismiseadus §
19 lg 1, lg 4, §
201

Ettevõtja
esitab
registreerimist
aotluse
asukohajärgse
le valla- või
linnavalitsusel
e

Registreering
majandustege
vuse registris

Majutusteenuse osutamine Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 tööpäeva
Lisaks MTRS-is sätestatule
peab registreeringus
sisalduma majutusettevõtte
nimi, liik, majutusvõimaluste
näitajad, märge alkohoolsete
jookide jaemüügi kohta. 

Registreeringu tegemisel ei
tehta taotleja sisulist
kontrolli, kontrollitakse
üksnes taotluses esitatud
andmete õigusust ja taotluse
nõuetekohast täitmist. (TD
ankeedist).

Turismiseaduse § 19 lg 4
volitab Majandus- ja
kommunikatsiooniministrit
määrusega kehtestama
majutusettevõte suhtes
kehtivaid nõudeid  

1) valla- või
linnavalitsused;
2) Päästeamet;
3)
Tarbijakaitseam
et;
4)
Tervisekaitseins
pektsioon.

Valla-või linnavalitsus võib teha
registreerimisest või registreeringu
muutmisest keeldumise  või
registreeringu täieliku või osalise
kustutamise otsuse, tuginedes
järelevalvet teostava ametiisiku
ettekirjutusele või taotlusele.

Järelevalvet teostaval ametiisikul on
õigus kontrollida registreeringu
olemasolu, vastavust nõuetele jms,
teha ettekirjutus (TurS § 30-31).

Ettekirjutuse täitmatajätmise korral
võib ametiisik rakendada
sunnivahendit sunniraha või
asendustäitmise seaduses
ettenähtud korras (sunniraha
ülemmäär 10 000 kr).

Rahva tervis (nõuded
toitlustamisele,
majutusteenuse
tervisekaitsenõuded,
transpordil), et oleks
välistatud ohud teenuse
kasutajate tervisele (TD
ankeedist)

10
9.

MKM Vedelkütuse
seadus (VKS)
4. pt, § 13 jj

Majandustege
vuse registri
registripidaja

Registreering 1) kütuse import;
2) kütuse eksport;
3) kütuse müük;
4) kütuse hoiuteenuse
osutamine.

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 tööpäeva Lisaks üldandmetele
esitatakse registreerimiseks
mh andmed
vastutuskindlustuse kohta,
mis registreeringus ka
avaldatakse. Avaldatakse ka
andmed ettekirjutuste kohta
jm seadusega sätestatud
andmed.

Konkurent-
siamet – sh
registriandmete
kontroll;

Maksu- ja
Tolliamet – sh
registreeringu
olemasolu
kontroll kütuse
käitlemisel;

Tarbijakait-
seamet – sh
registreeringu
olemasolu
kontroll

Eraldi alused registreeringu
kustutamiseks seoses ettenähtud
nõuete rikkumise, teatud süütegude,
vastutuskindlustuse puudumise,
ühingu osa- või aktsiakapitali
mittevastavuse jms asjaolude
esinemise korral (VKS § 15 lg 3).

Oluline on registreerimisel esitatav
tegevuskoha aadress, kuna VKS §
30 näeb ette vastutuse tegevuskoha
varjamise eest (kuni 300
trahviühikut / juriidiline isik – kuni
50 000 krooni)

Üldise julgeoleku
tagamine, kuna
vedelkütuse
kättesaadavus on seotud
julgeolekuga (TD
ankeedist)

11 Maagaasiseadu Konkurentsia Tegevusluba 1) gaasi import; Tegevusloa 60 p Seadus sätestab tegevusloa Konkurent- Tegevusloa kehtetuks tunnistamise Maagaasi kättesaadavus



s § 27 lg 2 (4. pt) met 2) gaasi müük;
3) gaasi ülekande teenuse
osutamine;
4) gaasi jaotamise teenuse
osutamine.

kehtivus lõpeb:
1) tegevusloa
kehtetuks
tunnistamisega;
2) tegevusloa
omaja
lõpetamisega.
(MGS § 34 lg 2)

Konkurentsia
met kannab
tegevusloa
andmise
otsuse
andmed MTR-i
kolme
tööpäeva
jooksul otsuse
tegemisest.

tingimused ja keeldumise
alused, mille suhtes
Konkurentsiamet teostab
eelkontrolli.

Sisulised nõuded hõlmavad
tehnilist valmisolekut ja
seadmete vastavust
(taotlusele tuleb lisada
süsteemihalduri kinnitus ja
tehnilised dokumendid),
nõudeid isikule (et ei ole
teatud karistatusi ja sellega
seotud sundlõpetamist, või
et isikule varem väljaantud
tegevusluba on tunnistatud
kehtetuks muul alusel kui
isiku enda taotlus) ning muid
asjaolusid nagu et taotluses
nimetatud tegevus ei ole
kooskõlas käesoleva
seaduse või selle alusel
kehtestatud õigusaktide
nõuetega; on põhjendatud
kahtlus, et taotleja ei ole
suuteline täitma õigusaktis
sätestatud kohustusi või
tegevusloaga kehtestatavaid
tingimusi; 
tegevusloa andmine oleks
vastuolus käesolevas
seaduses seatud
eesmärkidega. 

siamet alused – ebaõigete andmete
esitamine taotlemisel, seaduse jm
nõuetele mittevastavus, kohustuste
või tegevusloa tingimuste
mittetäitmine, läinud süüteo eest
sundlõpetamisele maksuseaduste
korduv rikkumine, asjaolu
ilmnemine, mis oleks tegevusloa
andmisest keeldumise aluseks,
tegevuse mittealustamine vms
(MGS § 35).

Tegevusloa kehtivuse lõppemisel
võib Konkurentsiamet nõuda
tegevuse jätkamist (MGS § 36).

Tegevusloa tingimuste täitmata
jätmise eest on ette nähtud
väärteovastutus (MGS § 42).

on seotud avaliku
julgeolekuga.
[...]Maagaasidirektiiv
2003/55 - liikmesriikidel
on kohustus tagada
kindla kvaliteedi ja
taskukohase hinnaga
teenuse osutamine. (TD
ankeedist)

11
1.

Kaugkütteseadu
s (KKütS) § 18
lg 2

Konkurentsia
met

Tegevusluba 1) soojuse tootmine, kui
tootmise prognoositav maht
aastas ületab 50 000 MWh
ettevõtja kohta või kui
ettevõtja toodab soojust
elektri ja soojuse
koostootmise protsessis;
2) soojuse jaotamine, kui
jaotamise prognoositav maht
aastas ületab 50 000 MWh
ettevõtja kohta;
3) soojuse müük, kui:
a) see ületab
tegevuspiirkonnas 50 000
MWh aastas;
b) soojusettevõtja kuulub
kontserni ja kontserni
summaarne soojuse müük
Eestis isikutele, kes ei kuulu
kontserni, ületab 50 000
MWh aastas;
c) soojusettevõtja toodab
soojust elektri ja soojuse
koostootmise protsessis.

Tegevusloa
kehtivus lõpeb:
1) tegevusloa
kehtetuks
tunnistamisega;
2) tegevusloa
omaja
lõpetamisega.
(KKütS § 25 lg
2)

60 p

Konkurentsia
met kannab
tegevusloa
andmise
otsuse
andmed MTR-i
kolme
tööpäeva
jooksul otsuse
tegemisest.

