Ministeeriumide õigusloomeplaanide ülevaade 2013

2013. aastal algatatud eelnõud, mis koostatakse hea õigusloome ja normitehnika eeskirja (HÕNTE) uuendatud mõjude hindamise nõudeid järgides. Iga
ministeeriumi eesmärk käesoleval aastal, vähemalt 50% uutest eelnõudest. Samuti 2012. a algatatud ja aastasse 2013 ületulevad uute nõuete järgi
tehtavad eelnõud.
2013. aastal algatatud eelnõud, mille puhul HÕNTE uusi mõjuhindamise nõudeid ei pea järgima. Käesoleval aastal iga ministeeriumi uutest eelnõudest
võib senikehtinud nõuetest lähtuvaid eelnõusid olla kuni 50%.
Enne 2013. aastat algatatud eelnõud, mille puhul HÕNTE uusi mõjuhindamise nõudeid ei pea järgima.
Tähtaeg (märgitakse kuu täpsusega; mõjude analüüsi koostamine märgitakse siis, kui on teada, et t
Ministeerium
Tööplaani õigusloomeline punkt
VTK esitamine Mõjude
Eelnõu
Eelnõu
Järelanalüüs
kooskõlasta- analüüsi
esitamine
esitamine VVmisele
koostamine
kooskõlasta- le
misele
Justiitsministeerium
Taustakontrolli regulatsioon
1.12.2013

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Haldusmenetluse seaduse
1.12.2013
järelanalüüs ja vajadusel
väljatöötamiskavatsus
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe 1.06.2013
alase regulatsiooni korrastamine

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Euroopa Liidu õigusloomes
osalemise ja selle ülevõtmise alused
ja korraldus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste
kohta ülevõtmine

15.04.2013

1.06.2013

19.04.2013

1.07.2013

Justiitsministeerium

Osaühingu ja aktsiaseltsi
vabatahtliku likvideerimismenetluse
lihtsustamiseks äriühingu ja
ainuosaniku/ainuaktsionäri
ühinemise regulatsiooni loomine

Justiitsministeerium

Osaühingu osanike nimekirja
pidamise õiguse andmine
äriregistrile

Justiitsministeerium

Ühendusvahendite õigusliku
regulatsiooni korrastamise seaduse
(ÜVÕRKS) eelnõu välja töötamine

1.11.2013

Justiitsministeerium

Perekonnaseaduse rakendumise
probleemide lahendamine

1.06.2013

1.11.2013
kontseptsiooni
esitamine

Justiitsministeerium

Faktilise kooselu õiguslik
regulatsioon

Justiitsministeerium

EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/77/EL,
27. september 2011, millega
muudetakse direktiivi 2006/116/EÜ
autoriõiguse ja teatavate sellega
kaasnevate õiguste kaitse tähtaja
kohta ülevõtmine

Justiitsministeerium

Pankrotiseaduse muudatused:
1.04.2013
1)Pankrotihaldurite koja
muudatusettepanekud
2)Maksejõuetusmenetluse keskuste
loomine

1.12.2013

1.03.2013

1.10.2013

Justiitsministeerium

Saneerimisseaduse muudatused

1.06.2013

Justiitsministeerium

Võla sissenõudmiseks tehtud
kulutuste hüvitamine

1.09.2013

Justiitsministeerium

Määruste patenditaotluse sisu- ja
vorminõuded ning Patendiametile
esitamise kord, Eesti Patendilehe
põhimäärus,
patendikoostöölepinguga
ettenähtud tasude maksmise kord,
patendikirjelduse vorminõuded ja
vormistamise kord
põhiseaduspärasuse analüüs ja
vajadusel eelnõude koostamine.
Määruse "Patendi standardotsingute
ja eriotsingute kord ning maksumuse
määrad" eelnõu koostamine.

Justiitsministeerium
Justiitsministeerium

TsMS menetluskulude projekt
Tegevuspiirangute projekt

4.11.2013

1.10.2013

1.12.2013

15.10.2013
1.07.2013

1.12.2013

Justiitsministeerium

Korteriomandi- ja
korteriühistuseaduse eelnõu
väljatöötamine ja eelnõu
menetlemise toetamine parlamendis

1.03.2013

Justiitsministeerium

Orbteoste direktiivi ülevõtmise
ettevalmistamine

I kvartal 2014

Justiitsministeerium

Kohtute seaduse muutmise seaduse
eelnõu
Kohturegistrite halduskorraldus
31.03.2013

31.03.2013

Justiitsministeerium
Justiitsministeerium

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2012/17/EL, 13. juuni
2012, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 89/666/EMÜ ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiive
2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ
keskregistrite, äriregistrite ja
äriühingute registrite sidestamise
osas ülevõtmine

31.12.2013
30.09.2013

Justiitsministeerium

Kohtutäiturite tasusüsteemi
analüüs,
väljatöötamiskavatsus
ja eelnõu

Justiitsministeerium

Kriminaalmenetluse seadustiku
töörühma tulemusena muudatused
Kriminaalmenetluse seadustikus
seoses eeluurimise kiiruse ja isikute
põhiõigustega

30.06.2013

20.10.2013

20.12.2013

31.10.2013 I-IV 2013
Justiitsministeerium

Vangistusseaduse muutmise eelnõu

Justiitsministeerium

Kohtuväliselt represseeritud ja
alusetult süüdimõistetud isikute
rehabiliteerimise aluste analüüs,
vajadusel VTK ja eelnõu
Kriminaalmenetluse seadustikus
sundravi kohaldamise õiguslike ja
praktiliste probleemide analüüs ja
vajadusel eelnõu
Eesti finantskuritegvuse ja
finantsuurimise hindamisraportist
tulenevate soovituste täitmine

IV 2013

Justiitsministeerium

Justiitsiminsteerium

15.10.2013

20.12.2013

I-III 2013

I-III 2013

II 2013

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium
Justiitsministeerium
Justiitsministeerium

Justiitsministeerium
Justiitsministeerium

Medicrime konventsiooni sätete
õiguslik analüüs ja
Välisministeeriumile
ratifitseerimiseks vajaliku eelnõu
koostamine
Küberkuritegude direktiivi eelnõu
[KOM (2010) 517]
Euroopa uurimismääruse direktiivi
eelnõu [JAI (2010)3]
EL direktiivi eelnõu turu
manipulatsiooni ja siseteabe
väärkasutamise karistuste kohta
(MAD) [KOM (2011) 654]
EL algatused narkokuritegevuse
vastase võitluse kohta
EL direktiiv konfiskeeritud vara
haldamis ening taaskasutuse kohta

II-III 2013
I-IV 2013
I-IV 2013

I-IV 2013
I-IV 2013

I-IV 2013
Justiitsministeerium

Eurojusti struktuurireform Euroopa
Prokuratuuri (EPPO) loomine

Justiitsministeeirum

EL direktiivi eelnõu, mis käsitleb
õigust kaitsjale kriminaalmenetluses
ja õigust teatada kinnipidamisest
[KOM (2011) 326]

I-IV 2013

I-IV 2013
Justiitsministeerium

Ohvrite kaitse direktiivi eelnõu
[KOM (2011) 274]

I-IV 2013

Justiitsministeerium

EL direktiivi eelnõu, mis käsitleb
haavatavate süüdistatavate ja
kahtlustatavate menetlusõiguslikke
tagatisi
I-IV 2013

Justiitsministeerium

Teatis, mis käsitleb naistevastase
vägivalla, koduvägivalla ja naiste
suguelundite moonutamise vastu
võitlemise strateegiat (stockholmi
programmi tegevuskava)

Justiitsministeerium

EL direktiivi eelnõu, mis käsitleb
rahatrahvide, sealhulgas
liikluseeskirja rikkumise eest
määratud rahatrahvide vastastikust
tunnustamist (Stockholmi
programmi tegevuskava)

I-IV 2013

I-IV 2013
Justiitsministeerium

EL direktiiv, mis käsitleb Euroopa
kriminaalõiguse rahapesualase
raamistiku ajakohastamist
(Stockholmi programmi tegevskava)
I-IV 2013

Justiitsministeerium

EL direktiivi nr 2004/80
ülevaatamine, tagamaks
kuriteoohvritele kohase ja õiglase
hüvitise maksmise liikmsesriikides
I-IV 2013

Justiitsministeerium

Identiteedi haldamist käsitlev
Euroopa strateegia, sealhulgas
identiteedivarguse eest
kriminaalvastutusele võtmist,
elektroonilist isikusamasust ja

I-IV 2013

Justiitsministeerium

Eurovõltsingute vastu võitlemise
direktiivi eelnõu

I-IV 2013
Justiitmsinisteerium

EL direktiiv, mis käsitleb õigusabi
kahtlustatavatele ja süüdistatavatele
kriminaalmenetluses
I-IV 2013

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Inimkaubanduse konventsiooni
analüüs võimaliku ratifitseerimise
eesmärgil
UK poolt enne Lissaboni lepingu
jõustumist vastuvõetud politsei-ja
kriminaalõigusalaste instrumentide
täitmiselt tagasi astumine - selle
mõju hindamine Eestile

III-IV 2013

I-IV 2013
Justiitsministeerium

Meetmete süsteem EL siseste
terrorismiaktsioonide
toimepanemises kahtlustatavate
füüsiliste ja juriidiliste isikute
rahaliste vahendite, finantspõhivara
ja majandusliku tulu arestimiseks

Justiitsministeerium

Lastekaitseseaduse väljatöötamises
osalemine

Justiitsministeerium

Prokuratuuriseaduse muutmise
eelnõu

I-IV 2013

III 2013

IV 2013

Justiitsministeerium
Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Alaealiste mõjutusvahendite
seaduse töögrupis osalemine
Kriminaalmenetluse seadustiku
muudatused tulenevalt kannatanute
õiguste ja katkematu
kohtumeneltuse uuringust
I 2013

II 2013

I- IV 2013

I-IV 2013

Kriminaalmenetluse seadustiku
võimalikud muudatused tulenevalt
menetlustoimingule kutsutu ilumata
jäämise mõjuvate põhjuste ja
tervisetõndite väljastamise
korraldusega
Seksuaalkurjategijate kompleksravi
ning karistusest tingimisi
vabastamisel või vangistusest
tingimisi ennetähtaegsel
vabastamisel kohaldatava ravi
ettevalmistamise ning täitmise ja
järelevalve kord
II 2013

Justiitsministeerium
Justiitsministeerium

Narkootikumide hävitamise kord
EKEI-s
KarS jt. seonduvate seaduste
muudatused seoses välismaalase
poolt vabatahtliku kokkuleppe
sõlmimisega EV-st lahkumiseks koos
sissesõidukeeluga

