Ministeeriumide õigusloomeplaanide ülevaade 2016
2016. aastal algatatud seaduseelnõud, mis koostatakse hea õigusloome ja normitehnika eeskirja (HÕNTE) kehtivate mõjude hindamise nõudeid järgides. Iga ministeerium järgib käesoleval aastal 100% kehtivaid HÕNTE nõudeid. Samuti kajastatakse 2012-2015.a algatatud ja aastasse 2016 ületulevad täna
kehtivate nõuete järgi tehtavad eelnõud.
2013. aastal ja varem algatatud seaduseelnõud, mille puhul HÕNTE uusi mõjuhindamise nõudeid ei pea järgima (eeldab, et varasem alustamine on eelnevatel aastatel kokku lepitud ning kajastatud varasemates õigusloomeplaanide ülevaadetes).

Ministeerium

Tööplaani õigusloomeline punkt

Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusseaduse eelnõu
Ülikooliseaduse muutmise seaduse
eelnõu
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
muutmise seaduse eelnõu
Keeleseaduse ja riigilõivuseaduse
muutmise seaduse eelnõu
Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse
muutmise seaduse eelnõu
väljatöötamiskavatsus
Koolieelse lasteasutuse seaduse
muutmise seaduse eelnõu
väljatöötamiskavatsus
Huvikooli seaduse muutmise seaduse
väljatöötamiskavatsus

Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium
Justiitsministeerium

Tausta- ja julgeolekukontrolli
regulatsioon (kaasajastame
julgeolekuasutuste tegevust
reguleeriva seadusandluse,
sealhulgas ajakohastame
julgeolekuasutuste tsiviilkontrolli
süsteemi, et minimeerida
korruptsiooni- ja kuritarvituste riski)

Justiitsministeerium

Põhiseadusliku korra kaitse
regulatsioon

Justiitsministeerium

Riigivastutuse regulatsioon

Justiitsministeerium

Avaliku teenistuse seaduse
rakendamine

Tähtaeg (märgitakse kuu täpsusega; mõjude analüüsi koostamine märgitakse siis, kui on teada, et tehakse eraldi mahukam analüüs)
Eelanalüüs
VTK esitamine
Mõjude analüüsi Eelnõu esitamine
Eelnõu esitamine Järelanalüüs Sisu lühikirjeldus: mida tehakse ja miks? EL õigusaktide korral märgitakse ülevõtmise tähtaeg. Põhjendus, miks VTK-d ei
kooskõlastakoostamine
kooskõlasta-misele VV-le
plaanita
misele
tehtud 2015
detsember 2015
mai 2016
Haridusseaduse kaasajastamine
tehtud 2015
veebruar 2016
mai 2016
Ülikoolide rahastamismudeli täpsustamine alates 2017. aastast
-

tehtud 2015

-

märts 2016

august 2016

-

-

jaanuar 2016

-

aprill 2016

august 2016

-

Koolijuhtide hindamise süsteemi loomine, õpetajate õiguste täpsustamine, välishindamise kontseptsiooni rakendamine,
õppekava ja õppekorraldusega seonduva täpsustamine
Eesti keele tasemeeksami korralduse täpsustamine

-

märts 2016

-

-

-

-

Õppelaenusüsteemi korrastamine

-

märts 2016

-

-

-

-

Lastehoiu ja alushariduse kontseptsiooni rakendamine

-

oktoober 2016

-

-

-

-

Huvitegevuse toetussüsteemi väljatöötamine

september 2016

aprill 2016

Ülesanne lähtub üldisest sihist korrastada pikemas perspektiivis JAS ja RSVS. Selle esimeseks etapiks on eelnõu koostamine
täitevvõimu organite meetmete ja järelevalve kohta isikute tausta kontrollimisel salastatud teabele juurdepääsuõiguse
andmisel või muudel eesmärkidel. Täna on puudulikult reguleeritud isikute usaldusväärsuse hindamine teenistusse võtmisel,
isikuga töö-, hanke- või halduslepingu sõlmimisel või isikule juurdepääsu riigisaladusele võimaldamisel. Taustakontrolli
regulatsioon paikneb üksikute sätetena eriseadustes ning üldise taustakontrolli regulatsiooni puudumine on viinud selleni, et
teabevaldajad salastavad enam teavet riigisaladusena ja allutavad rohkem töötajaid, kelle töö- või ametikoht teadmisvajadust
ei eelda, julgeolekukontrollile. Selleks on vaja töötada välja ja võtta vastu taustakontrolli reguleeriv seadus ja täiendada
julgeolekukontrolli regulatsiooni. Vajalik oleks muuta tausta- ja julgeolekukontroll astmeliseks sõltuvalt täidetavast
ülesandest või riigisaladuse tasemest, vähendada riigisaladuseks tunnistatavaid andmeid ja suurendada asutusesiseseks
kasutamiseks tunnistamise aluseid (sh jälitustegevuse andmed), loobuda julgeolekukontrolli teostamisest isikute, kellele ei
võimaldata juurdepääsu riigisaladusele, kuid töötavad riskiga töökohtadel, suhtes (asendada taustakontrolliga).

november 2016
(vajadusel)

Ülesande sisuks on julgeolekuasutuste alase regulatsiooni pinnalt kontseptsiooni koostamine järgmistes küsimustes: 1)
täitevvõimu organite teabehankelised meetmed põhiseadusliku korra kaitse menetluses, sh ohtude suhtes, mis lähtuvad riigi
seest või väljastpoolt; 2) järelevalve täitevvõimu organite põhiseadusliku korra kaitseks kohaldavate korrakaitseliste ja
teabehankeliste meetmete õigus- ja eesmärgipärasuse üle. Muuhulgas valmib kõnesoleva töö raames elektroonilise side
seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus (VV 28.05.2015 tegevusprogrammi punkt 12.22) ning detsembris
2016 korrakaitseseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise vajaduse analüüs (VV 28.05.2015 tegevusprogrammi punkt
12.6)
Õigusloomelise väljatöötamiskavatsuse raames soovitakse leida lahendused probleemidele, mille lahendamiseks esitas
justiitsminister eelnõu Vabariigi Valitsusele juba 2010. aastal (aluseks Justiitsministeeriumi 2009.a. analüüs). Muuhulgas on
ajakohastamist vajavad teemad RVastS-s kohtu poolt ebamõistliku menetlusajaga tekitatud kahju hüvitamine, EL õiguse
rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine, väljaspool süüteomenetlust vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine. SKHS
rakendamiseks vajalikud tegevused, s.h selgitustaotlustele vastamine ja koolituste korraldamine.