Seadus sätestab nõuded
ettevõtja tegutsemisvormile
ja kapitalile (KKütS § 19),
tehnilist valmisolekut ja
seadmete vastavust, isikut
jm asjaolusid puudutavad
sisulised nõuded
väljenduvad tegevusloa
andmisest keeldumise
alustes (KKütS § 22).

Analoogne
maagaasiseaduse lubadega,
seda ka tegevusloa
andmisest keeldumise
aluste osas (Vt eelmist
kannet ülal).

Konkurentsiameti nõudmisel
peab taotleja tõendama kõigi
taotleja ja taotletava
tegevuse kohta käesolevas
seaduses ning selle alusel
kehtestatud õigusaktides
sätestatud tingimuste ja
nõuete täitmist.

Konkurentsiamet

Valla- ja
linnavalitsused
(kohalike
väikeste
katlamajade
osas KKütS § 9
lg 3)

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise
alused on üldiselt samad mis
maagaasiseaduse lubadel aluste
osas (Vt eelmist kannet ülal).

Tegevusloa kehtivuse lõppemisel
võib Konkurentsiamet nõuda
tegevuse jätkamist (KKütS § 27).

Tegevusloa tingimuste täitmata
jätmise eest on ette nähtud
väärteovastutus (KKütS § 34).

Tagada tarbijate kindel
soojusevarustus (TD
ankeedist)

11
2.

Elektrituruseadu
s (EITS) § 22 lg
1

Konkurentsia
met

Tegevusluba 1) suurema kui 1 MW
netovõimsusega
tootmisseadme kasutamise
lõpetamiseks;
2) elektrienergia tootmiseks,
välja arvatud tootmiseks ühe
tootja poolt kokku alla 100
kW netovõimsusega
tootmisseadmete abil;
3) jaotusvõrgu kaudu
võrguteenuse osutamiseks;
4) põhivõrgu kaudu
võrguteenuse osutamiseks;
5) riigipiiri ületava
alalisvooluliini kaudu

Punktis 1
nimetatud
tegevus –
tegevusloas
tegevuse
lõpetamiseks
määratud
tähtpäevani;

Punktid 2-7 –
tähtajatu.

Punkt 8 – kehtib
kuni 1 a.

60 p

Konkurentsia
met kannab
tegevusloa
andmise
otsuse
andmed MTR-i
kolme
tööpäeva
jooksul otsuse
tegemisest.
(EITS § 29 lg
5)

Konkurentsiamet
il on õigus
nõuda taotlejalt
või riigiasutuselt
või kohaliku
omavalitsuse
asutuselt
lisaandmeid, kui
seda on vaja
taotluse kohta
otsuse
tegemiseks või
taotleja esitatud
andmete
kontrollimiseks

Tegevusloa taotlemise
üldnõuded ja esitatavad
dokumendid on toodud EITS
§-des 23 ja 32 (väga
üksikasjalik).
Lisaks sätestab seadus
eraldi paragrahvides
täiendavad tehnilised
nõuded tegevusloa
taotlemiseks tootmisseadme
kasutamise lõpetamiseks;
elektrienergia tootmiseks;
võrguteenuste osutamiseks;
liini kaudu elektrienergia
edastamiseks; elektrienergia

Konkurentsiamet Tegevusloa kehtetuks tunnistamise
alused hõlmavad rea asjaolusid
seoses tegevusloa omaja
majanduslike ja organisatsiooniliste
eelduste, tingimuste ja tegevusega
tegevusloa taotlemisel
(valeandmete esitamine) või pärast
seda tegevus ohustab
varustuskindlust, kahjustab teiste
tegevusloa omajate seaduslikke
õigusi või seadusega kaitstud huve,
on maksuhalduri teatel korduvalt
rikkunud maksuseadusi, annab
tegevusloast tulenevaid õigusi ja
kohustusi edasi kolmandale isikule,

Üldine julgeolek -
Elektrienergia
varustuskindlus sõltub
otseselt elektrisüsteemi
tehnilisest eripärast ning
tegevusluba on nõutav
ainult varustuskindlust
silmas pidades. (TD
ankeedist)



elektrienergia edastamiseks;
6) otseliini kaudu
elektrienergia edastamiseks;
7) elektrienergia müügiks;
8) elektrienergia impordiks,
välja arvatud elektrienergia
impordiks süsteemihalduri
poolt.

Punktis 3 nimetatud
tegevuseks ei ole
tegevusluba nõutav, kui
võrguteenust osutatakse
EITS § 15 lõike 6 punkti 1
või 2 kohaselt.
Punktis 7 nimetatud
tegevuseks ei ole
tegevusluba nõutav, kui:

1) elektrienergiat
müüakse EITS § 15 lõike 6
punkti 1 kohaselt;
                     11)
elektrienergiat müüakse
EITS § 15 lõike 6 punkti 2
kohaselt;

2) kokku alla 100
kW netovõimsusega
tootmisseadmete abil
toodetud elektrienergiat
müüb selle tootja;

3) tootja müüb
tegevusloa alusel toodetud
elektrienergiat teisele
elektriettevõtjale või tootjaga
ühte kontserni kuuluvale
ettevõtjale.

või tema kohta
käesolevas
seaduses ning
selle alusel
kehtestatud
õigusaktides
ettenähtud
nõuete täitmise
selgitamiseks
või taotletud
tegevuse kohta
käesolevas
seaduses ja
selle alusel
kehtestatud
õigusaktides
ettenähtud
kohustuse
täitmise võime
selgitamiseks.  

impordiks.
Eelnimetatud nõuete suhtes
teostatakse eelkontrolli.

Ettevõtja majanduslikke ja
organisatsioonilisi eeldusi,
tegevust, sh
usaldusväärsust puudutavad
sisulised nõuded
väljenduvad tegevusloa
kehtetuks tunnistamise
alustes (EITS § 36).

Märkus: Konkurentsiametile
tehakse viivitamata
teatavaks niisuguse
tegevuse alustamine või
lõpetamine, milleks on
elektrituruseaduse kohaselt
vaja tegevusluba.
(Teavitamise kohustus -
EITS § 19)

tegevusega seoses ilmneb asjaolu,
mis on EITS kohaselt tegevusloa
andmisest keeldumise aluseks jne
jne.

Üldhuvi- ja võrguteenusele
tüüpiliselt paneb ka EITS
tegevusloa omajale kohustuse
vajadusel jätkata kohustuste täitmist
ka pärast tegevusloa kehtivuse
lõppemist (EITS § 37).

11
3.

MKM Patendivoliniku
seadus (PatVS)
§ 2 lg 2, 

Majandus- ja
kommunikatsi
ooniministri
poolt
moodustatud
patendivoliniku
kutsekomisjon

Patendivolinik
u kutse
omistamine

Tegutsemine
patendivolinikuna ehk
õigusteenuse osutamine
tööstusomandi alal.

Patendivolinik on isik, kes
osutab õigusteenust
tööstusomandi alal.
Patendivolinikuna võib
tegutseda isik, kellele on
käesolevas seaduses
sätestatud alustel ja korras
antud patendivoliniku kutse
tegutsemiseks ühes või
mõlemas patendivoliniku
kutsetegevuse valdkonnas
(PatVS § 2 lg 1 ja 2).