II 2013

I-II 2013

Justiitsministeerium

Laste seksuaalse kuritarvitamise ja
ärakasutamise ning lasteporno
vastase võitluse direktiivi [KOM
(2010) 94] ülevõtmiseks eelnõu
I 2013

Justiitsministeerium
Justiitmsinisteerium

Lanzarote konventsiooni
ratifiteerimiseks eelnõu
"Euroopa Nõukogu konventsioon
rahapesu ning kriminaaltulu
avastamise, arestimise ja
konfiskeerimise ning terrorismi
rahastamise kohta"(Varssavi
Konventsioon) ratifitseerimiseks
seaduseelnõu ettevalmistamisele
kaasa aitamine

II-IV 2013

I-IV 2013
Justiitsministeerium
Justiitsministeerium

EL direktiivi eelnõu EL finantshuvide
kaitse kohta
EL direktiivi eelnõu kriminaaltulu
arestimsie ja konfiskeerimise kohta

I-IV 2013

I-IV 2013
Justiitsministeerium
Justiitsministeerium

Karistusseadustiku revisjoni
tulemusel eelnõu
ÜRO Lapse õiguste konventsiooni
valikulis eprotokolli (laste
kaasamisest relvakonfliktidesse)
ratifitseerimise menetluse raames
KarS-i täiendamine

II 2013

III -IV 2013

I 2013
Justiitsministeerium
Justiitsministeerium

Väärteomenetluse seadustiku
eelnõu
Ehitus- ja planeerimisõiguse
kodifitseerimine

I 2013
1.09.2013

II 2013
1.12.2013

Justiitsministeerium

Majandustegevuse seadustiku
üldosa seaduse (MTSÜS)
rakendamine

Haridus- ja Teadusministeerium

Alaealise mõjutusvahendite seaduse tehtud 2012
eelnõu

Haridus- ja Teadusministeerium

Rakenduskõrgkooli seaduse ja
ülikooliseaduse muutmise seaduse
eelnõu

märts

Haridus- ja Teadusministeerium

UNESCO hariduses
diskrimineerimise vastu võitlemise
konventsiooni ratifitseerimise
seaduse eelnõu
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni
tunnustamise uus direktiiv
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni
tunnustamise seaduse muutmise
seaduse eelnõu

detsember

Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

Kutseseaduse muutmise seaduse
eelnõu
Koolieelse lasteasutuse seaduse
muutmise seaduse eelnõu

1.06.2013

1.09.2013

september

oktoober

detsember

juuni

september

november

juuli

september

juuni

september

?

?

september

Haridus- ja Teadusministeerium
Kaitseministeerium

Täiskasvanute koolituse seaduse
eelnõu
Sundkoormiste seaduse VTK
koostamises osalemine

Kaitseministeerium

Riigikaitselised piirangud

Kaitseministeerium

Riigikaitseseadus

Kaitseministeerium

Veteranipoliitikast tulenevate
seadusemuudatuste
ettevalmistamine ja menetlemine

Kaitseministeerium

Sõjahaudade kaitse seaduse VTK
koostamises osalemine

juuni

september

2013 lõpp

2013

2013 lõpp

Kaitseministeerium

Õigusaktide muutmine seoses
Kaitseväe ja valitsemisala
struktuurireformiga,
logistikafunktsioonide ühendamise
ja luurekeskuse loomisega

Kaitseministeerium

Tsiviilressursside registri
moodustamine

Kaitseministeerium

Arstlikele komisjonidele tervise
infosüsteemi juurdepääsu
võimaldamine

Kaitseministeerium

Kaitseliidu seaduse ja
kaitseväeteenistuse seaduse
rakendusaktid

Kaitseministeerium

Kaitseväe korralduse seaduse
kaitseväeluure ptk muutmine

2013

eesmärgiks on
Riigikogus
vastuvõtmine
2013 I
poolaasta

Kaitseministeerium

Teabeameti sotsiaalseid tagatisi
puudutava eelnõu väljatöötamine

2013 esimene
pool

Keskkonnaministeerium

Looduskaitse seaduse eelnõu
(kodifitseerimine)

mai

2013. a II
kvartal

Keskkonnaministeerium

Geneetiliselt muundatud
organismide keskkonda viimise
seaduse eelnõu (kodifitseerimine)

mai

2013. a II
kvartal

Keskkonnaministeerium

Kalapüügiseaduse eelnõu
(kodifitseerimine)

mai

2013. a II
kvartal

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaseire seaduse eelnõu
(kodifitseerimine)

2013. a III
kvartal

2014. a I
kvartal

Keskkonnaministeerium

Keskkonnavastutuse seaduse eelnõu
(kodifitseerimine)

mai

2013. a II
kvartal

Keskkonnaministeerium

Metsaseaduse muutmise seaduse
eelnõu (kodifitseerimine)

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaseadustiku üldosa
seaduse muutmise ja rakendamise
seaduse eelnõu
Jäätmeseaduse eelnõu
(kodifitseerimine)

Eelnõu on
2013. a II
kooskõlastusri kvartal
ngid läbinud
mai
2013. a II
kvartal

Keskkonnaministeerium

2013. a III
kvartal

2014. a I
kvartal

Keskkonnaministeerium

Atmosfääriõhu kaitse seaduse
eelnõu (kodifitseerimine)

2013. a III
kvartal

2014.a I
kvartal

Keskkonnaministeerium

Veeseaduse eelnõu
(kodifitseerimine)

2013. a III
kvartal

2014.a I
kvartal

Keskkonnaministeerium

Kiirgusseaduse eelnõu
(kodifitseerimine)

2013. a III
kvartal

2014.a I
kvartal

Keskkonnaministeerium

Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
eelnõu (kodifitseerimine)

2013. a III
kvartal

2014.a I
kvartal

Keskkonnaministeerium

Maapõueseaduse eelnõu
(kodifitseerimine)

2013. a IV
kvartal

2014.a II
kvartal

Keskkonnaministeerium

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
seaduse muutmise seaduse eelnõu

Eelnõu on
2013. a II
läbinud suure kvartal
kooskõlastusri
ngi

Keskkonnaministeerium

Veeseaduse muutmise seaduse
eelnõu

Keskkonnaministeerium

Bonni konventsiooni rändliikide
leppe AEWA muudatuste
heakskiitmise seaduse eelnõu

Eelnõu on
esitatud
suurele
kooskõlastusri
ngile
Eelnõu on
läbinud suure
kooskõlastusri
ngi

2013. a II
kvartal

2013. a II
kvartal

Keskkonnaministeerium

Loomakaitse seaduse muutmise
seaduse eelnõu

2013. a II
kvartal

2013.

Keskkonnaministeerium

Välisõhu kaitse seaduse muutmise
eelnõu

Eelnõu on
juuni
läbinud suure
kooskõlastusri
ngi

Keskkonnaministeerium

Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
muutmise seaduse eelnõu

Eelnõu on
2013. a II
läbinud suure kvartal
kooskõlastusri
ngi

Keskkonnaministeerium

Kalapüügiseaduse muutmise
seaduse eelnõu

Eelnõu on
2013. a II
läbinud suure kvartal
kooskõlastusri
ngi

Keskkonnaministeerium

Jäätmeseaduse muutmise seaduse
eelnõu

Eelnõu on
sept.13
esitatud
kooskõlastami
sele

Keskkonnaministeerium

Pakendiseaduse muutmise seaduse
eelnõu

Eelnõu on
2013. a II
läbinud suure kvartal
kooskõlastusri
ngi

Keskkonnaministeerium

Maapõueseaduse muutmise seaduse
eelnõu

mai

2013. a II
kvartal

Keskkonnaministeerium

Välisõhu kaitse seaduse muutmise
seaduse eelnõu
Looduskaitseseaduse muutmise
seaduse eelnõu

2013. a III
kvartal
2013. a III
kvartal

2014. a I
kvartal
2014.

Keskkonnaministeerium

Maakatastriseaduse eelnõu

mai

sept.13

Kultuuriministeerium

Muinsuskaitseseaduse mõjude
järelanalüüs

november

Kultuuriministeerium

Etendusasutuse seaduse vajalikkuse
analüüs

(juuni)

Kultuuriministeerium

Rahvaraamatukogude seaduse
muutmise seadus

juuni

september

Keskkonnaministeerium

Kultuuriministeerium

Sundeksemplari seaduse muutmise
seadus

juuni

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Sadamaseadus

oktoober 2013 detsember
2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Kinnisasja sundvõõrandamise
seadus

mai 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Kaevandamisseaduse muutmine

juuli 2013

sept-okt

september
2013

august 2013

oktoober 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Mõõteseaduse muutmine

august 2013

oktoober 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Tehnika ohutuse seaduse eelnõu

september
2013

detsember
2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Lõhkematerjaliseaduse muutmine

august 2013

oktoober 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Kaugkütteseaduse muutmine

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Ehitusseaduse, elektroonilise side
seaduse, elektriohutusseaduse,
küttegaasi ohutuse seaduse,
surveseadme ohutuse seaduse,
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
seaduse muutmise seadus

mai 2013

september
2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Meresõiduohutuse seaduse
muutmine

mai 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Ettevõtluse toetamise ja laenude
riikliku tagamise seaduse muutmine

august 2013

november
2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Ekspordi riikliku tagamise seaduse
muutmine

juuli 2013

oktoober 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Elektroonilise side seaduse
muutmise seadus, mis on seotud
direktiivi nr 1999/5/EÜ
(raadioseadmete turul
kättesaadavaks tegemine)
muutmisega.