täpsustatakse II kv täpsustatakse II
lõpus
kv lõpus

läbitud 2015

esitatud märts 2016 aprill 2016

Tulenevalt Eesti 2018 EL eesistumise planeerimisel ja Rahandusministeeriumi poolt ATS-i rakendamisel üles kerkinud
õigusloomelist probleemidest, tuleks analüüsida ATS-i muutmise vajadust.II) Sisu:Koostatakse analüüs, milles tuvatatakse
seaduse muutmise vajadus. Ülesanne seondub riigi kui tööandja personalipoliitika valge raamatuga. Väljatöötamiskavatsus on
läbinud kooskõlastusringi.

Justiitsministeerium

Halduskorralduse regulatsioon

Justiitsministeerium

Korrakaitseseaduse ja sellega
seonduvate seaduste muutmise
vajaduse järelanalüüs

Justiitsministeerium

Riigikaitse kodifitseerimine

Justiitsministeerium

Halduskohtumenetluse seadustiku
(HKMS) rakendusanalüüs

Justiitsministeerium

Haldusmenetluse seaduse
järelanalüüs ja vajadusel
väljatöötamiskavatsus
Õiguselukutsete ühtse eksami
korraldamise analüüs

Justiitsministeerium

Halduskorralduse kontseptsioonisisuks on õigusloomeliste ettepanekute tegemine küsimustes, milles seni analüüs ning ettepanekud regulatsiooniks
puuduvad. Sellised küsimused on järgmised: 1) Kaudse riigihalduse korraldus, sh avalik-õigusliku juriidilise isiku staatus, selle moodustamise põhjused,
selle pädevus (sh aluste määratlemine selle kohta, millal riigi antud üleanne muutub isiku ülesandeks), sellest lähtuv enesekorralduse sisu, ulatus ja
võimalikud erisused erinevate avalik-õiguslike isikute puhul, riigi poolt teostava järelevalve (sh riigi huvide kaitse), juhtorganite vastutus, rahastamine; 2)
Riigi ülesannete delegeerimine vahetu riigivõimu teostamisest väljapoole, sh aluste määratlemine selle kohta, millal on lubatud ning millisel viisil on
lubatud see, et riik delegeerib omi ülesandeid avalik-õiguslikele isikutele kui ka riigi valitseva mõju all (omandis) olevatele eraõiguslikele juriidilistele
isikutele ning enda valitseva mõju alt väljas olevatele eraõiguslikele isikutele (delegeerimise lubatavus ja korraldus); 3) Riigi halduseülesande täitmine
formaalse või materiaalse erastamise kaudu, sh põhjused, lubatavus, erisused, kontrollimehhanismid, riikliku sekkumise võimalused, isikute põhiõiguste
kaitse; 4) Kohahalduse korraldus, sh maavanema ülesanded, järelevale kohalike omavalitsuste üle, kohalike omavalitsusliitude või muude ühisasutuste
moodustamine, staatus ja ülesanded; 5) Haldusjärelevalve korraldus, sh järelevalve teostamine riigi sees, järelevalve teostamine teiste haldusekandjate
üle, erinev järelevalve ulatus sõltuvalt ülesande kuuluvusest või haldusekandja autonoomia/enesekorralduse määrast, korrakaitselise järelevalve
eristamine õigus- ja eesmärgipärasuse järelevalvest ning järelevalve meetmed ja sunnivahendid.Valitsemiskorralduse kontseptsioonisisuks on m.h
valitsusmudeleid ja Vabariigi Valitsuse poliitikakujundamist, st kitsamalt Vabariigi Valitsuse kui põhiseadusliku organi (sisemist) ülesehitust ja
töökorraldust puudutavad küsimused. Valitsemiskorralduse kontseptsioonis sisalduvate teemade osas tuleb pakkuda välja lahendused järgmistes
küsimustes: 1) milline valitsemise ja/või poliitikate koordineerimise mudel Eestile kõige paremini sobiks; 2) milline võiks olla valitsuse tegevuse korraldus;
3) milline võiks olla valitsuse enesekorralduse ulatus ja 4) kuidas saavutada terviklik ja tõhus poliitikate elluviimine Valitsuskorralduse ülevaatusel tuleb
arvestada, et nt ministrite vahelise tööjaotuse küsimusi ei saa käsitleda halduskorraldusest lahus.

1)
Valitsemiskorral
duse
kontseptsiooni
esitatud
ministrile 2016
märts
2) Paralleelselt
halduskorraldus
e kontseptsiooni
koostamine
jooksvalt 2016

detsember
2016

september 2016

Olulisus: 2015 TP ül p 7. Kaitseministeerium esitas 26.09.2014 JuM-le kooskõlastamiseks riigikaitseseaduse eelnõu.II) Sisu:
Eelnõu reguleerib põhiseaduslikult olist valdkonda, mistõttu peaks siin Justiitsministeerium olema keskmisest mahukamalt
kaasatud. Samuti on ilmselgelt vajadus reguleerida rakendusküsimusi teistes õigusvaldkondades nagu kohtumenetlus sõjaajal
jne. Laiapindse riigikaitse õigusliku reguleerimise lähteülesanne esitati Riigikantseleile ja kiideti heaks Vabariigi Valitsuse
Julgeolekukomisjoni poolt 12.10.20156. III)Töökorraldus: Vastutab AÕT. Vaja on SiM ja KaM kaasatust. Kodifitseerimine
toimub ESF projekti "Õigusloome arendamine" raames. I kv lõpuks on töörühm moodustatud. 2016 sügise esitatakse töögrupi
juhile esialgsed analüüsid 5 valdkonna osas, mille on heaks kiitnud riigikatitse revisjoni komisjon.