Tähtajatu Seadus ei
sätesta
tähtaega
otsuse
tegemisele,
küll aga
tingimused,
mille täitmisel
tuleb otsus
teha (PatVS §
18).

Patendivolinik
u kutse
andmise otsus
jõustub
patendivoliniku
kutse andmise
otsuse
registreeringu
tegemisel
registris.

Patendivolinik
u kutse
andmisest
keeldumise
otsus jõustub
selle tegemise
päevast.

Patendivolinik
u kutse
andmisest
keeldumise
otsuse ärakiri
saadetakse
patendivoliniku
kutse

Kutsesobivuse hindamine
toimub seaduses sätestatud
alustel. Lisaks
ametioskustele (haridus,
keelteoskus, kutsealane
töökogemus, eksami
sooritamine) on kutse
omandamise tingimuseks
teovõimelisus, karistamatus
tahtlikult toimepandud
kuriteo eest, püsiv elukoht
Eestis ja EL liikmesriigi
kodakondsus.

Kutsesobivust hindab
kutsekomisjon (§ 15)

Majandus- ja
kommunikatsioo
ni-minister või
tema volitatud
ametnik

Patendivoliniku kutse äravõtmise
alused hõlmavad seaduse või
kohustuste rikkumist
kutsetegevuses ning mittevastavust
patendivoliniku kutse andmise
tingimustele.

Õigusteenuse osutamise korral
vastutab patendivolinik süüliselt
tekitatud varalise kahju eest, sh
tegutsedes patendivoliniku
äriühingu kaudu (PatVS § 10).
Kahju hüvitamise tagamiseks peab
patendivolinikul olema
kutsekindlustus (PatVS § 11). See
ei ole aga patendivoliniku kutse
omandamise eelduseks.

Usaldusväärse ja
asjatundliku
õigusteenuse tagamine
patendivoliniku
kutsetegevuse
valdkondades (?)



taotlejale
kolme
tööpäeva
jooksul
patendivoliniku
kutse
andmisest
keeldumise
otsuse
jõustumise
päevast
arvates.

11
4.

Siseminis-teerium
(Sisemin)

Relvaseadus §
18 lg 7, § 66 lg 1

Politseiprefekt
uur või tema
struktuuriüksu
s

Tegevusluba 1) relvade, tulirelva oluliste
osade, tulirelva lisaseadiste
või laskemoona
valmistamine ja müük;
2) relvade ümbertegemine ja
parandamine teenusena;
3) lasketiiru või laskepaiga
kasutamine tasulise teenuse
osutamiseks;
4) relvade laenutamine
lasketiirus teenusena;
5) relvade või laskemoona
hoidmine teenusena. 
6) gaasipihusti ja
pneumorelva valmistamine
ja ümbertegemine

Tegevusluba
antakse 1-5
aastaks või
ajutise kohutuse
või ülesande
täitmise ajaks,
kui selleks kulub
vähem kui üks
aasta.

30 p Seadus sätestab nõuded ja
keeldumise alused, mida
tuleb kontrollida enne
tegevusloa andmise
otsustamist. Keeldumise
alused hõlmavad taotleja
nõuetelevastavust ja
varasemat tegevust, aga ka
taotleja usaldusväärsust.
Seda mõistet seadus ei ava.

Enne loa väljaandmist
kontrollib politseiprefektuur
või tema struktuuriüksus,
kas taotlejal puuduvad
maksevõlgnevused. 
Juriidilisest isikust taotlejale
kehtivad nõuded tagavad
äriühingu juhtimis- ja
omanikustruktuuri
läbipaistvuse,
nõuetekohaste seadmete ja
personali olemasolu.
Juriidilisel isikul peab olema
määratud relvade ja
laskemoona eest vastutav
isik ja tema asendaja, kellel
ei esine füüsilisele isikule
soetamisloa ja relvaloa
andmist välistavaid
asjaolusid ja kes on
vähemalt 21-aastane
alaliselt Eestis elav Eesti
kodanik, kes on sooritanud
vastutava isiku eksami
(RelvS § 38). Füüsilisest
isikust taotleja peab ise
olema teovõimeline ja
alaliselt Eestis elav Eesti
kodanik ning vastama
muudele seaduses
sätestatud tingimusele.
Lasketiiru või laskepaiga
pidamise tegevusloa
taotlemisel tuleb tõendada
selle tehnilist vastavust.
Otseselt relvade ja
laskemoona käitlemiseks
antud tegevusluba ei anta
isikule, kes tegeleb
turvateenuse osutamise või
eradetektiivindusega. Lisaks
vormilised nõuded (avaldus,
tegevuskoht, juriidilisel isikul
vastav põhikirjaline
tegevusala jms).

Tegevusloa väljastamisest
keeldutakse, kui:
1) taotleja ei vasta
käesolevas seaduses või
selle alusel antud õigusaktis
sätestatud nõuetele;

Politsei-
asutused 

Märkus TD
ankeedis (Sise-
ministeerium):
„Teenuse
osutaja  peab
olema allutatud
tõhusale
relvaseaduse
alusel riiklikule
järelevalvele
Seadusele
mittevastaja
tegevusluba
tunnistatakse
kehtetuks – kui
tulevikus
osutatakse
meilteenust teise
riigi tegevusloa
alusel, ei saa me
seda kehtetuks
tunnistada – kas
ettevõtjale
pannakse
kohaliku
seaduse
mittetäitmise
eest ÄRIKEELD
Eestis?“

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise
alused hõlmavad tegevuse
mittealustamist, teadvalt
valeandmete esitamist taotlemisel,
õigusaktide nõuete rikkumine või
mittevastavus tegevusloa andmise
aluseks olevatele nõuetele jne.

Politseiprefek-tuuril on
kaalutlusõigus, kas teha ettekirjutus
ja peatada tegevusloa kehtivus või
tunnistada tegevusluba kehtetuks.

Relvade ja laskemoona
ebaseadusliku käitlemise (sh
valmistamise, hoidmise,
ümbertegemise, parandamise,
müümise jne) eest on ette nähtud
väärteovastutus.

Üldine julgeolek. 

Teenuse osutaja  peab
olema allutatud tõhusale
relvaseaduse alusel
riiklikule järelevalvele.
Seadusele mittevastaja
tegevusluba
tunnistatakse kehtetuks.
(TD ankeedist)



2) taotleja on kahe viimase
aasta jooksul oluliselt
rikkunud käesoleva seaduse
või selle alusel antud
õigusakti nõudeid;
3) on alust kahelda taotleja
usaldusväärsuses;
4) taotleja eelmise
tegevusloa kehtetuks
tunnistamisest käesoleva
seaduse § 70 lõike 1
punktide 2–4, 6 ja 7 alusel
on möödunud vähem kui
kolm aastat. (RelvaS § 68 lg
21)

11
5.