Võib-olla
detsember
2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Energiasäästu direktiivi 2012/27/EL
ülevõtmine

2013 IV kvartal

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Tarbijakaitseseaduse muutmise
seaduse eelnõu

august 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Ehitusseaduse muutmise seaduse
eelnõu

jaanuar 2013

november
2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Veeseaduse, ehitusseaduse ja
elektrituruseaduse muutmise seadus

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Kaubandusliku meresõidu seaduse
muutmine

mai 2013

september
2013

veebruar 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Lennundusseaduse muutmine

oktoober 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Riigilõivuseaduse muutmine

aprill 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Avaliku teabe seaduse
kaasajastamise ettepanekud

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Toote nõuetele vastavuse seaduse
muutmise seadus

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Liiklusseaduse muutmise seadus I

märts 2013

mai 2013

märts 2013

veebruar 2013 aprill 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Liiklusseaduse muutmise seadus II

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Ühistranspordiseaduse muutmine I

veebruar 2013 mai 2013

jaanuar 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Ühistranspordiseaduse muutmine II

jaanuar 2013

märts 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Autoveoseaduse muutmine

august 2013

oktoober 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Raudteeseaduse, riigilõivuseaduse ja
hädaolukorra seaduse muutmise
seaduse eelnõu

veebruar 2013 aprill 2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Raudteeseaduse muutmise seaduse
eelnõu

august 2013

detsember
2013

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Ehitusseaduse ja veeseaduse
muutmise seaduse eelnõu

jaanuar 2013

aprill 2013

Põllumajandusministeerium

Maaparandusseadus

november

2014 märts

kooskõlastatud,
21.09.2012

2014

Põllumajandusministeerium

Alkoholiseaduse muutmise seadus

veebruar

mai

september

Põllumajandusministeerium

Loomade ja loomsete saadustega
kauplemise ning nende impordi ja
ekspordi veterinaarjärelevalve
seaduse muutmise seadus

puudub

juuni

august

Põllumajandusministeerium

Söödaseaduse muutmise seadus

puudub

veebruar

aprill

Põllumajandusministeerium

Toiduseaduse muutmise seadus

puudub

oktoober

2014 jaanuar

Põllumajandusministeerium

Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise
seaduse muutmise seadus

jaanuar

märts

Põllumajandusministeerium

Taimekaitseseaduse muutmise
seaduse eelnõu

veebruar

märts

Põllumajandusministeerium

Kalapüügiseaduse muutmise
seaduse eelnõu

aprill

august

Põllumajandusministeerium

Veterinaarkorralduse seaduse
muutmise seaduse eelnõu
Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise
seaduse muutmise seadus

juuni

august

mai

august

Põllumajandusministeerium

juuni

Põllumajandusministeerium

Mahepõllumajanduse seaduse ja
puudub
riigilõivuseaduse muutmise seaduse
eelnõu

Siseministeerium

Omavalitsuskorralduse reformi
läbiviimise seaduse eelnõu

jaanuar

Siseministeerium

Rahvastikuregistri seaduse
muutmise seaduse eelnõu

30.04.2013

Siseministeerium

Püsiasustusega väikesaarte seaduse 31.12.2013
eelnõu

veebruar

30.09.2013

31.12.2013

-

31.12.2013

31.12.2013

-

Siseministeerium

Eesti territooriumi haldusjaotuse
seaduse ja sellest tulenevalt teiste
seaduste muutmise seaduse eelnõu

30.06.2013

Siseministeerium

Rahvastikuregistri seaduse
muutmise seaduse eelnõu

31.03.2013

Siseministeerium

Perekonnaseisutoimingute seaduse
ja sellest tulenevalt teiste seaduste
muutmise seaduse eelnõu

31.03.2013

Siseministeerium

Hädaolukorra seadus

september

1.01.2014

Siseministeerium

Päästeseadus

juuni

detsember

-

Siseministeerium

Lennureisijate broneeringuinfo
kasutusele võtmine terroriaktide ja
raskete kuritegude ennetamiseks,
avastamiseks, uurimiseks ja nende
eest vastutusele võtmiseks

Siseministeerium

Siseministeerium

I kvartal

III-IV kvartal

IV kvartal

Turismiseaduse ja sellega seonduvalt
teiste seaduste muutmise seaduse
eelnõu, millega luuakse andmekogu
Eesti majutusettevõtetes peatuvate
isikute kohta

esitatud

IV kvartal

Euroopa Liidu kodaniku seaduse
muutmise seaduse eelnõu

IV kvartal

IV kvartal

Siseministeerium

Siseministeerium

Siseministeerium

Siseministeerium

Siseministeerium

Siseministeerium

Välismaalaste seaduse muutmise
seaduse eelnõu, millega luuakse
paindlikumad võimalused
lisaväärtust andmate välisriikide
kodanike (st oskustööjõu, teadlaste,
kultuuritegelaste jm) ligipääsuks
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu
Nõukogu direktiiv 2009/52/EÜ, 18.
juuni 2009, millega sätestatakse
ebaseaduslikult riigis viibivate
kolmandate riikide kodanike
tööandjatele kohaldatavate
karistuste ja meetmete
Julgeolekuasutuste
seaduse
muutmise seaduse eelnõu

märts

aprill

detsember

detsember

august

oktoober

Lõhkematerjaliseaduse ja sellega
seonduvate seaduste muutmise
seaduse eelnõu
Kriminaalmenetluse seadustiku §
199 lõike 1 täiendamise seaduse
eelnõu
Europiiriülesete rahavedude
direktiivi ülevõtmiseks turvaseaduse
jt seotud õigusaktide muutmine

august

september

esitatud

veebruar

III-IV kvartal

Siseministeerium

Politsei ja piirivalve seaduse
muutmine Schengeni teisel
põlvakonna infosüsteemi kasutusele
võtmiseks

I kvartal

Siseministeerium

Isikut tõendavate dokumentide
seaduse muutmise seaduse eelnõu (I
osa)

juuni

september

Siseministeerium

Isikut tõendavate dokumentide
seaduse muutmise seaduse eelnõu
(II osa)

september

detsember

Siseministeerium

Varjupaigataotlejate
kinnipidamiseks ning esmase
vastuvõtukeskuse ja
väljasaatmiskeskuse ühendamiseks
vajaliku regulatsiooni eelnõu

esitatud

eelnõu läbinud
I lugemise

Siseministeerium

Karistusseadustiku ja sellega
seonduvate seaduste muutmise
seaduse eelnõu

esitatud

esitatud

Siseministeerium

Välismaalaste seaduse muutmise
seaduse eelnõu, millega võetakse
üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/51/EL, 11. mai 2011,
millega muudetakse nõukogu
direktiivi 2003/109/EÜ, et laiendada
selle reguleerimisala rahvusvahelise
kaitse saajatele

esitatud

esitatud

Siseministeerium

Kodakondsuse seaduse muutmise
seaduse eelnõu

II kvartal

III kvartal

Siseministeerium

Väljasõidukohustuse ja
sissesõidukeelu seaduse muutmise
seaduse eelnõu seoses
naasmisdirektiivi ülevõtmisega

veebruar

juuni

Siseministeerium

Välismaalaste seaduse ja sellega
seonduvate seaduste muutmise
seaduse eelnõu, millega võetakse
üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/36/EL
(inimkaubanduse direktiiv)

seadusemuuda
tused jõustusid
28.04.2013

Siseministeerium

Siseministeerium
Siseministeerium
Sotsiaalministeerium

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse
andmise seadus muutmise seaduse
eelnõu, millega võetakse üle
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb
nõudeid, millele kolmandate riikide
kodanikud ja kodakondsuseta isikud
peavad vastama, et kvalifitseeruda
rahvusvahelise kaitse saajaks, ning
nõudeid pagulaste või täiendava
kaitse saamise kriteeriumidele
vastavate isikute ühetaolisele
seisundile ja antava kaitse sisule
(uuesti sõnastatud)
Notariaadiseaduse muutmise
eelnõu
Finantsinspektsiooni seaduse
muutmise eelnõu
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse veebr.13
ümberkujundamine

Sotsiaalministeerium

Rahvatervise seaduse muutmise
seaduse eelnõu (42853)

sept.13

Sotsiaalministeerium

Lastekaitse seaduse eelnõu
väljatöötamine (40189)

dets.12

aug.13

juuni

juuli

jaanuar

detsember

veebruar

detsember

nov.13

dets.13

nov.13

dets.13

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalministeerium

Rakkude, kudede, elundite
käitlemise ja siirdamise seaduse
eelnõu ja rakendusaktide
koostamine
Euroopa Komisjoni
rakendusdirektiivi 2012/25/EL
ülevõtmine

dets.13

Biotsiidiseaduse muutmise seaduse
eelnõu
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje
seaduse muutmine

sept.13

okt.13

juuni.13

Sotsiaalministeerium

Kollektiivsete töösuhete reformi
läbiviimine (42735)

Sotsiaalministeerium

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni
meretöö konventsiooni ja
kalandustöö konventsiooni nr 188
ratifitseerimise ettevalmistamine
(40544) ning direktiivi 2009/13/EÜ
ülevõtmine

juuli.13

Sotsiaalministeerium

Direktiivi 2010/32/EL teravate
instrumentide põhjustatud
vigastuste ärahoidmise kohta haiglaja tervishoiusektoris ülevõtmine
(42953)
Sotsiaalseadustiku kodifitseerimise
raames töö eriosa kontseptsiooni
koostamine (sisaldab
tööturuteenuste ja -toetuste ning
töötuskindlustusskeemide
ülevaatamist, parendamist ja
võimalusel ühitamist) (40699)

märts.13

Tööturuteenuste- ja toetuste
seaduse muutmine (43331)

sept.13

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium

okt.13

jaan.14

dets.13

Sotsiaalministeerium

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2011/24/EL, 9. märts 2011
ülevõtmine patsiendi õiguste
kohaldamise kohta piiriüleses
tervishoius (40633)

juuni.13

Sotsiaalministeerium

Kodusünnituse kontseptsiooni
ettevalmistamine (43170)

dets.13

Sotsiaalministeerium

Raseduse katkestamise ja
steriliseerimise seaduse
kaasajastamine (41033)

dets.13

Sotsiaalministeerium

Ravikindlustuse tagamine
loovisikutele jt võlaõiguslike
lepingute alusel töötajatele (43329)

märts.13

Sotsiaalministeerium

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
tubakatoodete direktiivi
läbivaatamine (40650)

Sotsiaalministeerium

Rahvatervise seaduse muutmise
seaduse eelnõu väljatöötamine
(42924)

apr.13

Sotsiaalministeerium

Tubakaseaduse muutmise seaduse
eelnõu koostamine (40629)

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalseadustiku kodifitseerimise
raames hoolekande eriosa
kontseptsiooni koostamine (40487)

dets.13

Sotsiaalministeerium

Ohvriabi seaduse muutmise seaduse
ettevalmistamine

juuni.13

Sotsiaalministeerium

Soodustingimustel
vanaduspensionide, väljateenitud
aastate pensionide ja eripensioneid
kehtestavate seaduste muutmine
(40336)

Sotsiaalministeerium

Töövõimetuskindlustuse süsteemi
loomine (43524)

veebr.13

Rahandusministeerium

Hasartmängumaksu seaduse
(HMMS) muutmise seaduse eelnõu

jaanuar

jaanuar

mai

Rahandusministeerium

Raskeveokimaksu seaduse
muutmise seaduse eelnõu
Tolliseaduse muutmise seaduse
eelnõu
Maamaksuseaduse muutmise
seaduse eelnõu
MKS muutmise seaduse eelnõu

jaanuar

jaanuar

veebr

veebruarmärts
mai

märts

mai

juuni

september

jaanuarveebruar

jaanuar

aprill

Rahandusministeerium

Perioodi 2014-2020
struktuuritoetuste seaduse eelnõu

jaanuar-märts aprill

mai

Rahandusministeerium

Uue investeerimisfondide seaduse
väljatöötamine (eurofondid ja
AIMFD)
Makseasutuste ja e-raha seaduse
ning sellega seonduvate seaduste
muutmine.