aprill 2016

aprill 2016

aprill 2016
(vajadusel)

juuli 2016
(vajadusel)

oktoober 2016
(vajadusel)

Halduskohtumenetluse seadustiku kohaldamisel praktikas kerkinud küsimused (muuhulgas kaebeõiguse aspektist)

juuni 2016
(vajadusel)

september 2016
(vajadusel)

Haldusmenetluse seaduse kohaldamisel praktikas kerkinud küsimused (eeskätt elektroonilise menetluse aspektist).
Väljatöötamiskavatsus on kooskõlastusele esitatamisel.

juuni 2016
(vajadusel)

detsember 2016
(vajadusel)

I) Olulisus: Analüüsi eesmärk on leida viise personali lihtsustatud liikumiseks õiguselukutsete (prokuratuuri, advokatuuri ja
justiitsministeeriumi) vahel. II) Sisu: Analüüsi aluseks võtta Riigikohtu poolt kohtuniku eskamikomisjoni ja kohtunike
koolitusnõukogu ühisistungite materjalid.

Justiitsministeerium

Perelepitusteenuse VTK
väljatöötamises osalemine

mai 2016 (SoM
poolt)

Justiitsministeerium

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus
põhiseadusvastaseks tunnistatud
sätete uuendamine ja
eestkosteorganisatsioonidele kohtus
esindamise õiguse probleemi
lahendamine
Tsiviilkohtumenetluses jätkusuutliku oktoober 2015
kättetoimetamise süsteemi
tõhustamine
Ebaõiglaste vahekohtulahendite
vastased meetmed ja Riigikohtu
õigus küsida nõuandvat arvamust
Euroopa Inimõiguste Kohtult
EL pangakonto arestimise määrus
juuli 2016
(EL) nr 655/2014)

november 2016

esitatud 2015

juuli 2016

Pankrotiseaduse muudatused seoses
täituri tasudega

juuli 2016

rakendamiseks
vajalike
muudatuste
väljatöötamine ja
elenõu esitamine
kooskõlastusele
oktoober 2016
november 2016

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Korrakaitseseadus jõustus 01.07.2014. Selle seaduse rakenduspraktika vajab seega lähiajal analüüsi, et kindlustada seaduse
toimimine. Muuhulgas on vajalik politsei ja korrakaitseorganite mõistliku töökoormuse tagamiseks üle vaadata ebamõistlikult
koormavad riikliku järelevalve teostamist puudutavad normid, sealhulgas need eriseadustes sisalduvad avalik-õiguslikud
regulatsioonid, kus riikliku järelevalve rakendamisega sekkuks riik ülemääraselt isikute privaatautonoomiasse või kus ei ole
tegelikult soovitud normi täitmise (politseilist) tagamist riigi poolt. Riikliku järelevalve teostamisega seoses vajab terviklikult
üle vaatamist ka järelevalve tasudega seotud regulatsioon, s.t küsimus kas ja milliseid tasusid on korrakaitseorganil võimalik
nõuda II) Sisu: Selleks tuleb läbi viia põhjalik kehtiva õiguse analüüs. III) Töökorraldus: Vastutab AÕT. Vaja om SiM kaasatust.

Panustamine Sotsiaalministeeriumi (SoM) poolt koostatava VTK väljatöötamisse analüüsiga, kas ja kuidas tuleks täiendada
TsMSi või TMS, et perekonnavaidluste lahendamisel või täitmisel saaks edukalt kasutada lepitust.
Tegevus sõltub SoM ajakavast
Riigikohus on põhiseadusega vastuolusolevaks tunnistanud TsMS § 175 lg 4, § 182 lg 3 ja § 183 lg 4.
Sõltuvalt 2015 detsembris tehtavatest JM juhtkonna otsustest võib olla vajalik lisada VTKle ka eestkosteorganisatsioonidele
kohtus esindamise õiguse andmise kavatsuse.

Oktoobriks 2015 koostati esialgne analüüs kättetoimetamise süsteemi tõhustamiseks. Vastavalt langetatavatele otsustele võib
olla vajalik VTK ja eelnõu koostamine.

november 2016
(vajadusel)
novebmer 2016

2016 esitatakse eelnõu kooskõlastamisele ja ilmselt ka VVle. 2017 tuleb toetada menetlust Riigikogus

Vajalik analüüsida TsMSi, TMSi, kohtute seadust jms, et tagada pangakontode määruse rakendamine. Määrust hakatakse
jõustama 18. jaanuarist 2017.

Eelnõu väljatöötamisel võetakse aluseks KPK poolt esitatud ettepanekud, mis on suunatud pankrotihalduri tasuga seotud
ebaselguste kõrvaldamisele. Eelnõuga hõlmatakse ainult väga kiiret sekkumist vajavad probleemid.

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Elatisnõuete täitmise tõhustamise
meetmete VTK pinnalt eelnõu
koostamine
Äriseadustiku muutmise eelnõu
seoses juriidilise isiku asukoha
lahutamisega juhatuse asukohast
Osanike registri loomise
kontseptsioon

mai 2015

2015

aprill 2016

november 2016

2016 mai saadetakse ministri suuniste kohtaselt kooskõlastusele VTK, kus on elatisnõuete täitmise tõhustamise meetmete
pakett II. Selle paketi pinnalt tuleks välja töötada eelnõu.

september 2016

Eelnõu koostamise aluseks olnud VTK läbis kooskõlastuse 2015 aastal. Eelnõu väljatöötamine jätkub 2016.