Turvaseadus
(TurvaS) § 43

Politseipeadire
ktor või
politseipeadire
ktori asetäitja

Tegevusluba 1) turvakonsultatsioon;
2) vallas- või kinnisvara
valve ja kaitse;
3) isikukaitse;
4) korra tagamine üritusel
või valveobjektil;
5) juhtimiskeskuse
pidamine;
6) valveseadmestiku
projekteerimine,
paigaldamine ja hooldamine.
(TurvaS § 4 lg 1)

Tegevusluba
antakse 1-5
aastaks. Ajutine
tegevusluba
antakse, kui
kohustuse
täitmiseks kulub
alla ühe aasta.

1+1 kuu

Loa
pikendamine
toimub samas
korras.

Politseiprefektuu
r kontrollib, kas
taotleja, avaldus
ja dokumendid
on seadusega
kooskõlas ja
edastab need ja
oma arvamuse 1
kuu jooksul
Politseiametile.
Lisab info
taotleja TurvaS
rikkumiste kohta
viimase 2 aasta
jooksul. 

Seadus sätestab sisulised
nõuded füüsilisest isikust ja
juriidilisest isikust taotlejale
ning asutatavale ettevõttele
(sh nõuetele vastav
turvajuht, vahendite
olemasolu), tegevusloa
taotlemise avalduses
esitatavad andmed ning
alused, kui tegevusloa
andmisest võib keelduda.

Keeldumise alused
hõlmavad taotleja
nõuetelevastavust ja
varasemat tegevust, aga ka
taotleja usaldusväärsust.
Seda mõistet seadus ei ava.

Tegevusloa andmine ja
turvaettevõtjana
tegutsemine on seaduse
alusel ühitamatu teatud
tegevusalaga (lõhkematerjali
ja relvade valmistamine,
müük jms).

Politsei-
asutused

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise
alused hõlmavad õigusaktide
nõuete rikkumist, tegevust
tegevusloata valdkonnas või
õigushüvesid ohtu panevat
tegutsemist,   mittetegutsemist 6
kuud, teadvalt valeandmete
esitamist taotlemisel,  pikaajalist
maksu-võlgnevust, mittevastavust
tegevusloa väljaandmise nõuetele
jne.

Tegevusloa tunnistab kehtetuks
politseipeadirektor või
politseipeadirektori asetäitja, andes
turvaettevõtjale enne ärakuulamise
võimaluse.

Avalik kord. Teenuse
osutajale antakse
seaduslik õigus piirata
kolmandate isikute õigusi
(liikumispiirang,
kinnipidamisõigus,
kaasas olevate esemete
turvakontroll jt). (TD
ankeedist)

11
6.

Siseministeerium Päästeseadus §
252

Registripidaja Registreering
majandustege
vuse registris

Ettevõtja tegutsemine
tuleohutuspaigaldiste
projekteerimisel, ehitamisel
ning kontrollimisel

- projekteerida, ehitada ja
hooldada automaatseid
tulekahjusignalisatsiooni- ja
automaatseid
tulekustutussüsteeme  

- kontrollida ja hooldada
esmaseid
tulekustutusvahendeid 

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 p Registreeringu kohta
päästeseadus täiendavaid
tingimusi ei esita, seega
MTRS ettenähtud üldistel
alustel ja korras.

Lisaks MTR registreeringule
peab isik kõnealusteks
tegevusteks olema:  
- ettevõtja äriseadustiku
tähenduses; 
- vastavasisulises
õigussuhtes päästeseaduse
§-s 253 nimetatud pädeva
isikuga (vastutav spetsialist)
või kui füüsilisest isikust
ettevõtja ise peab olema
pädev tegutsema vastutava
spetsialistina;
- tal peab olema esmaste
tulekustutusvahendite
kontrollimise ja
hooldamisega tegelevatel
isikutel nende vahendite
kontrollimiseks ja
hooldamiseks vastavad
seadmed.

Riikliku
tuleohutus-
järelevalve
asutused 

11
7.

Põllu-majandus-
ministeerium (PÕM)

Veterinaartege-
vuse seadus §
22 lg 1

Veterinaar- ja
Toiduamet

Tegevusluba
(isikuline
sobivustõend)

Veterinaarpraksis - tegevus
loomahaiguste ravi ning
haiguste ennetamise ja
diagnoosimise, sealhulgas
laboratoorse diagnoosimise
alal.

Kuni 5 a 30 p Avaldus peab
olema
kooskõlastatud
Veterinaar- ja
Toiduameti
kohaliku

Tegevusloa andmise otsuse
tegemisel arvestab
tegevusloa andja
erialaorganisatsiooni
arvamuse ja taotleja
tegevusega (akadeemiline

Veterinaar- ja
Toiduamet

Tegevusloa andmisest keeldumise
alused on seotud erialase
tegevusega, sh osavõtt
täiendusõppest, kinnipidamine
kutse-eetikast ja et eelnevalt ei
oleks tegevusluba kehtetuks

Veterinaararti
kutsesobivuse tagamine

(TD ankeedis
põhjendamata)



asutusega. pedagoogiline ja teaduslik
tegevus, erialased
ettekanded). Avaldusele
lisatakse kutsealast tegevust
ja kvalifikatsiooni tõendavad
andmed.

tunnistatud õigusaktide eiramise
tõttu. Aluse keelduda annab ka
tegelikkusele mittevastavate
andmete esitamine tegevusloa
taotlemisel.

Tegevusloa andja võib teha
veterinaarasrstile ettekirjutuse,
tegevusloa kehtivuse peatada
puuduste kõrvaldamiseni ja
tegevusloa kehtetuks tunnistada
seaduses sätestatud alustel
(üldistatult: tegevusloa andmisest
keeldumise alused ja
veterinaaralastes õigusaktides
sätestatud nõuete mittejärgimine).

11
8.

Taimede
paljundamise ja
sordikaitse
seadus § 64 lg
1, § 69 lg 1, § 97
lg 1

Taimetoodang
u Inspektsioon

Tegevusluba
(2)

1) taimeliigi
mikropaljundamine;

2) seemne pakendamine.

1) 3 a

2) 3 a

Võimalik
pikendada
samaks ajaks.

30 tööpäeva
jooksul
(taimeliigi
mikropaljunda
mise luba)

15 tööpäeva
jooksul
(seemne
pakendamise
luba) 

Isikul peab olema
tegevusluba enne vastava
tegevusloakohustusega
tegevuse alustamist.
Vastava tegevusloa taotlejal
peab olema nõuetekohane
ettevõte. Järelevalveasutus
keeldub taotlejale
tegevusloa väljastamisest,
kui:
1) taotleja on esitanud
teadvalt valeandmeid;
2) taotleja on mõjutanud
järelevalveametnikku
õigusvastasel viisil.
)

Taimetoodangu
Inspektsioon;

Lisaks loa andmisest keeldumise
alustele on seaduses sätestatud
alused tegevusloa peatamiseks ja
kehtetuks tunnistamiseks, sh antud
seaduse rikkumine, järelevalve
käigus avastatud puuduste korduv
kõrvaldamata jätmine ettekirjutuses
määratud tähtpäevaks, suutmatus
täita seaduse nõudeid ettevõttes
valitsevate püsiolude tõttu jms.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise
otsusest teadasaamisest alates
lõpetab pakendaja oma
tegevusloakohustusega tegevuse
otsuses näidatud ulatuses.

Keskkonnakaitse, rahva
tervis (?)