aprill-mai

mai

september

juuli-august

august

detsember

Eesti väärtpaberite keskregistri
seaduse ja sellega seonduvate
seaduste muutmine

november

detsember

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

märts.13

Rahandusministeerium

Kohustuslike kindlustuste terviklik
ülevaatamine

Rahandusministeerium

Raamatupidamise seaduse
muutmise seaduse eelnõu

juuli-august

august

november

Rahandusministeerium

Audiitortegevuse seaduse muutmise
seadus

veebruarmärts

märts

mai

Rahandusministeerium

Käibemaksuseaduse muutmise
seaduse eelnõu
Topeltmaksustamise vältimise
lepingute ratifitseerimiseks
ettevalmistamine (Küpros, Mehhiko,
Tai, Usbekistan ja Bahrein)

mai

september

märtsseptember

mai-november

Rahandusministeerium

Vedelkütuse erimärgistamise
seaduse muutmise seaduse eelnõu

mai

september

Rahandusministeerium

MKS muutmise seaduse eelnõu

jaanuar

märts

Rahandusministeerium

Alkoholi-,tubaka-, kütuse ja
elektiaktsiisi seaduse muutmise
seaduse eelnõu

jaanuar

aprill

Rahandusministeerium

Tagatisfondi seaduse muutmine uute hoiuste ja investeeringute
tagamise direktiivide ülevõtmine

Rahandusministeerium

aprill

detsember

Rahandusministeerium

Krediidiasutuste seaduse ja
Finantsinspektsiooni seaduse
muutmine (pankade uue
kapitalinõuete raamistiku - CRD IV
ülevõtmine
Krediidiasutuste seaduse ja sellega
seonduvate seaduste muutmine

veebruar

Finantsinspektsiooni seaduse ja
sellega seonduvate teiste seaduste
muutmine
Hoiu-laenuühistu seaduse ja sellega
seonduvate seaduste muutmine

juuni

Rahandusministeerium

Finantskonglomeraatide
regulatsiooni puudutava EL direktiivi
ülevõtmine Eesti õigusesse

jaanuar

aprill

Rahandusministeerium

juuni

september

Rahandusministeerium

Hasartmänguseaduse (HMS)
muutmise seaduse eelnõu
Uue RES eelnõu väljatöötamine

september

detsember

Välisministeerium

-

-

-

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

aprill

detsember

september

detsember

-

-

rgitakse siis, kui on teada, et tehakse eraldi mahukam analüüs)
Lühikirjeldus. EL õigusaktide korral märgitakse
ülevõtmise tähtaeg.

Kehtiva riigisaladuse ja salastatud välisteabe
seaduse (RSVS) kohaselt pole üheselt selge, kas
ja kuidas isikuid enne piiratud tasemel
salastatud teabele juurdepääsu andmist
kontrollitakse. II) Sisu: Ülesande sisuks on
riigisaladuse alase analüüsi pinnalt eelnõu
koostamine järgmistes küsimustes: 1)
täitevvõimu organite meetmed füüsiliste
isikute tausta kontrollimiseks riigisaladusele
juurdepääsuõiguse andmiseks või muudel
eesmärkidel; 2) järelevalve täitevvõimu
organite taustakontrolli meetmete kohaldamise
üle.

Analüüsi ja vajadusel väljatöötamiskavastsuse
esitamine ministrile
Aastast 2012 ületulev tegevus. Siseriiklikusse
õigusesse ülevõtmise sätted peavad olema
vastu võetud hiljemalt 13. dets 2013. Seadus
jõustuma 13. juuni 2014.
Aastast 2012 ületulev tegevus. Aastal 2012
tehti VTK ja alustati avalikku arutelu, kas
kavandatavad muudatused on vajalikud. VV
tegevusprogramm (7. b).

Aastal 2010 alustati avaliku konsultatsiooniga:
kas tulek osaühingu osade nimekirja pidamine
anda kolmanda isiku (näiteks äriregister)
pädevusse.
Aastal 2011 koostati Ühendusvahedite õigusliku
regulatsiooni kontseptsioon, mis mh hõlmas ka
ühendusvahendite talumise tasu küsimusi.
Aastal 2012 tegi Riigikohus lahendi, milles
tunnistas seni kehtinud talumise tasu
regulatsiooni põhiseadusvastaseks.
Regulatsioon tunnistati kehtetuks otsuse
jõustumisest, st RK arvamuse kohaselt on PSpärane regulatsioon olemas, aga ÜVÕRKSi on
vaja sellest hoolimata
Analüüs hõlmaks kohtupraktikat, eksperte
(advokaadid, notarid,
perekonnaseisuametnikud, kohtunikud).

Aastal 2012 koostati kooseluseaduse loomiseks
kontseptsioon ja alustati avalikku arutelu.
Arutelu tulemusena jõuti järeldusele, et
piirdutakse faktilise kooselu reguleerimisega.
Aastal 2012 alustati eelnõu koostamist ja esitati
eelnõu ka kooskõlastamisele. Direktiivi
ülevõtmise tähtaeg 1. nov. 2013

Aastal 2012 (sügis) esitas JM avalikuks
kooskõlastamiseks VTK, milles tehti
ettepanekud maksejõuetusmeneltuste
koondamiseks kahte maakohtusse. Lisaks ka
ettepanek muuta pankrotihalduri määramise
korda. Lisaressurss vajalik
maksejõuetusekspertide kaasamiseks.
pankrotiseaduse muutmiseks koostatava
eelnõu ettevalmistamisel on VTK koostamine
ilmselt vajalik, sest suure tõenäosusega oleks
tarvilik muuta teatud keskseid pankrotiseaduse
põhimõtteid, näiteks pandipidaja õigusi
puudutavat regulatsiooni või juhatuse liikme
vastutust puudutavat regulatsiooni.

Aasstal 2012 koostas JM eelnõu nn hiliste
maksete direktiivi ülevõtmiseks. Selle raames
tõstatasid inkossoettevõtjad küsimuse, kas
praegune praktika sissenõudmiskulude
hüvitamise kohta on sobiv. Praktika vajab
analüüsimist ja vajadusel reguleerimist.
Aasstal 2012 koostas JM eelnõu nn hiliste
maksete direktiivi ülevõtmiseks. Selle raames
tõstatasid inkossoettevõtjad küsimuse, kas
praegune praktika sissenõudmiskulude
hüvitamise kohta on sobiv. Praktika vajab
analüüsimist ja vajadusel reguleerimist.
Aastal 2012 alustati kasuliku mudeli valdkonna
nelja määruse (kasuliku mudeli registreerimise
taotluse sisu- ja vorminõuded ning
Patendiametile esitamise kord, kasuliku mudeli
kirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord,
kasuliku mudeli prioriteeti tõendava
dokumendi vorminõuded ja vormistamise kord,
Eesti Kasuliku Mudeli Lehe põhimäärus)
põhiseaduspärasuse analüüsi. Lisaks alustati
2012. a uue määruse "Tehnika taseme aruande
sisu- ja vorminõuded ning vormistamise kord"
eelnõu koostamist.

Eelnõu esitati VVle ja edasi parlamendile 2012.
aastal. 2013. aastal tuleb jätkata menetlust
parlamendis ja osaleda algataja esindajana
parlamentaarsetes aruteludes.

Tuleb üle 2012.aastast

Sõltub direktiivi menetlusest
Sõltub direktiivi menetlusest
Sõltub direktiivi menetlusest

Sõltub direktiivi menetlusest
Sõltub direktiivi menetlusest

Sõltub direktiivi menetlusest

Sõltub direktiivi menetlusest

Sõltub direktiivi menetlusest

Sõltub direktiivi menetlusest

Teatisele järgneb EL-i tegevuskava. Kaasatud
Sotsiaalministeerium

Sõltub direktiivi menetlusest

Sõltub direktiivi menetlusest

Sõltub direktiivi menetlusest

Sõltub strateegia eelnõu menetlusest.

Sõltub direktiivi menetlusest

Sõltub direktiivi menetlusest

Sõltub direktiivi menetlusest

Vastutav ministeerium Sotsiaalministeerium,
Justiitsministeerium esindab
Justiitsministeeriumi seisukohti, alustatud
2012.a.

Vastutav ministeerium Haridus-ja
Teadusministeerium, alustatud 2012.a.

Eelnõu algataja Siseministeerium,
Justiitsministeerium osaleb olulise panusega
eelnõu koostamisel.

Vastutav ministeerium Rahandusministeerium,
Justiitsministeerium panustab eelkõige
karistusõiguslike muudatustega seoses.
Tähtajad sõltuvad rahandusministeeriumist.
Sõltub direktiivi menetlusest (VV seisukohad
koostatud 2012.a.)
Sõltub direktiivi menetlusest (VV seisukohad
koostatud 2012.a.)

Koostöös Sotsiaalministeeriumiga.

Ehitusseadustiku, planeerimisseaduse ja nende
rakendamise seaduse valmimine

MTSÜS rakendamiseks vajalike muudatuste
sisseviimine õigusaktidesse ja
majandustegevusega seotud andmekogude
liidestamiseks tehtavate infotehnoloogiliste
lahenduste väljatöötamine.
Tervikliku ning noorte huvidest lähtuva ja
nende õigusi kaitsva alaealiste õigusrikkujate
kohtlemise süsteemi loomine
Seotud rikkumismenetlusega, mille kohaselt ei
ole nimetatud seadused kooskõlas direktiiviga
1999/70/EÜ õppejõududega järjestikuste
tähtajaliste töölepingute sõlmimise osas
Konventsiooni ning Eesti seaduste kooskõla ja
ratifitseerimise mõjude analüüs

EL Nõukogu menetluses oleva uue direktiivi
mõjude analüüs
Seotud Euroopa Komisjoni kirjaga, mille
kohaselt ei ole nimetatud seadus täielikult
kooskõlas direktiiviga 2005/36/EÜ teenuse
ajutise osutamise nõuete osas
Kutsesüsteemi osapoolte rollide täpsustamine
Lasteaiakohtade kättesaadavuse parandamine

Täiskasvanute täienduskoolitusasutuste
tegevuse korrastamine
eesmärgiks on koostada uus sundkoormiste
seadus, mis arvestab muudatusi õigusaktides
(KaLS, KVTS, riigikaitseseadus).
riigikaitseobjekte ümbritsevate maa-aladele
piirangute seadmisega seotud õigusaktide
muudatuste ettevalmistamine ja menetlemine.
Ei ole veel selge, mis seaduse raames seda
käsitletakse (ehitus- planeeirmisseadus,
riigikaitseseadus vms).