E-residentsuse projekti raames on VV otsustanud, et tuleb tegeleda. VTK on juba aastaid tagasi tehtud. Huvigruppidele tuleks
arvamus avaldamiseks esitada detailsemaid õiguslikke lahendusi sisaldav kontseptsioon (eelnõu projekt).

Tähtajad
täpsustatakse
2016 II kv lõpus
(eelnõu projekt)

FIE tegutsemisvormi regulatsiooni
lihtsustamine
Tahteavalduste kättetoimetamine

aprill 2016 (RM
esitab)
detsember 2016

Üürilepingute regulatsiooni
ülevaatamise ja kaasajastamise
eelnõu väljatöötamiskavatsus
Tehnorajatiste talumistasude
regulatsiooni täpsustamine

detsember 2016

Justiitsministeerium

Erateede kasutamise regulatsiooni
täpsustamine

detsember 2016

Oktoober 2016 saadetaske küsimustik huvigruppidele. Kaardistada probleemid, mis on tekkinud seoses erateede avaliku
kasutamise vajalikkusega. Pakkuda probleemidele lahendused. VTK koostamine sõltub analüüsi tulemustest

Justiitsministeerium

Maksejõuetusrevisjoni läbiviimine

aprill 2016
lähteülesanne
juhtkonnale
heakskiitmisekse
sitamine

Toimub ESF projekti "Õigusloome arendamine" raames. 2015 toimub lähteülesande koostamine. Ühe teemana käsitletakse
kindlasti ka VV tegevuskava punktis 11.7 toodud tegevust: „ajakohastades ärikeeldude/pankrotivõlglastega seotud
regulatsiooni“.

Justiitsministeerium

Euroopa Ühtse Patendikohtu ja
piirkondliku talituse leping

Justiitsministeerium

oktoober 2016
EL Kaubamärgi pakett (EL
kaubamärgi määrus ja EL kaubamärgi
direktiiv)
Nn tühja kasseti tasu

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Autoriõiguse jt seaduste muutmine
eesmärgiga võimaldada
autoriõigusega kaitstud teoseid
deponeerida Patendiametis

Justiitsministeerium

Konkurentsiõiguse direktiiv
(2014/104/EL)
Registridokumentide väljastamise ja
nendega tutvumise korra muutmine

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Notariaadi seaduse ja notariaadi
määrustiku muutmine seoses
abieluvararegistri kannetega ja
registri üleandmisega
VTK vandetõlkide ja patendivoliniku
tegevuse korraldamisest, ning
vabakutsetega seonduvate
ülesannete kokkutõmbamisest

Justiitsministeerium

Kohtutäituri seaduse jt seaduste
muutmise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium

Riigi õigusabi seaduse muutmise
seaduse eelnõu

Peavastutaja on Rahandusministeerium (RM). Rajaneb dr Pärna koostatud FIE tegutsemisvormi probleemida analüüsil.
Peamine rõhk on arvepidamise ja maksustamise küsimustel.
VV on otsustanud, et tuleb tegeleda elektroonilise dokumendisuhtluse tõhustamisega, sh eraõiguslike tahteavalduste
kättesaamise tõhustamisega (lihtsustamisega). Käesolev punkt hõlmab ainult eraõiguslike tahteavalduste kättetoimetamist ja
ei hõlma tsiviilkohtumenetlust.
Analüüsime, kas ja mida tasuks üürilepingu regulatsioonis muuta. Analüüsi tulemusena otsustame, kas teeme VTK või mitte.
Jaanuaris esmane kohtumine huvigruppidega.
aprill 2016

(vajadusel)
otsustatakse mai
2016

mai 2016 (Lepingu
rakendamiseks
vajalike
muudatuste
tegemise eelnõu )

Asjaomaste ministrite vahel lepiti kokku, et JuM töötab välja vajalikud seadusemuudatused tehnorajatiste talumistasude
loomiseks. Koostöö MKMi ja KeMiga – eelkõige mõjude hindamise ja analüüsimise osas. Ning teatud määruste muudatused
on ka nende teha (meie abistame). Lisaks EhS § 70 jt sätete muudatused.

september 2016

mai 2016

november 2016

aprill 2016

september 2016

juuni 2016

aprill 2016

Euroopa Patendikohus loodetakse käivitada 2017. a. alguses. Enne seda peame siseriiklikult lepingu ratifitseerima ja tegema
siseriiklikult vajalikud muudatused, et leping ja ühtne euroopa patent saaks Eestis rakenduda. Ratifitseerimiseelnõu esitamine
VV-le veebruar 2016

Paketti pole EL tasandil veel lõplikult vastu võetud, kuid sisulised vaidlused on lõppenud. Ilmselt kiidetakse heaks 2015 lõpuks.
Kuna tegemist on väga olulisi muudatusi Eesti jaoks kaasa toova paketiga (sh oluline rahaline mõju), siis tuleb analüüs, milles
määratakse kindlaks rakendamise põhimõtted, läbi viia juba 2016 aasta lõpuks.
Enne eelnõu koostama asumist on vaja kindlasti läbi viia uuring, mis tooks välja, kui suures ulatuses kasutatakse erinevaid
kandjaid isiklikuks otstarbeks koopia tegemiseks. Lisaks on vaja juhtkonna otsust, millist lahendusmudelit tühja kasseti tasu
regulatsiooni loomisel valida. Kindalt otsust uuringu läbiviimise osas pole, seega võib ajaraamistik muutuda või eelnõud ei
koostata.
Analüüsi pinnalt otsustakse, kas ja milline muudatus tehakse. VTK kooskõlastamisele esitamise tähtaeg määratakse pärast
analüüsi arutamist ministeeriumi juhtkonnaga.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 27. detsember 2016
VTK hõlmab ka tasuta väljavõtete teemat