(TD ankeedis
põhjendamata)

11
9.

Biotsiidiseadus §
43

Registripidaja Registreering
majandustege
vuse registris

Biotsiidi kasutamine
kahjulike organismide
keemiliseks või
bioloogiliseks hävitamiseks,
tõrjeks, kahjustava toime
ennetamiseks või muul
keemilisel või bioloogilisel
viisil nende vastu
võitlemiseks (kahjuritõrje).

Igal aastal 15.
aprilliks esitada
kinnitus
registreeringu
õiguse kohta

5 p Registreeringu kohta
biotsiidiseadus täiendavaid
tingimusi ei esita, seega
MTRS ettenähtud üldistel
alustel ja korras.

Lisaks MTR registreeringule
peab kahjuritõrje korraldajal
olema:  
vastavasisuline õigussuhe
biotsiidiseaduse §-s 44
nimetatud vastutava
spetsialistiga või on
füüsilisest isikust ettevõtja
ise pädev tegutsema
vastutava spetsialistina või
- ta peab töötama tööandja
juures ja tal peab olema
biotsiidiseaduse § 44 lõikes
2 nimetatud
kutsekvalifikatsiooni
kutsetunnistus.

Riikliku
tuleohutus-
järelevalve
asutused 

12
0.

Taimekaitse-
seadus § 68 lg 1
ja 2

Taimekaitse
Inspektsioon

Toote turule
lubamine ja
seda taotlenud
isiku
registreerimine
taimekaitseva
hendite
registrisse

Taimekaitsevahendi turule
lubamine

Kuni 10 aastaks Menetlusele
seadus
tähtaega ei
sätesta.

Taimekaitsevah
endi
nõuetekohasuse
hindamisel tuleb
arvestada
keskkonna- ja
tervisekaitse
nõuetega.
Selleks esitab
Taimetoodangu
Inspektsioon
taimekaitsevahe
ndi turule
lubamise otsuse
eelnõu
Keskkonnaminis
teeriumile ja
Sotsiaalministee
riumile
arvamuse
saamiseks.

Turustada ja kasutada võib
ainult Eestis turule lubatud
taimekaitsevahendit.

Taimekaitsevahendi turule
lubamine on menetlus , mille
käigus hinnatakse
taimekaitsevahendi
vastavust Euroopa Nõukogu
direktiivis 91/414(EMÜ) ja
taimekaitse seaduses
sätestatud nõuetele
Taimekaitsevahend
lubatakse turule ning
andmed taimekaitsevahendi
ja taimekaitsevahendi turule
lubamist taotlenud isiku
kohta kantakse
taimekaitsevahendite
registrisse, kui
taimekaitseseaduse § 66

Taimekaitse
Inspektsioon

Taimetoodangu Inspektsioon
tunnistab taimekaitsevahendi turule
lubamise otsuse kehtetuks
järgmistel juhtudel:
1) taimekaitsevahend ei vasta
käesolevas seaduses sätestatud
nõuetele;
2) taotleja on esitanud turule
lubamise taotlemisel valeandmeid;
3) isiku avalduse alusel, kelle
taimekaitsevahend on turule
lubatud.

Taimekaitsevahendi turule lubamise
otsuse kehtetuks tunnistamise
korral võib Taimetoodangu
Inspektsioon anda tähtaja
taimekaitsevahendi kasutamiseks,
taimekaitsevahendi varude
hävitamiseks või ladustamiseks.

Rahva tervis.
Turule lubamise
otsusega määratakse ära
iga taimekaitsevahendi
kasutusnormid, mis on
aktsepteeritavad ja
välistavad õige
kasutamise korral
taimses toodangus
(toidus) piirnorme
ületavate jääkide
esinemise võimaluse,
millega omakorda
tagatakse ohutu toit
tarbijatel. Selleks, et
järelevalveasutusel oleks
võimalik teostada tõhusat
järelevalvet on ühenduse
tasandil liikmesriikidele
sätestatud kohustus
anda



alusel läbiviidud hindamise
tulemusena selgub, et
taimekaitsevahend vastab
taimekaitsevahendi turule
lubamisele esitatavatele
nõuetele.

taimekaitsevahenditele
siseriiklik luba
(autoriseering).
(TD ankeedist)
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1.

Taimekaitse-
seadus § 80 lg 1

Taimetoodang
u Inspektsioon
(Taimekaitsev
ahendite
registri
volitatud
töötleja)

Registreering - Taimekaitsevahendi turule
lubamise kohta tehtud
otsused kantakse registrisse
isiku taotluseta;
- Taimekaitsevahendite
turustajate, väga mürgiste
taimekaitsevahendite
kasutajate ning neile
kuuluvate hoiu- ja
turustamiskohtade kohta
andmete registrisse
kandmine isiku taotluse
alusel.

10 tööpäeva
jooksul

Taimekaitsevahendi
Eestisse toimetaja ja Eestis
tootja peavad esitama
Taimetoodangu
Inspektsioonile iga aasta 10.
jaanuariks ja 10. juuliks
andmed eelmisel poolaastal
Eestis turustatud
taimekaitsevahendite
koguste kohta ja tasuma
riigilõivu.

Taimetoodangu
Inspektsioon

Taimekaitsevahendite registrisse
kantud isik vastutab tema esitatud
andmete õigsuse eest. Andmete
muutumise korral peab ta
viivitamata taotlema registris
muudatuste tegemist. Registrikande
muutmise eest tasutakse riigilõivu.
Ebaõigete andmete avastamise
korral teeb volitatud töötleja
registrisse kantud isikule
ettekirjutuse. Kui isik ei ole
ettekirjutuse saamisest arvates 10
tööpäeva jooksul taotlenud
registrikande muutmist või
kehtetuks tunnistamist või kui ta ei
ole ettekirjutust vaidlustanud, võib
Taimetoodangu Inspektsioon kande
muuta või kehtetuks tunnistada talle
teada olevate andmete alusel.

Turustajate
registreerimisega
tagatakse kõikide
taimekaitsevahendite,
nende tootjate ja
turustajate kohta
andmete koondamine,
hoidmine ja
avalikustamine. Andmete
kogumine on aluseks
järelevalve teostamisel,
millega tagatakse
ohutum taimne toodang
(toit). (TD ankeedist)
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2.

Söödaseadus §
18-20

Veterinaar- ja
Toiduamet

Tunnustamisot
sus ja
registreering
(2)

Sööda käitleja ettevõtte
registreerimine või
tunnustamine

1. Euroopa
Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 183/2005,
millega kehtestatakse
söödahügieeni nõuded (ELT
L 35, 08.02.2005, lk 1–22),
artikli 9 lõike 2 punktis a
nimetatud tegevusega
tegelda sooviv isik esitab
ettevõtte registreerimiseks
Veterinaar- ja Toiduametile
(edaspidi Amet) taotluse. 
2. Euroopa
Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 183/2005
artikli 10 punktis 1 nimetatud
tegevusega või ravimsööda
tootmisega tegelda sooviv
isik esitab ettevõtte
tunnustamiseks Ametile
taotluse koos sellele
lisatavate dokumentidega. 
3. Ettevõtte
tunnustamise, sealhulgas
Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr
183/2005 artikli 13 lõikes 2
nimetatud tingimusliku
tunnustamise otsuse
tegemiseks hindab Amet
ettevõtte nõuetekohasust nii
taotleja esitatud andmete
alusel kui ka ettevõttes
kohapeal.
4. Euroopa
Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 183/2005
artikli 17 lõikes 1 nimetatud
ettevõtte tunnustamise
otsuse võib Amet teha
taotleja esitatud andmete
alusel.