Protsess juba käib ja VV poolt heaks kiidetud
roheline raamat oligi juba HÕNTE nõuete järgi
tehtud. Esitamine menetlusse 2013 lõpp
kontseptsioon on esitatud
kabinetinõupidamisele, pärast heakskiitmist
hakatakse ettevalmistama seadusemuudatusi
(KVTS, KaLS, KVKS jne). Rakenduskava on hetkel
tegemisel, seadusemuudatused peavad valmis
olema suure tõenäosusega 2014

Tähtajad pannakse paika struktuurireformi
rakenduskavas

eesmärgiks on muuta õigusakte, mis
reguleerivad Kaitseressursside Ameti tegevust
sundkoormiste menetlemisel, aluse loomine
riigikaitseliste tsiviilressursside registrile ning
sundkoormiste rakendamise pandlikumaks
muutmine.

tegemist on KVTSist üles jäänud teemaga

Rakendusaktid peavad jõustuma 1.04.2013.

eesmärgiks on muuta Kaitseväe luurealast
pädevust vastavalt VV julgeolekukomisjonis
kokkulepitule

eesmärgiks on ühtlustada Teabeameti ametnike
sotsiaalsed tagatised sarnaseks KAPO
tagatistega.

Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel
paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel
paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
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paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
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paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel
paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel
paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel
paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
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paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel
paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel
paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel
paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
arusaadava keskkonnaõiguse loomine.

Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel
paremini haakuva, lünkadeta ja paremini
arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Seaduse muutmise eesmärk on muuta veeettevõtja määramise korda. Täpsustatakse ka
seaduse sätteid, mis on osutunud vajalikuks
praktikas ilmnenud probleemide lahendamiseks
sellest ajast alates, kui Konkurentsiamet on
rakendanud 01. novembril 2010. a jõustunud
veeteenuse hinna kontrollimehhanismi.
Muudetakse ka sätteid, mis puudutavad
veevärgi ja kanalisatsiooni sundvõõrandamist ja
sundvalduse seadmist.
Veekogu paisutamise regulatsiooni
korrastamine.

Seaduse eelnõu vastu võtmisega kiidetakse
heaks Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse
kokkuleppe muudatused, mis on vastu võetud
Madagaskaril leppe neljandal osapoolte
kohtumisel septembris 2008. a. ja 5. osapoolte
kohtumisel Prantsusmaal suvel 2012. Samuti
antakse Keskkonnaministrile volitus võtta
reservatsioone.

Eelnõu ettevalmistaja ja PÕM-le sisendi andja
on KEM. Loomakaitsesedus ei võta kõiki
loomaaedade direktiivi nõudeid üle, lisaks on
vaja täpsustada loomaaia mõistet ja tekitada
uus alamkategooria loomapargid, millele
kehtivad erinevad nõuded kui loomaaiale.
Kauplemise süsteemi uuenenud nõuete
ülevõtmine ning rakendamine Eestis
(enampakkumistest saadud tulude
korraldamine, KHG registri teatud toimingute
tasuliseks muutmine)

KMH/KSH süsteemi olulise muutmise aluseks
oleva dokumendi „Mõjude hindamine
keskkonnale - meetmete muutmise alused“
põhimõtteid arvestava eelnõu suurele
kooskõlastusringile esitamise menetlus algatati
detsembris 2011. Pärast pikka majasisest
kooskõlastamist esitati eelnõu EIS-i augustis
2012. Seejärel on mahuka tagasiside alusel
korraldatud mitmeid kohtumisi erinevate
huvitatud osapooltega.

Muudatusega sätestatakse kalalaevade
mootorivõimsuse sertifitseerimise nõue ja
antakse võimalus kehtestada püügivõimalused
merel kalapüügiloa alusel püügiruutude kaupa.

Eelnõu on seotud tootjavastutuse sätete
täpsustamisega. Esiteks on vaja täpsustada
oluliselt tootja tagatisega seotud regulatsiooni,
sealhulgas sätestada tagatis ka tootjate
ühendusele, sest tootjate ühendus on ise üks
tagatise liik (tootjatele). Teisena on vaja
probleemtooteregistri kohta sätestatut
täpsustada - põhimäärusest on vaja tõsta
seadusesse registrist kustutamise ja peatamise
alused jm seonduv (parema õigusselguse
tagamiseks). Kolmandana on vaja muuta
mootorsõidukite ja rehvidega seotud sätteid
seoses liiklusseaduses mõistete muutumisega
(on vaja lisada maastikusõiduk). Neljandaks on
vaja üle võtta uue elektroonikaromu direktiivi
2012/19/EL teatud sätted (näiteks
taaskasutuskeskustele elektroonikaromu
kogumispunktidele juurdepääsu võimaldamine,
täpsustada tootja mõistet ning tootjavastutuse
reguleerimisala). Direktiiv 2012/19/EL tuleb üle
võtta hiljemalt 14. veebruariks 2014.

Pakendiseaduse muutmine, mille tulemusel
reguleeritakse taaskasutusorganisatsioonide
tegevust ja pakendiauditi teostamist.

Olulisim muudatus on maavara varude
kinnitamise üleandmine Maa-ametile. Lisaks on
eelnõus sätestatud mitmete keskkonnaministri
määruses nr 44 sätestatud uuringu ja
uurimistöö tegemise nõueteületoomisega
seadusesse.
Eelnõu on seotud müra ja kemikaalide
regulatsiooni täiendamisega.
Eelnõuga kavandatakse muudatusi võõrliikide
regulatsioonis. VV-le esitamise aeg sõltub EK
kooskõlastusringi läbimisest.
Eelnõuga reguleeritakse maakatastri pidamist
ja katastriüksuste moodustamist. Kehtiv
maakatastriseadus keskendub maareformi
läbiviimisele, mis on lõppjärgus ja kehtiva
seaduse regulatsioon ei vasta kaasaja nõuetele.
Lähteülesande põhjal valmib mõjuanalüüs, mis
selgitab seaduse muutmise vajaduse.
Töötatakse välja seisukoht etendusasutuse
seaduse vajalikkuse osas ja pakutakse välja
lahendused EL ettekirjutustele tähtajaliste
töölepingute osas.
On määratletud maakonnaraamatukogude
riiklikud ülesanded ja nende eest tasumise kord
(juuni)

Toimunud on kohtumised valdkonna
esindajatega ning määratletud on
sundeksemplari loetelu (veebr), valminud on
eelnõu, mis määratleb sundeksemplari
kogumise kriteeriumid (juuni)
Muudatused seotud elektroonilise
sadamaregistri kasutuselevõtuga. Kehtestab
üleminekuperioodi ja täpsustab andmete ning
sadamakapteni kohustuste loetelu.
KASVS on vaja muuta erakorralise
hindamisprotsessi tõhustamiseks ning
erinevate menetlusetappide täiendamiseks
praktikas esinenud probleemide
lahendamiseks, samuti hinnavaidluse kestmisel
omandi ülemineku lihtsustamine riiklikult
tähtsate objektide ehitamise korral. Lisaks
esitatakse ettepanek
sundvõõrandamismenetluse otsustaja
muutmiseks, kuivõrd otsustuse tegemine
Vabariigi Valitsuse tasandil ei ole vältimatult
vajalik ning otsustuspädevuse võib anda üle
majandus- ja kommunikatsiooniministrile.

Muudatustega ajakohastatakse ja
lihtsustatakse regulatsiooni. Tegemist on 2012
aastal algatatud eelnõuga. Eelnõu puhul on
läbitud väljatöötamiskavatuse etapp.

Muudatustega ajakohastatakse regulatsiooni.
Tegemist on 2012 aastal algatatud eelnõuga.
Eelnõu puhul on läbitud väljatöötamiskavatuse
etapp.
Seadus koondab mitu kehtivat seadust: lifti ja
köistee ohutuse seaduse, masina ohutuse
seaduse, surveseadme ohutuse seaduse,
küttegaasi ohutuse seaduse. Eesmärgiks on
lihtsustada regulatsiooni ja vähendada seeläbi
halduskoormust. Seondub ka ehitusõiguse
kodifitseerimisega. Tegemist on 2012 aastal
väljatöötamiskavatsuse etapi läbinud
algatusega.
Muudatustega ajakohastatakse regulatsiooni,
eelkõige pürotehniliste toodete käitlemisele
kehtestatud piirangute osas. Tegemist on 2012
aastal algatatud eelnõuga. Eelnõu puhul on
läbitud väljatöötamiskavatuse etapp.

Eelnõuga reguleeritakse tehno- ja
võrgurajatiste infosüsteemi loomist ning tehnoja võrgurajatiste asukoha kohta info küsimist
võrguvaldajatelt.

Puudutab päästevestide kandmist, laevatavate
sisevete nimekirja täiendamist, ajaloolistele
laevadele esitatavaid nõudeid,
klassifikatsiooniühingute poolt väljastatavaid
tunnistusi, meremõõdistustööde korda,
navigatsioonimärgistuse paigaldamist.

Seoses uue struktuurifondide kasutamise
perioodi algamisega (2014-2020)
ajakohastatakse seaduse sätteid
Seadust muudetakse lähtuvalt kujunenud
turuolukorrale. Seaduses võetakse vastu
muudatused, millega võimaldatakse riikliku
edasikindlustusega krediidikindlustust
faktooridele ja Eesti eksportööridega seotud
vaheettevõtetele. Lihtsustatakse
krediidikindlustuse taotlemise protseduure
Eesti eksportööridele. Seaduses kasutatavaid
termineid ajakohastatakse ja ühtlustatakse
võlaõigusseadusega

Elektroonilise side seaduse muutmise seadus,
mis on seotud direktiivi nr 1999/5/EÜ
(raadioseadmete turul kättesaadavaks
tegemine) muutmisega. Direktiivi muutmine on
hetkel Euroopa Liidu Nõukogu menetluses ja
lõppteksti on oodata kõige varem suvel.
Suurema tõenäosusega küll aasta teises pooles.
Vastavalt sellele algatame ka ESS-i muutmise.