detsember 2016

september 2016

2016

aprill 2016

juuli 2016

september 2016

Analüüsi koostamise vajadus on tõusetunud praktikas esinenud probleemidest ja küsimustest seonduvalt eksamite
korraldamisega ja hindamisega, vaidemenetlusega, järelevalvega jm. Täna puudub vandetõlke ühendav ja kutset edendav
avalik-õiguslik juriidiline isik, nagu seda on advokaatidel, notaritel, kohtutäituritel ja pankrotihalduritel. Samuti puudub see
patendivolinikel. Vandetõlkide (60) ja patendivolinike arv (60) on jõudnud suurusjärku, kus nende tegevusega seonduvat
(kutse andmine, täiendõpe, praktika ühtlustamine, panustamine õigusloomesse, kutse arendus jm) võiks riigi asemel
korraldada avalik-õiguslik juriidiline isik.
Käsitleme teemasid nagu büroo majandamise vorm, ametikitsendused, piirkondade küsimus, täiendavad toimingud ja
teenused, pikalt menetluses olnud nõuete edasise täitmise kulu ja majandusriski sissenõudjaga jagamine jms
2015 ületulev ülesanne juhul, kui otsustatakse RÕA korralduse süsteemi muuta (TP ül nr 135) - riigi õigusabi korralduse
süsteemi analüüs

Justiitsministeerium

E-residentsuse projekti raames
tõestamisseaduse jt notarite
pädevuse laiendamisega seotud
seaduste muutmise seaduse eelnõu

detsember 2016

Justiitsministeerium

Konkurentsiameti rahastamismudeli
muutmise eelnõu

2016

Justiitsministeerium

Lepitusmenetluse analüüs koos
jätkutegevustega
Alaealiste õigusrikkumistele
reageerimise revisjoni
jätkutegevused
Direktiivi 2014/42/EL
kuriteovahendite ja kriminaaltulu
arestimise ja konfiskeerimise kohta
Euroopa Liidus ülevõtmine
(04.10.2016).
Direktiivi 2014/41/EL, mis käsitleb
Euroopa uurimismäärust
kriminaalasjades (EIO), ülevõtmine
(22.05.2017)
Direktiivi 2014/57/EL,
turukuritarvituse korral
kohaldatavate kriminaalkaristuste
kohta (MAD), ülevõtmine
(03.07.2016)
Kriminaalmenetluse seadustiku
revisjoni (I etapp) koordineerimine
(ESF projekt „Õigusloome
kodifitseerimine“)

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

veebruar 2016

E-residentsuse projekti raames notariaadialaste seaduste muutmine notariteenuste digitaalse osutamise võimaldamiseks.
Koostamisel on VTK, kuid seaduseelnõu edasiminek eeldab rahastuses selguse saamist. Notarite Koda taotleb raha enda
registri arendamiseks.E-residentsuse projektiga edasi liikumine, sh eelnõu tasemel, eeldab rahastuse olemasolu tagamist.
Hetkel on VäM avaldanud, et nad ei vaja vahendeid välisesindustesse arvutite jm soetamiseks. Selles osas täpsustatakse
nendega mõningaid nüansse.
mai 2016

aprill 2016

juuni 2016

september 2016

2015. aasta lõpus valmima pidanud analüüs valmib 2016 alguses, ettepanekute pinnalt valmivad VTK ning juhendmaterjalid.
Vägivalla ennetamise strateegia tegevus.
Jätkutegevus 2015 VTKle (SOM). Konkreetsemad tähtajad sõltuvad Som jt ajakavast

Miinimumeeskirjad vara arestimiseks võimaliku hilisema konfiskeerimise eesmärgil ja vara konfiskeerimiseks
kriminaalasjades.

2015

2015

aprill 2016

mai 2016

juuli 2016

november 2016

detsember 2016

veebruar 2016

aprill 2016

juuni 2016

2017 I kv

VVTP 11.16 Muudame õigusrikkumiste menetlemise (sh kriminaalmenetluse) paindlikumaks ja lihtsamaks, tagades menetluse
inimest vähimal koormaval viisil ning arvestades rikkumiste raskusastet ja tagajärgi. Selleks uuendame kriminaalmenetluse
seadustikku. Kriminaalmenetluse kiirendamiseks tõhustame politsei ja prokuratuuri töökorraldust. VTK koostamine on VVTP-s
kavandatud märtsis 2016. Vt ka VVTP 11. (õigussüsteemi korrastamine ja lihtsustamine). VTK koostatakse töögrupi analüüsi
pinnalt. Eelnõu koostatakse töögrupi analüüsi, VTK-le antud seisukohtade ja kodifitseerimiskomisjoni otsuste pinnalt.
Kooskõlastamine peaks toimuma 2017. a I kvartalis; siis on realistlik vastuvõtmine 2018. aastaks. Tähelepanu tuleb pöörata ka
teemale alaealine kriminaalmenetluses. Detsember 2016 - Eelnõu kooskõlastamiseks seisukohtade kogumine

Justiitsministeerium

Väärteomenetluse seadustiku
aprill 2016
muutmine: SiM küsimused 2015. a
muudatuste rakendatavusest, EIK
lahendist tulenev, üksikud küsimused

mai 2016

august 2016

oktoober 2016

Justiitsministeerium

Karistusseaduse jm seaduste
juuni 2016
muutmine õiguskantsleri kirjadest
lähtudes (karistusjärgne
käitumiskontroll, eluaegsed); samuti
KarS revisjoniga kaasnenud
kirjavead; väärteotrahvid
juriidilistele isikutele, § 141 PSvastasus jne.
Vangistusseaduse/vangla
sisekorraeeskirja eelnõu suitsetamise
keelamiseks kinnipidamisasutustes

juuli 2016

oktoober 2016

november 2016

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Vangistusseaduse muutmine, sh
õiguskantsleri kirjadest lähtudes,
vangistusstrateegiast tulenev,
Sideandmete talletamist puudutav
eelnõu (KrMS, ESS, muud)

Justiitsministeerium

Kohtuekspertiisi seaduse muutmine

Justiitsministeerium

Istanbuli konventsiooni
ratifitseerimisega seotud esmased
seadusemuudatused ja rakendamise
toetamine aasta jooksul;
inimkaubanduse ohvrilt seksiteenuse
ostmise keelustamine

Seotud RM tegevustega MAR ülevõtmiseks

esitatud märts 2016

märts 2016

märts 2016

detsember 2015

mai 2016

juuni 2016

2015 a VTK alusel

juuni 2016

september 2016

võivad kaasneda muudatused infosüsteemides. Tuleb arvestada EL õiguse arengutega

juuni 2016

oktoober 2016

aprill 2016

mai 2016

VTK on saadetud kooskõlastusele detsembris 2015 (VVTP p 11.25 kohaselt VTK tähtaeg märts 2016). Vaja täiendavalt
analüüsida seksuaalse ahistamise ja stalkingu teemat.