Veterinaar- ja
Toiduamet
registreerib
andmed
ettevõtte kohta
riigi
söödaregistris
kolme
tööpäeva
jooksul
taotluse
saamisest
arvates.

Ettevõtte
tunnustamise
või sellest
keeldumise
otsuse teeb
Veterinaar- ja
Toiduamet
kolme kuu
jooksul
taotluse ja
kõigi otsuse
tegemiseks
vajalike
dokumentide
saamisest
arvates. Otsus
tehakse
taotlejale
teatavaks
kirjalikult või
elektrooniliselt
viie tööpäeva
jooksul otsuse
tegemise
päevast
arvates.

Sööda käitlemisega tegelda
sooviv isik esitab ettevõtte
registreerimise või
tunnustamise taotluse enne
tegutsema asumist.

Amet tunnustab ettevõtet
üksnes siis, kui kohapealne
kontroll selles enne selle
tegevuse algust on
näidanud, et ettevõte vastab
Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr
183/2005 asjakohastele
nõuetele. (TD ankeedist)

Veterinaar- ja
Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduamet peatab
ettevõtte tunnustamise otsuse või
registreeringu kehtivuse osaliselt või
täielikult Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005
artiklis 14 sätestatud juhtudel.

Veterinaar- ja Toiduamet tunnistab
ettevõtte tunnustamise otsuse või
registreeringu osaliselt või täielikult
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005
artiklis 15 sätestatud juhtudel.

TD ankeedis
põhjendused puudu, aga
ilmselt rahva tervis nagu
ka taimekaitsevahendite
puhul
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3.

Mahepõllu-
majanduse
seadus § 5 ja §
11 lg 3

Taimetoodang
u Inspektsioon

Veterinaar- ja

Tunnustamisot
sus ja
registreering
(2)

Mahepõllumajanduse
valdkonnas tegutseda
soovivate isikute
tunnustamine ja registrisse

§ 7. Taotluse
menetlemine

(1) Kui isik

Järelevalveasutus viib
ettevõttes läbi esmase
kontrolli,  mille käigus
hinnatakse ettevõtte

Taimetoodangu
Inspektsioon

Veterinaar- ja

Järelevalveasutus võib ettevõtte
tunnustamise otsuse kas täielikult
või osaliselt kehtetuks tunnistada,
kui:

Rahva tervis. Tarbijate
nõudlus mahetoidu järele
kasvab ning tagamaks
mahepõllumajanduse



Toiduamet kandmine.

Nõukogu määruse (EMÜ) nr
2092/91* artikli 8 lõikes 1
nimetatud isiku ettevõte või
selle osa (edaspidi ettevõte)
peab olema käesoleva
seaduse alusel tunnustatud.
Nõukogu määruse (EMÜ) nr
2092/91 artikli 1 lõike 1
punktis a nimetatud
saaduste ja toodete
tootmisega tegeleda sooviv
isik esitab ettevõtte
tunnustamise taotluse
(edaspidi taotlus)
Taimetoodangu
Inspektsioonile ja tasub
riigilõivu. (§ 6 lg 1)
Nõukogu määruse (EMÜ) nr
2092/91 artikli 1 lõike 1
punktides b ja c nimetatud
toodete valmistamisega või
artiklis 1 nimetatud toodete
üksnes turustamisega,
sealhulgas importimisega,
tegeleda sooviv isik esitab
taotluse Veterinaar- ja
Toiduametile ning tasub
riigilõivu. (§ 6 lg 2)
Nõukogu määrus (EMÜ) nr
2092/91
põllumajandustoodete
mahepõllundustootmise ning
põllumajandustoodete ja
toiduainete puhul sellele
viitavate märgiste kohta
(EÜT L 198, 22.07.1991, lk
1–15) :D

taotleb
tunnustamist
käesoleva
seaduse § 6
lõike 1 alusel,
tehakse
esmane
kontroll
taotluse
esitamise
tähtpäevast
alates 60
tööpäeva
jooksul ja
otsus ettevõtte
tunnustamise
kohta või
põhjendatud
otsus
tunnustamises
t keeldumise
kohta tehakse
esmase
kontrolli
tegemisest
arvates 30
tööpäeva
jooksul.

(2) Kui isik
taotleb
tunnustamist
käesoleva
seaduse § 6
lõike 2 alusel,
tehakse otsus
tunnustamise
kohta või
põhjendatud
otsus
tunnustamises
t keeldumise
kohta taotluse
saamisest
arvates 30
tööpäeva
jooksul.

vastavust
mahepõllumajanduse
nõuetele. Selle põhjal
tehakse otsus ettevõtte
tunnustamise kohta või
põhjendatud otsus
tunnustamisest keeldumise
kohta.

Mahepõllumajanduse
registrisse kantakse andmed
isikute ja nende tunnustatud
ettevõtete kohta eesmärgiga
pidada nende üle arvestust
avalikkusele kättesaadaval
viisil ning tagada tõhus
järelevalve. Registrisse
kantakse andmed
järelevalveasutuse esitatud
andmete alusel.

Toiduamet 1) isik on esitanud sellekohase
taotluse;
2) isik ei suuda täita
mahepõllumajanduse nõudeid
ettevõttes valitsevate püsiolude
tõttu;
3) isik ei esita järelevalveasutusele
nõutud andmeid või takistab muul
viisil järelevalve teostamist;
4) isik kasutab tahtlikult väetamise,
mullaomaduste parandamise või
taimekaitse eesmärgil nõukogu
määruse (EMÜ) nr 2092/91 lisas 2
nimetamata aineid või lisa 1 jao B
lõigetes 4.17 ja 4.18 nimetatud
loomasöödas kasutada keelatud
aineid, organisme või tooteid.

Väärteovastutus
mahepõllumajanduse nõuete
rikkumise eest on sätestatud MPõS
§-s 20.

nõuete täitmist
mahetoodete kõigis
tootmis-, ettevalmistus-
ja turustusetappides,
peavad ettevõtjad kes
soovivad tegutseda
mahepõllumajanduse
valdkonnas teatama oma
tegevusest selle
liikmesriigi pädevale
ametiasutusele, kus
tegevus toimub. (TD
ankeedist)
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4.

Toiduseadus § 7
lg 1, § 8 lg 1

Veterinaar- ja
Toiduamet

Tunnustamine
ja teavitamine
(2)

Toidu käitlemise ettevõtte
tunnustamine või ettevõttest
teavitamine

Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus (EÜ) nr
852/2004 toiduainete
hügieeni kohta (ELT L 139,
30.04.2004, lk 1–54);
Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus (EÜ) nr
853/2004, millega
sätestatakse loomset
päritolu toidu hügieeni
erieeskirjad (ELT L 139,
30.04.2004, lk 55–205).

Järelevalveas
utus teeb
otsuse 20
tööpäeva
jooksul
taotluse ning
käesoleva
seaduse § 8
lõike 3 alusel
kehtestatud
tunnustamise
taotluse
menetlemise
korras
nimetatud
andmete ja
dokumentide
saamisest
arvates.