Seadus näeb ette meetmed energiasäästuks
energia tarbimisel, ülekandel ja tootmisel.
Ajakava ei oska veel kommenteerida, kuid
ilmselt enne IV kv 2013 seda ei näe.
Eesmärgiks on täpsemalt reguleerida
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist, võttes
arvesse ka eeldatavalt selle aasta esimeses
pooles avaldatavaid EL tarbijavaidluste
kohtuvälise lahendamise direktiivi ja
tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise
määrust (eelnõude osas jõuti esimese lugemise
kokkuleppeni EP-ga detsembris 2012). Mõned
täpsustused ka seoses ebaausate
kauplemisvõtete regulatsiooniga, arvestades
KOM tähelepanekuid UCP direktiivi ülevõtmise
kohta. Sisuliselt on tegemist uue eelnõuga ja
vajalike muudatustega EL õigusaktide
ülevõtmiseks.

tarbijavaidluste kohtuväline menetlemine
Muudatused on vajalikud seoses ehitustoodete
direktiivi kehtetuks muutumisega alates
01.07.2013 ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määrus (EL) nr 305/2011, 9. märts 2011, millega
sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud
turustustingimused ning tunnistatakse
kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ.
Seaduse muudatus peaks jõustuma 01.07.13. a.

Eelnõuga täpsustatakse vette ehitamise
regulatsiooni ja vaadatakse üle regulatsiooni
rakendamisel üles kerkinud kitsaskohad.
Annab tarbijakaitseametile pädeva asutuse
kohustused meritsi sõitva reisija õigustega
seotud küsimuste lahendamisel EL määruse
nõue). Sätestatakse vedaja kindlustuse
kohustuse nõue, mis tuleneb Ateena
Konventsioonist.

Käsitleb lennundusjulgestuse erinevaid aspekte,
näit reguleeritakse pardavarude tarnija, tuntud
saatja, kokkuleppelise esindaja ning
julgestusinstruktori tunnustamise korda.
Lennuameti peadirektorile antakse õigus
lennuohutuse tagamiseks kehtestada Tallinna
lennuinfopiirkonna kontrollitavad ja
mittekontrollitavad õhuruumi osad,
kehtestatud on täiendava transpondri
olemasolu nõue teatud kriteeriumidele
vastavatele õhusõidukitele. Kehtestatakse
eelisõiguse andmise nõue operatiivteenistuslikus eristaatuses olevale lennule
lennuliiklusteenindusüksuse poolt.
Tarbijakaitseameti peadirektorile on antud
õigus ettekirjutuse tegemiseks
lennuettevõtjale, kui viimane ei täida puudega
ja liikumispuudega isikute õiguste kohta
lennureisi puhul, kehtestatud nõudeid. Samuti
on eelnõus kehtestatud regulatsioon Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse nr 216/2008
lisas II toodud õhusõidukitele.

Puudutab riigilõivude tasumist erinevat liikide
laevade ülevaatuse korral. Eesmärk on
korrastada praegu kehtivat korda ja kriitiliselt
vaadata üle riigilõivumäärad.

Avaliku teabe seaduse muutmise seadus.
Muudatuse sisu 1) RIA järelevalve sätted, 2)
andmekogu mõiste täpsustamine 3)
volitusnormi täpsustamine niinimetatud
eesti.ee määruse kehtestamiseks (eesti.ee
määrus Vabariigi Valitsusest tagasi võetud
2012). Jätkub tegevusena 2012.a.
Muudatustega täpsustatakse õigusaktides
standarditele viitamise nõudeid. Tegemist on
2012 aastal algatatud eelnõuga. Eelnõu on
läbinud juba ka esimese kooskõlastusringi.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi
2011/82/EL, millega hõlbustatakse piiriülest
teabevahetust liiklusohutusega seotud
liiklusnõuete rikkumise kohta, üle võtmine.
Ülevõtmise tähtaeg 7.11.2013 a.

Eelnõuga täpsustatakse seaduse rakendamise
käigus ilmnenud puudused ning mitmeti
tõlgendatavaid nõudeid. Suuremate
muudatustena täpsustatakse seaduse
reguleerimisala, mille kohaselt ei loeta
liikluseks liiklemist teel, mis on suletud
liikluseks eriseadusest tulenevate nõuete
tagamiseks ja antakse volitusnormid kahe uue
andmekogu loomiseks. Lisanduvad reguleerija
andmekogu ning liiklusõnnetustega seonduvate
andmete töötlemiseks vajalik andmekogu.
Mõlema andmekogu vastutavaks töötlejaks
saab Maanteeamet. Lisaks antakse majandusja kommunikatsiooniministril võimalus volitada
Maanteeametit sõlmida Euroopa Liidu
liikmesriigi pädeva asutusega koostööleping
liiklusregistris registreeritud rahvusvahelises
liikluses osaleva mootorsõiduki ja selle haagise
tehnoülevaatuse läbiviimiseks vastavas
liikmesriigis

Tervikteksti eelnõuga võimaldatakse
bussiliiniveol konkurentsi suurenemist,
täpsustatakse ühistransporti korraldavate
asutuste pädevust ja ülesandeid, võimaldatakse
parandada taksoveoteenuse kvaliteeti läbi
sellekohase regulatsiooni korrastamise ning
täpsustatakse sõidusoodustuste tegemise
aluseid. Eelnõu käis kooskõlastusringil 2012.
aastal

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL)
nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi
ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr
2006/2004, üle võtmine. Ülevõtmise tähtaeg
1.03.2013 a.
Tervikteksti koostamine on vajalik, et üle
vaadata ja täiendada seaduse vastutusala (sh
liiklusseaduse vastutusala üle vaatamine).
Korrigeeritakse ja ühtlustatakse läbivalt
seaduses kasutatavad mõisted. Samuti tuleb
kehtiva Autoveoseaduse aluse antud määruste
(nt veoloa taotlemine ja andmine) mitmed
punktid sätestada autoveoseaduses.

Raudteeseaduse mõistete täpsustamine ja
vastavusse viimine EL õigusaktides kasutatud
mõistetega. Tehnilise Järelevalve Ametile (TJA)
antakse pädevus raudteeveeremi remondi,
tehnohoolde ja ehituse tegevuslubade
väljastamiseks, samuti komisjoni määruses (EL)
nr 445/2011 kehtestatud sertifikaatide
väljastamiseks. Sellega seoses muudetakse ka
riigilõivuseadust, kuhu lisaks eelnimetatud
tegevuslubade ja sertifikaatide TJAle riigilõivu
maksmise kehtestamisele lisatakse
raudteeveeremi kasutuselevõtmise
menetlemise riigilõiv, kuna praegu korraldab
TJA seda mahukat menetlust riigilõivuta.
Raudteeseaduses täiendatakse läbilaskevõimet
puudutavaid sätteid: läbilaskevõime
taotlemine, raamkokkuleppe sõlmimine,
juurdepääsu tagavad lisateenused, järelevalve
Konkurentsiameti poolt ja
raudteeinfrastruktuuri kasutustasu
kooskõlastamine TJAga. Hädaolukorra seaduse
muudatus on seotud raudteeseaduses sõnade
"veoteenus" ja "reisijateveoteenus" asemel
sõnade "vedu" ja "reisijatevedu"
kasutuselevõtmisega.

Raudteeseaduse §s 9/2 kehtestatud määruse nr
1371/2007 (reisijate õigused ja kohustused)
erandite ülevaatamine ja osade erandite
tähtaja pikendamine, samuti sellega seotud
mõistete linnaliin, linnalähiliin ja piirkondlik liin
ümbersõnastamine. Raudteeseaduse 10.
peatüki muutmine, kuna mõned kehtestatud
vastutuse sätted on liiga üldised või kattuvad.
Raudteeseaduse §§ 47, 48 ja 67 täpsustamine.

muudatus seoses riikliku ehitisregistri ITarendusega, mille käigus luuakse võimalus
ehitusvaldkonna loataotluste ja teatiste
elektroonseks esitamiseks
Seaduse eelnõuga kavandatakse täpsustada
maaparandussüsteemi mõistet ja tähendust,
maaparanduse alal tegutsevate ettevõtjate
kvalifikatsiooni; täiendada maaparandushoidu
käsitlevaid sätted, et tagada
maaparandussüsteemide parem toimimine;
reguleerida muu vee juhtimise võimalusi
maaparandussüteemi; täiendada
maaparandusühistega seonduvat seoses
praktikas ilmnenud probleemidega ning teha
vajalikud täiendused olemasolevate süsteemide
kandmisel maaprandussüsteemide registrisse.

Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu on
esialgsete kavatuste kohaselt vaja välja töötada
praktikas tõusetunud probleemide
lahendamiseks, sh puskari mõistega ja
alkoholiregistri pidamisega seonduvad
küsimused.
Muutmine seoses Korrakaitseseaduse ja
MTSÜSi rakendamisega

Seadust on vaja muuta Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse 999/2001 rakendamiseks (1.
juuniks 2013.) a.Vaja on muuta viiteid EL
õigusaktile ja termineid.
Seadust on vaja muuta Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse 1169/2011 rakendamiseks
(13.detsembriks 2014. a) . Seadusest on vaja
likvideerida toidu märgistamist puudutavad
dubleerivad sätted.
Seaduse eelnõuga tehtavad muudatused
käsitlevad ühise põllumajanduspoliitika
kohaldamiseks vajalike õigusaktide liike, nn
Leader-lähenemist ning toetusraha
tagasinõudmist ja -maksmist. Toetusraha
tagasinõudmist ja -maksmist käsitlevad
muudatused on tingitud vajadusest viia sätted
vastavusse muutunud Euroopa Liidu
määrustega ((EL) nr 937/2012).
Muutmine seoses seaduses nimetatud
teadusasutuse ümberkorraldamisega.

EL Nõukogu on andnud põhimõttelise
heakskiidu kalanduspoliitika määruse eelnõule
(11322/12, 14.06.2012) ja selle põhjal
jätkatakse arutelusid Komisjoni, Nõukogu ja
Parlamendi vahel, eesmärgiga 2013. aastast
seda rakendada. ÜKP reformiga on ettenäha
olulisi muudatusi, mille rakendamiseks tuleb ka
teha muudatused siseriiklikes õigusaktides.
Lisaks on meil arutelul sektoriga mõned
püügikorralduse muudatusega seonduvad
küsimused, mille realiseerimine nõuab ka
seaduse muudatusi.
Muutmine seoses korrakaitseseaduse ja
MTSÜSi rakendamisega.
Seadust muudetakse kui Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika perioodi 2014-2020
kohta EL vastava valdkonna määrused
kehtestatakse (hetkel eelnõud), et seadus
nendega vastavusse viia.