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium
Justiitsministeerium
Justiitsministeerium

Korduvate joobes juhtide kohtlemine
- eelnõu ning muude lahenduste
rakendamine
Terrorismi valdkonna muudatused
karistusseadustikus, mis tulenevad
Euroopa Nõukogu konventsiooni Riia
lisaprotokollist (allakirjutatud
22.10.2015) ja Moneyvali
soovitustest
Laste seksuaalse kuritarvitamise
vastase Lanzarote konventsiooni
(CETS 201) ratifitseerimise eelnõu
Juriidilise isiku süüteovastutuse
analüüsist tulenevad muudatused
Karistuse raviga asendamise
regulatsiooni korrastamine
Analüüs prokuratuuri üle
tsiviilkontrolli tugevdamiseks

Justiitsministeerium

Karistusregistri seaduse
muudatusvajaduse analüüs

Justiitsministeerium

Seaduseelnõu euro ja muude
vääringute kriminaalõiguslikku kaitse
EL direktiivi ülevõtmiseks
Sundkoormiste valdkonna
seaduseelnõu

Kaitseministeerium

märts 2016

aprill 2016

mai 2016

VTK teemade tutvustamine 2016 jaanuari liikluskomisjonis

detsember 2015

juuni 2016

august 2016

VTK saadetud kooskõlastusele detsember 2015. Eelnõu menetlemine sõltub direktiivi menetlusest töögrupis.

veebruar 2016

aprill 2016

juuni 2016
(vajadusel)
juuni 2016

september 2016
(vajadusel)
september 2016
(vajadusel)

detsember 2015
(SoM koostab VVTP järgi)
märts 2016
(vajadusel)
mai 2016
september 2016

detsember 2016

Jätkutegevus seksuaalkurjategijate kohtlemise analüüsile, mis valmib detsembris 2015 ja narkosõltlaste kohtlemisanalüüsile,
mis valmib märtsis 2016.
VVTP: ajakohastame julgeolekuasutuste ja prokuratuuri tsiviilkontrolli süsteemi, et tagada isikute põhiõiguste ja vabaduste
kaitse ning minimeerida korruptsiooni ja kuritarvituste riski. Analüüs õiguskantsleri ja Riigikogu komisjonide õigustest
julgeolekuasutuste ja prokuratuuri üle tsiviilkontrolli tegemiseks.
Koostöös RIK ja registri andmete kasutajatega. Tähele panna andmekaitse määrus (karistusandmete avalikkuse kooskõla EL
õigusega). Lisaks andmetele ligipääsu ja andmekvaliteedi küsimused.

detsember 2015

Kaitseministeerium

Riigikaitselistes piiranguvööndites
ostueesõiguse seadmine
Kaitseministeeriumi kasuks

2016

2016

Kaitseministeerium

Tööandja pensioni süsteemi
väljatöötamine

2015

2016

Kaitseministeerium

Kaitseväe korralduse seaduse luure
peatüki muutmine

2015

Kaitseministeerium

Töövõimereformist tulenevalt KVTSi
ja KaLSi muutmine
Riigi julgeoleku volitatud esindaja
funktsiooni viimine Teabeametisse

Kaitseministeerium

Analüüs 2015. tööplaanist (nn Facio kaasus jm)

esitatud jaanuar
2016

esitatud
veebruar 2016

2016

2016-2017
2017

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/62/EL, 15. mai 2014, milles käsitletakse euro ja muude vääringute
kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK. Ülevõtmise tähtaeg
23.05.2016
Eesmärk on senise riigikaitseliste sundkoormiste seaduse uuendamine, arvestades muutunud seadusandlust ning riigikaitselisi
vajadusi
Eesmärgiks on riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndis olevate või töövõime tagamise eesmärgil ehitiste ostueesõiguse
võimaldamine.
Eesmärgiks on muuta tegevteenistuspensioni süsteemi ning minna üle vanglaametnike eeskujul tööandja pensionile

2016 I kv

2016 II kv

Muudatusega antakse Kaitseväele inimluure võimekus, muudetakse Kaitseväe korralduse seadust

2016 I kv

Töövõimereformist tulenevalt on vajalik viia vastavad muudatused sisse ka KVTSi ja KaLSi

2016 I kv

Eelnõuga viiakse Riigi julgeoleku volitatud esindaja funktsioon Kaitseministeeriumist Teabeametisse, muudatus puudutab
RSVSi

Kaitseministeerium

Kaitseväeteenistuse seaduse,
Kaitseväe korralduse seaduse ja
Kaitseliidu seaduse järelhindamine

2015-2016

2016 II kv

2016 III KV

2016 IV kv

Eesmärgiks on kaardistada KVTSi, KaLSI ja KKSi rakendamisega tõusetunud probleemid.