ToiduS § 8 loetleb
tegevusalad, kus toitu on
lubatud käidelda üksnes
tunnustatud ettevõttes.
Tunnustamine on menetlus,
mille käigus hinnatakse ja
kinnitatakse sellise ettevõtte
või selle osa, kus toitu
käideldakse, vastavust
Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrustes (EÜ) nr
852/2004 ja nr 853/2004
ning muudes asjakohastes
toidualastes õigusaktides
sätestatud nõuetele.
Järelevalveasutus kontrollib
ettevõtte vastavust
käesoleva seaduse § 9
lõikes 1 viidatud nõuetele.
Kui ettevõte on
nõuetekohane, teeb
järelevalveasutus ettevõtte
tunnustamise otsuse. Kui
ettevõte ei ole
hindamistulemuste põhjal
nõuetekohane, siis ettevõtet
ei tunnustata.

Veterinaar- ja
Toiduamet

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrustes (EÜ) nr 882/2004 ja nr
854/2004 sätestatud juhtudel või
käitleja asjakohase taotluse alusel
teeb tunnustamise otsuse teinud
järelevalveasutus tunnustamise
otsuse kehtivuse peatamise või
osaliselt või täielikult kehtetuks
tunnistamise otsuse.
Ettevõttes, mille tunnustamise otsus
tunnistatakse kehtetuks või mille
tunnustamise otsuse kehtivus
peatatakse, tuleb käitlemine otsuses
märgitud ulatuses viivitamata
lõpetada või peatada.

Rahva tervis. Toidu
valdkonna kui
rahvatervise seisukohalt
tundliku valdkonna puhul
on oluline toiduohutuse
(samas ka võrdsete
konkurentsitingimuste ja
tarbijate huvide kaitse)
tagamine. (TD ankeedist)

ToiduS § 531 sätestab
väärteovastutuse toidu
käitlemise eest
tunnustamata ettevõttes
või ettevõttes, millest ei
ole teavitatud



Käitleja teavitab
toidukäitlemisettevõttest
Veterinaar- ja Toiduametit
enne käitlemise alustamist
nimetatud ettevõttes,
esitades  Veterinaar- ja
Toiduametile kirjaliku
teavitamise avalduse.
Teavitamise puhul ei teosta
järelevalveasutus ettevõtte
eelnevat kontrolli.
Tunnustamise ja teavitamise
protseduuride erinevus
tuleneb erineva riskiga
ettevõtetest. (TD ankeedist)
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5.

Põllumajandus-
ministeerium

Toiduseadus §
52

Pädev asutus
–Veterinaar- ja
Toiduamet

Volitamine Tegutsemine volitatud
laboratooriumina järelevalve
käigus võetud proovide
analüüsimiseks

20 tööpäeva Peab vastama Euroopa
Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 882/2004
artiklis 12 sätestatud
nõuetele.

Volituse taotleja esitab
pädevale asutusele kirjaliku
taotluse koosakrediteerimist
tõendava tunnistuse ja selle
lisa koopiaga.
Laboratoorium peab olema
läbinud hindamise ja saanud
akrediteeringu kooskõlas
Euroopa standarditega.

Veterinaar- ja
Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduamet võib
keelduda volitatud laboratooriumina
tegutsemiseks volituse andmisest
või tunnistada volituse kehtetuks,
kui laboratoorium ei vasta Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) nr 882/2004 artikli 12 lõikes 2
sätestatud nõuetele.

TD ankeedis
põhjendamata

Inimeste ja loomade
tervis, keskkonnakaitse.
Käesolev seadus
sätestab
taimetervisenõuded ja
taimekaitsevahenditele
esitatavad nõuded, mis
tagavad
taimekaitsevahendite
ohutuse inimeste ja
loomade tervisele ning
keskkonnale, samuti
taimekaitseseadmetele
esitatavad nõuded ning
riikliku järelevalve
teostamise alused ja
ulatuse. (TaimKS § 1 lg
1).

12
6.

Toiduseadus §
53

Põllumajandus
-ministeerium

Volitamine Tegutsemine
referentlaboratooriumina
põllumajandusministri
esitatud riikliku tellimuse
alusel

20 tööpäeva Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr
882/2004 artiklis 32 viidatud
iga ühenduse
referentlaboratooriumi kohta
volitatakse tegutsema
referentlaboratoorium.

Põllumajandus-
ministeerium

Kui referentlaboratoorium oma
ülesandeid nõuetekohaselt ei täida,
on põllumajandusministril õigus
anda puuduste kõrvaldamiseks kuni
kolmekuuline tähtaeg. Kui puudusi
ei ole kõrvaldatud, tunnistatakse
volitus osaliselt või täielikult
kehtetuks. Puuduste
kõrvaldamiseks ettenähtud ajal
loetakse volitus peatatuks.

Vt tegutsemine volitatud
laboratooriumina

12
7.

Taimekaitse-
seadus § 12

Järelevalveas
utus –
Taimetoodang
u Inspektsioon

Tegevusluba –
ohtliku
materjali
käitlemise
eriluba

Ohtlike taimekahjustajate ja
nende peremeestaimede
kasutamine sordiaretuseks,
katseteks ning muuks
teadustööks

60 p Eriloa
kehtivusaeg
märgitakse
eriloa
väljastamise
otsuses (VV
30.03.2007
määrus nr 86, §
6)

Eriloa saamiseks esitab
sordiaretaja, teadus- ja
arendusasutus või
Põllumajandusuuringute
Keskus vähemalt kaks kuud
enne kavandatavat
käitlemise algust
järelevalveasutusele
sellekohase taotluse.

TamKS § 12 lg 2 sätestab
volitusnormi nõuete
kehtestamiseks.

VV 30.03.2007 määrus nr 86
Ohtlike taimekahjustajate ja
nende peremeestaimede
Eestisse toimetamise ja
riigisiseselt
edasitoimetamise ning
sordiaretuses, katsetes ja
muus teadustöös
kasutamise nõuded ja eriloa
väljastamise kord. 

Määrus sätestab ka taotluse
menetlemise, eriloa
väljastamise, teavitamise ja
arvestuse pidamise nõuded.

Taimetoodangu
Inspektsioon

Taimetoodangu Inspektsioon võib
eriloa andmisest keelduda või eriloa
andmise otsuse kehtetuks
tunnistada, kui sordiaretaja, teadus-
ja arendusasutus või
Põllumajandusuuringute Keskus on
jätnud TaimKS § 12 lõikes 2
nimetatud taimetervisenõuded
täitmata.

Kuna
taimekaitseseaduse
kohaselt on ohtlike
taimekahjustajate ja
nende
peremeestaimede,
millega ohtlik
taimekahjustaja võib
levida, Eestisse
toimetamine ja siin
levitamine keelatud, siis
käsitatakse sellise ohtliku
materjali käitlemist kui
erandjuhtumit ning see
on lubatud vaid
asjakohase eriloa
olemasolu korral. Eriluba
väljastatakse vaid isikule,
kellel on nõuetekohane
käitlemiskoht ja kes
rakendab
nõuetekohaseid ohtliku
materjali käitlemise
protseduure, mis hoiavad
ära ohtliku
taimekahjustaja
looduskeskkonda leviku.
(TD ankeedist)



12
8.