Iiri eesistumise ajakavas saada märtsiks üksmeelele, aga kõik võib muutuda. Kui muutub hilja, siis sügisel võib minn

Eelnõuga on kavas asendada
toitlustusettevõtetele kehtestatud
tunnustamise kohustus teavitamise
kohustusega eesmärgiga lihtsustada ja
soodustada mahepõllumajandussaaduste
kasutuselevõttu ja seeläbi
mahepõllumajanduslikule päritolule viitamist
toitlustusasutustes pakutava toidu puhul. Lisaks
ajakohastatakse eelnõuga
mahepõllumajanduse seadust ja
riigilõivuseadust vastavalt seaduste
rakendamise käigus ilmnenud vajadustele,
täpsustatakse valitsemisala asutuste
järelevalvevaldkondi
Kohaliku omavalitsuse korralduse reformi
läbiviimise põhimõtteid ja tähtaegu reguleeriv
seadus, mis tuleb võtta vastu enne Riigikogu
2013.a suvepuhkust
läbivad põhimõtted
Erinevad muudatusettepanekud 2012
erinevatelt asutustelt kogutud ettepanekute
põhjal. Vajadusel rohkete muudatuste puhul
uus seaduse eelnõu. Puudutab erinevaid
ministeeriume.
uus seadus
VSaarS uue redaktsiooni väljatöötamine on
vajalik, sest seaduse rakendamine on olnud
vähetulemuslik, seaduse ambitsioonikaid
eesmärke ei ole olnud võimalik täita, mõningaid
sätteid ei ole võimalik täita ning VSaarS
volitusnormide alusel ei ole kõiki seaduse
rakendusakte senini välja töötatud ning nende
täitmine ei ole ka mõistlik.

Täpsustatakse haldus- ja asustusüksute liikide
määramist, minnakse üle 3-liigilisele
asustusüksuste jaotusele, millega kaotatakse
asustusüksuse liigina alevik, jäävad
(vallasisene) linn, alev ja küla. Reguleeritakse
ja lihtsustatakse asustusüksuse liigi muutmise
menetlust ning tuuakse linna määratlemiseks
kriteeriumid.
RR andmekoosseisu täiendatakse ametliku eposti aadressi @eesti.ee suunamise teabega
ning elukoha aadressi osas postiindeksiga.
Võimaldatakse KOV-il muuta teatud teabe
olemasolul isikute elukoha aadresse.
Võimaldatakse omaniku õigustatud nõudmisel
lõpetada isiku elukoha aadressi kehtivus.
Erinevad muudatusettepanekud. Puudutab
VäM-i, JuM-i, RaM-i ja SoM-i.

Välja on töötatud hädaolukorra seaduse
muutmise seaduse eelnõu tulenevalt seaduse
rakendamisel esile kerkinud probleemidest (nt
hädaolukorra lahendamise juhtimine jne)
Päästeseaduse 2012.a läbi viidud järelanalüüsi
põhjal on kaardistatud päästeseaduse
muudatusvajadused ning koostatud
väljatöötamiskavatsus

Lennuettevõtjad koguvad ja töötlevad oma
reisijate broneeringuinfot (Passanger Name
Records, eesti keeles lennureisijate
broneeringuinfo, PNR) ärilistel eesmärkidel,
kuid hetkel puudub õiguslik alus, mis annaks
õiguskaitseasutustele võimaluse
broneeringuinfot kasutada terroriaktide ja
raskete kuritegude ennetamiseks,
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest
vastutusele võtmiseks. Euroopa Komisjon
esitas 02.02.2011 Euroopa Parlamendile ja
nõukogule direktiivi eelnõu , mis käsitleb
broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja
raskete kuritegude ennetamiseks,
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest
vastutusele võtmiseks (KOM(2011) 32). Hetkel
ei ole veel direktiivi eelnõud vastu võetud, kuid
eelnõu väljatöötamisel lähtutakse nimetatud
eelnõust.
algatatud enne 2013.a, kuid koostatud HÕNTE-t
järgides. Eelnõuga luuakse majutusteenuse
kasutajate andmekogu

EL Nõukogu ja Euroopa Parlamendi direktiivi
2004/38 EÜ ülevõtmine. Ootame EL komisjoni
vastust esitatud seisukohtadele, mis on eelnõu
koostamise aluseks. Tähtajaks 2013. aasta II
poolaasta.

Muuta välismaalaste seadust ja sellega
lihtsustada Eestile lisandväärtust toovate
vajalike isikute ligipääsu (Vabariigi Valitsuse
tegevusprogramm 2011-2015). VV ja
Riigikogusse esitatakse 2013. aasta I kvartalis
Käesoleval hetkel hindab Euroopa komisjon
direktiivi ülevõtmist. Eesti on nõustunud, et
direktiivis sätestatud täiendavad
sanktsioonimeetmed on Eesti õigusesse üle
võtmata ja nõustunud õigusaktide täiendava
muutmise vajadusega.
2013. a jõustunud KrMS muudatuste valguses
on kehtetuks tunnistatud jälitustegevuse
seadus ning täiendatud PPVSi, mistõttu vajaks
2000.a vastu võetud JASis sätestatud
regulatsioonid üle vaatamist (sh muutmist,
täiendamist).
Lõhkematerjali vahetutele käitlejatele
taustakontrolli regulatsiooni sätestamine.
Kriminaalmenetluse seadustiku § 199 lõiget 1
täiendatakse punktiga 7, mis näeb ette
täiendava kriminaalmenetlust välistava aluse.
Vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu
määrusele "Euro sularaha proffesionaalne
piiriülese maanteeveo" kohta tuleb võtta
siseriiklikku õigusesses üle võimalus ja
tingimused eraettevõtjatele (turvafirmadel)
vedada euro sularaha euroala riikide vahel.
Eeldab turvaseaduse ning raha ja väärtpaberite
veo korra muutmist.

Vastavalt Euroopa Komisjoni poolt välja
pakutud ning Euroopa Liidu justiits- ja
siseküsimuste nõukogu poolt heaks kiidetud
ajakavale plaanitakse alates 31. märtsist 2013.
a kasutusele võtta Schengeni teise põlvkonna
infosüsteem (edaspidi SIS II). Antud eelnõu
eesmärk on viia siseriiklik õigus kooskõlla
Euroopa Liidu õigusega ning tagada õigusselgus
SIS II kasutamiseks.
Eelnõuga tehakse ITDSis järgmised
muudatused: 1. sätestatakse dokumendi
hoolika hoidmise kohustus ja selle rikkumise
tagajärjed; 2. sätestatakse biomeetriliste
andmeteta 1-aastase kehtivusajaga Eesti
kodaniku passi väljaandmise tingimused; 3.
Sätestatakse vastavad muudatused RLSis; 4.
riigipiiri seadus viiakse kooskõlla EL vastava
õigusega; 5. sätestatakse välisministri pädevus
otsustada põhjendatud vajaduse korral
diplomaatilise passi andmise ka muule Eesti
kodanikule 6. ning ühtlustatakse ja
täpsustatakse ITDSis kasutatavat
terminoloogiat.
Eelnõuga tehakse ITDSis järgmised
muudatused: 1. reguleeritakse täpsemalt
digitaalsete isikutunnistuste valdkond; 2.
lähtuvalt ITDS §-st 20¹ muudetakse ITDS-i
sääraselt, et digitaalse isikutunnistuse
väljastamine oleks võimalik ka
mitteresidentidele.

Eelnõuga ühendatakse väljasaatmiskeskus ja
esmane vastuvõtukeskus ühtseks
kinnipidamiskeskuseks, mis hakkab paiknema
Tallinna vangla juures

Eelnõuga võimaldatakse välisriigi
kodakondsusega süüdimõistetul sõlmida
kokkulepe vabatahtlikuks lahkumiseks koos
sissesõidukeeluga
11. mai 2011 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiiv 2011/51/EL, millega
muudetakse nõukogu direktiivi 2003/109/EÜ
(et laiendada selle reguleerimisala
rahvusvahelise kaitse saajatele, täpsemalt
pagulastele ja täiendava kaitse saajatele).
Direktiivi eesmärk on saavutada olukord, kus
rahvusvahelise kaitse saajatel oleks õigus
direktiivis 2003/109/EÜ osutatud pikaajalise
elaniku staatusele kõikides liikmesriikides
sarnastel tingimustel. Siseministeeriumil on
käesoleval ajal ettevalmistamisel välismaalaste
seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eesti on
kohustatud direktiivi 2011/51/EL siseriiklikusse
õigusesse üle võtma hiljemalt 20. maiks 2013.

Eelnõu eesmärgiks on muuta KodS
rakendamine paindlikumaks, lihtsustada Eesti
kodakondsuse saamise ja taastamise menetlusi,
lühendada vastavate sooviavalduste
menetlemise tähtaegu ja vabastada
seadusandja kohustusest kehtestada tehnilisi
üksikasju nagu Eesti kodakondsuse saamise
sooviavalduses esitatavate andmete ja
sooviavaldusele lisatavate dokumentide
loetelu. Antud eelnõule on lisatud
Õiguskantsleri poolt 19.11.2012. a Riigikogule
tehtud ettepanek kodakondsuse seaduse
muutmiseks, mis puudutab kodakondsuse
taotlemise tingimuste muutmist isikute suhtes,
kelle õiguslik staatus jäi alla 15-aastasena
määratlemata.
Tulenevalt naasmisdirektiivi ülevõtmise
hindamisel tehtud Euroopa komisjoni
märkustest, täiendatakse siseriiklikku õigust.
Eelnõu planeeritud jõustuma oktoober. 2014. a.
Eelnõu esitab JM

Direktiivi peamine eesmärk on tagada ühelt
poolt, et liikmesriigid kohaldavad ühiseid
kriteeriume nende isikute tuvastamiseks, kellel
on tõeline vajadus rahvusvahelise kaitse järele,
ja teiselt poolt, et kõnealustele isikutele on
kõigis liikmesriikides kättesaadavad
minimaalsed hüved. Muudatused aitavad
piirata rahvusvahelise kaitse taotlejate
edasiliikumist ühest liikmesriigist teise, kui
liikumise põhjuseks on üksnes õiguslike
raamistike erinevused. Eesti on kohustatud
direktiivi siseriiklikusse õigusesse üle võtma
hiljemalt 13. detsember 2013.
Notariaadiseaduse § 3 lg 4 sätestatud
vorminõude muutmine
Finantsinspektsiooni seaduse § 54 lg 4 p 2
täpsustamine
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
tööversiooni põhimõtted on koostatud.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
probleemkohtade õiguslikud lahendused on
läbiräägitud teiste ministeeriumitega,
valitsemisala asutustega ja vajadusel teiste
asjasse puutuvate partneritega.
Väljatöötamiskavatsus on valminud
30.09.2013. On alustatud eelnõu
väljatöötamist.
Valmib uus lastekaitse seadus, mis annab
üldraamistiku lapse õiguste tagamiseks
eriseadustele ning loob lastekaitse korralduseks
vajaliku rakendusmehhanismi.