Kaitseministeerium

Kutsete elektrooniline
kättetoimetamine

2016

2016 II-III kv

2016 IV kv

2017

Eesmärgiks on võimaldada kaitseväeteenistuses saadetavaid kutseid edastada elektroonilisel viisil, see hõlmab KVTSi, HMSi
(RTS) muudatusi

Kaitseministeerium

Distsiplinaararesti kandmine PPA
arestimajades
Kaitseväe kaasamine
liiklusjärelevalvesse
Atmosfääriõhu kaitse seaduse
muutmise seaduse eelnõu (ILUC)

2015

2016 II kv

2016 II poolaasta

2016 II-III kv

2016 III KV

2016 IV kv

Direktiivi
ülevõtmine, VTKd ei esitata.

oktoober 2016

märts 2017

Eesmärgiks on võimaldada kaitseväelaste distsiplinaararesti kanda PPA arestimajades, selleks tuleb muuta KVTSi, VTMSi ja
VangS
Eesmärgiks on seoses hinnata võimalusi kaasata kaitseväelasi liiklusjärelevalvesse, eriti piirkondades, kus toimub väljaõpe või
suurte rahvusvaheliste ürituste korral (nt EL eesistumine)
Eelnõuga võetakse üle direktiiv (EL) 2015/1513, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi
kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta. Direktiiv
muudab ja lisab uusi sätteid kütusekvaliteedi direktiivi, mis on vaja üle võtta. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 10.09.2017

juuni 2016

oktoober 2016

Kaitseministeerium
Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium

Atmosfääriõhu kaitse seaduse
muutmise seaduse eelnõu (FQD)

Direktiivi
ülevõtmine, VTKd ei esitata.

Keskkonnaministeerium

Jäätmeseaduse muutmise seaduse
eelnõu väljatöötamiskavatsus

mai 2016

VTK-s sisalduvad ettepanekud anda Keskkonnaametile õigus teostada järelevalvet probleemtoodete registrisse esitatavate
andmete üle. Rehvide osas täpsustatakse tootjavastutuse sätteid.

Keskkonnaministeerium

Jäätmeseaduse muutmise seaduse
eelnõu väljatöötamiskavatsus

detsember 2016

VTK-s sisalduvad ettepanekud, kuidas viia läbi jäätmeveoreform. Tegevus on VV tegevusprogrammis ja koalitsioonileppes.

Keskkonnaministeerium

Jäätmeseaduse ja keskkonnatasude
seaduse muutmise seaduse eelnõu

Keskkonnaministeerium

Pakendiseaduse muutmise seaduse
eelnõu

Direktiivi
ülevõtmine, VTKd ei esitata.

Eelnõuga võetakse üle direktiiv (EL) 2015/652, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta. Samuti võetakse üle direktiivi 98/70/EÜ
artikkel 7a. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 17.04.2017

Esitatud märtsis

juuni 2016

Eelnõuga sätestatakse KOV-idele finantsvahendite leidmise võimalus jäätmehoolduse arendamiseks.

juuni 2016

september 2016

Eelnõuga võetakse üle direktiiv (EL) 2015/720, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ seoses õhukeste plastkandekottide
tarbimise vähendamisega. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 27.11.2016.

Keskkonnaministeerium

Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
muutmise seaduse eelnõu (uue KMH
direktiivi ülevõtmine)

Direktiivi
ülevõtmine, VTKd ei esitata.

Keskkonnaministeerium

Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
muutmise seaduse eelnõu
väljatöötamiskavatsus
(järelhindamise süsteemi
väljatöötamine)
Kalapüügiseaduse muutmise seaduse
eelnõu

november 2016

Keskkonnaministeerium

Looduskaitseseaduse muutmise
seaduse eelnõu
väljatöötamiskavatsus

mai 2016

Keskkonnaministeerium

Veeseaduse muutmise seaduse
eelnõu põhjavee direktiivi
ülevõtmiseks
Metsaseaduse muutmise seaduse
eelnõu

Direktiivi
ülevõtmine, VTKd ei tehta.

Keskkonnaministeerium

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
seaduse eelnõu

VTK
kooskõlastatud
2015.

Keskkonnaministeerium

Maa hindamise seaduse muutmise
seaduse eelnõu

Keskkonnaministeerium

Nagoya protokolli ratifitseerimise
seaduse eelnõu

Keskkonnaministeerium

Ballastvete konventsiooni
ratifitseerimise seaduse eelnõu

Keskkonnaministeerium

Kiirgusseaduse eelnõu
(kodifitseerimine)
Jäätmeseaduse eelnõu
(kodifitseerimine)

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium

Veeseaduse eelnõu
(kodifitseerimine)

Keskkonnaministeerium

Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu
(kodifitseerimine)

VTK-d ei tehta,
kuna
rahvusvahelise
lepingu
ratifitseerimine
VTK-d ei tehta,
kuna
rahvusvahelise
lepingu
ratifitseerimine.

juuni 2016

jaanuar 2017

Uue KMH direktiivi ülevõtmiseks ei koostata väljatöötamiskavatsust, sest HÕNTE § 1 lg 2 ei ole seaduseelnõu
väljatöötamiskavatsus nõutav, kui eelnõu käsitleb EL õiguse rakendamist ja kui eelnõu aluseks oleva EL õigusakti eelnõu
menetlemisel on sisuliselt lähtutud HÕNTE § 1 lg 1 sätestatud nõuetest. Uue KMH direktiiviga täpsustatakse eelkõige kehtiva
direktiivi kohast KMH menetluse protseduuri ning ajakohastatakse ja lisatakse uusi nõudeid erinevates KMH etappides (nt
eelhindamise kriteeriumid, KMH aruande sisunõuded, otsuste põhjendamiskohustus). Sealjuures ei muudeta KMH direktiivi
lisasid 1 ega 2 (vastavalt kohustusliku KMH-ga ja eelhindamise alla kuuluvad projektid). Euroopa Komisjoni ettepaneku juurde
on koostatud põhjalik mõjude analüüs. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 15.05.2017
Eelnõuga luuakse toimiv keskkonnamõju hindamiste järelhindamise süsteem, et kontrollida KMH/ KSH hindamistulemuste
õigsust.