Taimekaitse-
seadus § 31

Volitatud
töötleja –
Taimetoodang
u Inspektsioon

Registreering
taimetervise
registris

Isik taotleb taimetervise
registrisse kandmist, kui ta:
- toodab, ladustab,
pakendab või turustab
taimekaitseseaduse § 31(1)
loetletud taimi, taimseid
saadusi või muid objekte;
- toodab ja toimetab
või toimetab Eestist
ühendusevälisesse riiki
lõikelilli, lõikerohelist või
potitaimi;
- tegeleb loetletud
taimede, taimsete saaduste
või muude objektide
ühendusevälisest riigist
Eestisse toimetamisega;
- tegeleb okaspuu
toorpuidu töötlemisega selle
teistesse Euroopa Liidu
liikmesriikidesse
toimetamise eesmärgil; 
- taotleb
puidukuivati või
vastavusmärgiga
märgistatud puidust tooteid
valmistava ettevõtte
nõuetele vastavaks
tunnistamist või
taimekaitseseaduse § 50
lõikes 1 nimetatud
puidumärgi kasutamise
õigust.

Taimetervise
registrisse
kantakse
andmed
määramata
ajaks.

30 tööpäeva Registri volitatud töötleja
vaatab taotluse läbi ja
kontrollib selles esitatud
andmeid.

Volitatud töötleja keeldub
registrikande tegemisest, kui
isik on esitanud volitatud
töötlejale või
järelevalveametnikule
teadvalt valeandmeid või on
alust arvata, et isik ei täida
taimekaitseseaduse
nõudeid.

Veterinaar- ja
Toiduamet.
Taimepassidega
varustatavaid
taimi tootvate,
turustavate ja
ühendusevälises
t riigist Eestisse
toimetavate
isikute ja nende
tegevuse
käesolevas
seaduses
sätestatud
nõuetele
vastavuse üle
teostatakse
järelevalvet
korraliselt kord
aastas. Väljaveo
eesmärgil
okaspuu
toorpuitu
töötlevate
taimetervise
registrisse
kantud isikute ja
nende tegevuse
käesolevas
seaduses
sätestatud
nõuetele
vastavuse üle
teostatakse
järelevalvet
korraliselt igal
kolmandal
aastal. Teiste
taimetervise
registrisse
kantud isikute
üle teostatakse
järelevalvet
vastavalt
vajadusele.

Taimetervise registrisse kantud isik
vastutab enda esitatud andmete
õigsuse eest ja peab andmete
muutumise korral sellest viivitamata
teatama registri volitatud töötlejale.

Registrikande kehtetuks
tunnistamise aluseks on andmete
esitamise kohustuse rikkumine,
teadvalt ebaõigete andmete
esitamine. Ebaõigete andmete
avastamise korral teeb volitatud
töötleja registrisse kantud isikule
ettekirjutuse. 

Kontroll
taimetervisenõuete
täitmise üle,
keskkonnakaitse

TD ankeedis
põhjendamata

12
9.

Väetiseseadus §
21

Volitatud
töötleja –
Taimetoodang
u Inspektsioon

Väetise registrisse kandmine 15 tööpäeva Väetise käitleja peab
esitama
järelevalveasutusele
taotluse väetise registrisse
kandmiseks. 

Taimetoodangu
Inspektsioon,
tollieeskirjade
osas Maksu- ja
Tolliamet,
tarbijkaitseseadu
ses sätestatud
ulatuses
Tarbijakaitseam
et.
Järelevalveasutu
se juht peatab
väetise
käitlemise
Euroopa
Parlamendi ja
EL Nõukogu
määruse
2003/2003/EÜ
artiklis 15 toodud
alustel või kui tal
on alust arvata,
et väetis on
ohtlik inimese ja
looma elule ja
tervisele, varale
ja keskkonnale.

Väetis peab olema registreeritud
väetiseregistris. Eestisse võib
toimetada väetist, mis on
registreeritud väetiseregistris.
Mittenõuetekohase väetise
käitlemise eest on seaduses ette
nähtud väärteovastutus.

Registreerimise otsuse kehtivus
peatatakse seaduses sätestatud
alustel, sh kui väetise edasine
käitlemine võib olla ohtlik inimese ja
looma elule ja tervisele või varale
või keskkonnale, järelevalve ajal on
avastatud, et väetisekoostis ei ole
nõuetekohane jne. Registreerimise
otsuse kehtivus peatatakse kuni
otsuse peatamise põhjustanud
asjaolu kõrvaldamiseni.

Registrikanne tunnistatakse
kehtetuks, kui käitleja:
1) on esitanud sellekohase kirjaliku
avalduse;
2) on esitanud volitatud töötlejale
või järelevalveametnikule teadvalt
valeandmeid või on mõjutanud
volitatud töötlejat või
järelevalveametnikku õigusvastasel
viisil;

Kontroll väetiseseaduse
nõuete täitmise üle, et
tagada  väetise ohutus
inimese ja looma elule ja
tervisele, varale ja
keskkonnale ning väetise
soodne mõju taimele ja
taimekasvatussaadusele.
(VäetS § 1 lg 1)

TD ankeedis
põhjendamata



3) on korduvalt jätnud järelevalve
ajal avastatud puudused
ettekirjutuses määratud tähtajaks
kõrvaldamata;
4) ei suuda ettevõttes valitsevate
püsiolude tõttu täita käesolevast
seadusest tulenevaid nõudeid.

13
0.

Väetiseseadus §
12

Järelevalveas
utus –
Taimetoodang
u Inspektsioon

Järelevalveas
utuse kirjalik
luba

Väetiseregistris
registreerimata väetise
Eestisse toimetamiseks loa
saamine teadustöös
kasutamiseks või
esitlemiseks

15 tööpäeva Väetiseseaduse § 12 lg 4
alusel kehtestatud
põllumajandusministri
14.08.2003 määrus nr 83
sätestab nõuded loa
taotlemisele. Loa saamiseks
esitab taotleja
Taimetoodangu
Inspektsioonile (edaspidi
järelevalveasutus) lisas
toodud vormi kohase
taotluse. Taotlusele
lisatakse:
1) tootja väljastatud
vastavussertifikaat väetise
nõuetekohasuse kohta;
2) teadustöö käigus
katsetatava kultuuri
põldkatse plaan ja andmed
põldkatse läbiviimise koha
kohta.
Loa saamiseks peab taotleja
nimetatud dokumendid
esitama
järelevalveasutusele üks kuu
enne kavandatava sisseveo
aega.

Järelevalveasutus kontrollib
esitatud andmete õigsust ja
võib loa andmisest
keelduda, kui väetise koostis
ei vasta käesoleva seaduse
ja selle alusel kehtestatud
õigusaktide nõuetele.

Vt väetise
registrisse
kandmine

Kontroll väetiseseaduse
nõuete täitmise üle, et
tagada  väetise ohutus
inimese ja looma elule ja
tervisele, varale ja
keskkonnale ning väetise
soodne mõju taimele ja
taimekasvatussaadusele.
(VäetS § 1 lg 1)

TD ankeedis
põhjendamata