Rakkude, kudede ja elundite siirdamise
õigusliku raamistiku korrastamine. Uus seadus
koos rakendusaktide kavanditega on esitatud
Vabariigi Valitsusele.
Komisjoni rakendusdirektiiv 2012/25/EL, 9.
oktoober 2012, millega kehtestatakse
siirdamiseks ettenähtud inimelundite
liikmesriikidevahelist vahetust käsitleva
teavitamise kord (1) (EMPs kohaldatav tekst).
SEIRA tähtaeg on 01.04.2014.
Vajalik EL Biotsiidimääruse rakendamiseks.
Seaduse muudatus on tingitud vajadusest
muuta immuniseerimise rahastamise
põhimõtteid - lisada immuniseerimiste
rahastamine võimalus EHK eelarvest
(vaktsiinide lisamine soodusravimite nimekirja
ja/või teatud vaktsineerimise teenuste lisamine
EHK tervishoiuteenuse nimekirja). Samuti lisada
immuniseerimiste rahatsamine mehhanism
epideemiate korral. Ühtlasi kaasajastatakse
seaduses immuniseerimise korraldamise
nõudeid (sh immuniseerimise korraldust
epideemiate korral). Seaduses jäetakse välja
seni täitmata volitusnormid, mille täitmiseks
puudub vajadus.

Kollektiivlepingu seaduse, kollektiivse töötüli
lahendamise seaduse ja lepitaja põhimääruse
muutmisega seonduvad konsultatsioonid on
läbi viidud ning eelnõu on valmis esitamiseks
Vabariigi Valitsuse istungile.
Koostame uut mereteenistuse seadust, et viia
Eesti õigus kooskõlla ILO meretöö
konventsiooni, ILO kalandustöö konventsiooni
nr 188 ning EL direktiiviga 2009/13/EÜ.
Ajaraam: Meretöö konventsioon/direktiiv
jõustuvad 20.08.2013. Direktiiv tuleb Eestil üle
võtta 20.08.2014.
Direktiivi ülevõtmistähtaeg on 11.05.2013.

Sotsiaalseadustiku töö eriosa kontseptsioonis
on sõnastatud tööturgu ja töötuskindlustust
puudutavad eesmärgid, põhimõtted, üle on
vaadatud tööturuteenuste ja -toetuste ning
töötuskindlustuse isikute ring. Sõnastatud on
peamised probleemid ning pakutud on
lahendusalternatiivid. Kontseptsioon läbi
arutatud partneritega ning heaks kiidetud 2013
I poolaastal, seejärel keskendutakse
seaduseelnõu kirjutamisele.
Valminud on TTTS-i muutmise eelnõu ja
seletuskiri.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses
tervishoius eesmärgiks on luua selgus, kuidas
patsiendid saavad kasutada oma õigusi
piiriüleses tervishoius, andes samal ajal
õiguskindluse liikmesriikidele ja
tervishoiuteenuste osutajatele. Direktiiviga
nähakse ette patsientidele õigus pöörduda
arstiabi saamiseks teise riiki ja saada hüvitist
samas ulatuses, kui nad oleksid saanud
kodumaal antud arstiabi eest. Direktiivi üle
võtmiseks tuleb muuta TTKS, RaKS, RavS, MMS,
VÕS, EHKS ja nende rakendusakte, lisaks teha 4
rakendusakti. SEIRA tähtaeg 25.10.2013
Kontseptsioon kokku lepitud ja eelnõu
koostamiseks valmis. Eelnõu tööversioon on
valmis läbirääkimisteks koostööpartneritega.
Hõlmab nii raseduse katkestamist kui
steriliseerimist puudutavaid muudatusi.
Kaasajastatakse seaduse rakendusaktid.
Jätkuvad konsultatsioonid. Raseduse
katkestamise ja steriliseerimise seadus ning
selle rakendusaktid on kaasajastatud.
Ravikindlustus loovisikutele jt võlaõiguslike
lepingute alusel töötajatele on tagatud.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2001/37/EÜ, 5. juuni 2001, tubakatoodete
valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide
ühtlustamise kohta läbivaatamine. Euroopa
Komisjoni poolt algatatud konsultatsioon.
Teemadeks direktiivi kohaldamisala,
suitsuvabad tubakatooted, informatsioon
tarbijatele, koostisainetest teavitamine,
koostisainete reguleerimine, juurdepääs
tubakatoodetele. Euroopa Komisjon plaanib
avaldada eelnõu tubakadirektiivi muutmiseks
(sisaldus KOM 2011 tööplaanis võimalike
algatuste all, aga algatus lükkus edasi). Eelnõu
avaldamise järel alustatakse arutelusid Euroopa
Liidu Nõukogu rahvatervise töögrupis. Eelnõu
osas on Eesti seisukohad kujundatud ja
kinnitatud. SEIRA: Komisjoni direktiiv
2012/9/EL, 7. märts 2012, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist,
esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) I
lisa (1); tähtaeg: 28.03.2014

Seaduse muudatus on vajalik jõustada hiljemalt
11. juuliks 2013, millal jõustub EL
kosmeetikamäärus.

Muutmine sõltub tubakapoliitika rohelise
raamatu heakskiitmisest ja EL direktiividest, nt
Komisjoni direktiiv 2012/9/EL (uued
tubakatoodete tekstihoiatused), ülevõtmise
tähtaeg: 28.03.2014
Kontseptsioon koosneb järgnevatest osadest:
KOV poolt osutatav hoolekandeline abi (valmib
2013.a. I kvartal); riigi antavad
hoolekandeteenused: rehabilitatsiooniteenus
(valmib 2013.a. I kvartal), abivahendid (valmib
2013.a. II kvartal), toimetulekutoetus (valmib
2013.a. II kvartalis). Kontseptsioon on läbi
arutatud partneritega ning heaks kiidetud 2013
I poolaastal, seejärel keskendutakse
seaduseelnõu kirjutamisele.

Inimkaubanduse direktiivi ülevõtmisega (alates
aprillist 2013.a.) kaasnevad
Sotsiaalkindlustusametile mitmed
lisaülesanded – inimkaubanduse ohvri
tuvastamine, saatjata lapse, inimkaubanduse
või seksuaalkuriteo lapsohvri
asenduskoduteenusele või perekonnas
hooldamisele suunamine, toetavate teenuste
tagamine, juhtumitöö (juhtumiplaani
koostamine, regulaarne külastamine ja
juhtumiplaani hindamine) ning järelevalve.
Tegevus on seotud JuM vastutusel oleva
direktiiviga kuriteoohvrite õiguste ja neile
antava toetuse kohta ning SiM vastutusel oleva
direktiiviga laste seksuaalse kuritarvitamise ja
ärakasutamise ning lasteporno vastase võitluse
kohta.

Riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse
muutmise seadus on vastu võetud.
Muudatused jõustuvad 1.01.2013.
Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi
esindajatega on toimunud arutelud teemal, mis
saab edasi nende pensionitest. Mõlemad
ministeeriumid tahtsid võtta aja maha, et
analüüsida olukorda ning viia läbi
laiapõhjalisem uuring. Mõlemad
ministeeriumid on nõus pensionide
indekseerimisega ning SIM väljateenitud
aastate pensioni mittemaksmisega töötamisel
pensioniõigust andval ametikohal. VV-le on
esitatud eespooltoodud kokkulepitud
muudatused ning kohtute seaduse ja
prokuratuuriseaduse muutmise põhimõtted.
Nendega tegeletakse edasi, kui Vabariigi
Valitsus on nende muudatused heaks kiitnud.
Soodustingimustel vanaduspensionide ja
väljateenitud aastate pensionide seaduse kohta
otsustati Vabariigi Valitsuse 5.04. 2012
kabinetiistungil järgmist: tunnistada koos
töövõimetuskindlustuse rakendamisega
kehtetuks „Soodustingimustel
vanaduspensionide seadus“ ja „Väljateenitud
aastate pensionide seadus“. 20.05.2012 aastal
toimus kohtumine kaitseministriga ja
siseministriga analüüsimaks edasist

Töövõimetuskindlustuse rakendamist käsitlev
seaduseelnõu on esitatud valitsuskabineti
nõupidamisele 2013. a I kvartalis. Lisaks
töövõimetuskindlustuse süsteemi
väljatöötamise raames teostatud anaüüsidele
tellitakse ja teostakse eelanalüüs seaduse
muudatuse mõju kohta.
uued maksuobjektid, maksu kogumise
muudatus
maksuobjekti täpsustamine
konventsioonist tulenev massisertifikaadi
volitusnorm
jätkuvalt riigiomandis olevate maade
maksustamine
ettemaksukonto süsteemi
korrigeeriminetöötajate registreerimise
kohustus, eelnõu esitamine SoMile
reguleerib nelja rakenduskava elluviimist

juuli (eurofondid ja AIMFD)

seotud Finantsinspektsiooni seaduse
muudatustega

Eesti liitumise tagamine EKP väärtpaberite
platvormiga T2S

eesmärk korrastada kehtivat regulatsiooni ja
parandada kindlustuskaitse pakkumist ja selle
olemasolu kontrolli
direktiivid IV ja VII väljatöötamisel, puudutab
majandusaasta ja konsolideeritud aruandeid
muudatused mõistete ühtlustamiseks ja
õigusselguse tagamiseks, nõuded III riikide
vandeaudiitoritele
1.01.2015 dir 320008L0008 ülevõtmine
Lepingud kõrvaldavad topeltresidentsuse
tekkimise võimaluse, määratlevad
diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja
maksudest kõrvalehoidumise takistamise
kohustuse. Reguleerivad maksustamise õiguse
jagamist riikide vahel.
sõltuvalt eelkõige MKMi võimekusest
(toetusskeemid) erimärgistamisest loobumine
teatud valdkondades ning selle asendamine
toetustega
eel- ja järelteavitussüsteem IRIS jm väiksemad
muudatused
muudetakse teises liikmesriigis asuvate
õhusõidukite ja laevade aktsiisikaubaga
varustamise korda, määratletakse liiduvälisest
riigist Eestisse toodud aktsiisikauba toomise
juhuslikkus
hoiuste ja investeeringute tagamise dir
ülevõtmine

juuli (CRD IV direktiivi ülevõtmine)

2014 detsember (EL kriisihalduse dir
ülevõtmine)
muudatused seosesühtse pangandusjärelevalve
käivitamisega
seaduse kooskõlla viimine Euroopa Keskpanga
nõuetega
juuni (dir 32011L0089 ülevõtmine)

muudatused õigusselguse tagamiseks
31.12.2013, direktiiv 2011/85/EL, liikmesriikide
eelarveraamistiku nõuete kohta
-

muutub hilja, siis sügisel võib minna kiireks.