juuni 2016

detsember 2016

Tulenevalt EL auditist on vajalik seadust muuta, viimaks kooskõlla EL kontrollmääruse sätetega (näiteks kaptenite
punktisüsteem). Harrastuspüügi aruanne muudetakse taotluse kohustuslikuks lisaks, töötatakse välja kaptenite
punktisüsteem, mis on seotud kontrollmääruse rakendamisega.
VTK-s kajastatakse seaduse muutmise peamisi eesmärke: ostueesõiguse kaotamine, loodusobjekti kaitse alla võtmise ja
loodushoiutoetuste maksmise aluste ning menetluse täpsustamine, samuti ranna ja kalda kaitset (mootorsõidukitega
sõitmine) ning liigikaitset käsitlevate sätete täpsustamine ja võõrliikide regulatsiooni muutmine MsÜS nõuetest tulenevalt
ning võõrliigi tõrje põhimõtete muutmine, tiheasustusalal puuderaie regulatsiooni täpsustamine, vastutuskoosseisude
ülevaatamine ja trahvimäärade muutmine.

Esitatud

mai 2016

Eelnõuga võetakse üle direktiiv 2014/118/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu põhjaveedirektiivi
2006/18/EÜ II lisa. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on juuli 2016.

mai 2016

september 2016

Metsaseaduse muutmise oluline eesmärk on halduskoormuse vähendamine (metsateatise registreerimise võimaluse
laiendamine, metsakahjustuste likvideerimise menetlusprotsessi lühendamine, erametsanduse toetuste menetlemise
optimeerimine); samuti on vaja metsakorralduse osa viia vastavusse tänaseks kujunenud tegeliku olukorraga. Arvestades
huvigruppide soovidega on täpsustamisel ka raieviiside ja vääriselupaikade peatükid. Kehtiva regulatsiooni muutmine loob
parima lahenduse kitsaskohtade ja tekkinud probleemide lahendamiseks. Ühtlasi annab see parima tulemuse nii metsade
vabatahtliku kaitse kui ka majandamise osas.

detsember 2016

juuni 2017

Eelnõuga töötatakse välja uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu, mis arvestab vee-ettevõtluse jätkusuutlikkus ja
veemajanduse säästlikkuse põhimõtet.

august 2016

jaanuar 2017

Maa korralise hindamise tulemused on asjakohased ning peegeldavad hindamise aasta turutasemeid. Hindamise tulemuste
kasutamise võimalused on laiemad.

mai 2016

oktoober 2016

Eelnõuga ratifitseeritakse bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende
kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokoll.

aprill 2016

august 2016

Vastavalt HELCOMi liikmesriikide kokkuleppele (Läänemere tegevuskava) peetakse vajalikuks ühineda konventsiooniga mitte
hiljem kui 2013. HELCOMi riikidest on konventsiooni ratifitseerida jõudnud Taani, Rootsi, Saksamaa ning Venemaa. Soomes,
Lätis, Leedus, Poolas ja Eestis on protsess pooleli.

Esitatud VV-le

Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel paremini haakuva, lünkadeta ja paremini arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Eelnõuga kõrvaldatakse ka praktikas ilmnenud puudused.
Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel paremini haakuva, lünkadeta ja paremini arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Eelnõuga kõrvaldatakse ka praktikas ilmnenud probleemid, sealhulgas vähendatakse halduskoormust ohtlike jäätmete
käitlejate jaoks (kaotatakse ära ohtlike jäätmete käitluslitsents) ning lihtsustatakse loa menetlust.
Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel paremini haakuva, lünkadeta ja paremini arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Eelnõuga kõrvaldatakse praktikas ilmnenud puudused ja lihtsustatakse loa menetlust ning viiakse kooskõlla EL õigusega.

Eelnõu on läbinud
suure
kooskõlastusringi
Eelnõu on läbinud
suure
kooskõlastusringi.

august 2016

september 2016

Esitatud VV-le

Eelnõu eesmärgiks on lihtsam, omavahel paremini haakuva, lünkadeta ja paremini arusaadava keskkonnaõiguse loomine.
Võetakse üla ka EL õigust ning kõrvaldatakse praktikas ilmnenud puudused ning lihtsustatakse loamenetlust.

Keskkonnaministeerium

Keskkonnatasude seaduse muutmise
seaduse eelnõu

Eelnõu on läbinud detsember 2016
kooskõlastusringid

Keskkonnaministeerium

Maapõueseaduse eelnõu

Keskkonnaministeerium

Ruumiandmete seaduse,
äriseadustiku ja mittetulundusühingu
seaduse muutmise seaduse eelnõu

Kultuuriministeerium

Etendusasutuste seaduse muutmise
seadus
Muinsuskaitseseadus
Rahvaraamatukogu seadus

jaanuar 2016

Kultuuriministeerium

Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi
ja sisseveo seadus

märts 2016

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Esitatud VV-le.

Eelnõu on läbinud mai 2016
kooskõlastusringid.

Eelnõukohase seadusega ajakohastatakse kutselisele kalapüügile kehtestatud tasude piirmäärasid, mis on samal tasemel
olnud aastast 2006, muutunud on aga nii kala hinnad kui ka püügivahendite võimsused. Lisaks luuakse mitmete täiendustega
õiguslik alus praktikas keskkonnatasude määramise ja maksmise kontrolli käigus ilmnenud probleemide lahendamiseks.
Jäätmekäitleja, kes taaskasutab jäätmeid ja selle jäätmekoguse eest saastetasu ei maksa, peab suutma tõendada jäätmete
taaskasutust. Veesaastetasudele sooduskoefitsiendi 0,5 rakendamiseks peab käitlejal edaspidi olema täidetud nõuetekohane
seirekohustus. Muudetakse ka keskkonnatasude määramise aegumist reguleerivaid sätteid, et vältida loata tegevuse korral
keskkonnatasu määramise ennatlikku aegumist.
Eelnõule ei koostata VTK-d, kuna seda on koostatud alates 2013. aastast ja menetletud kaastates asjakohaseid ministeeriume,
sh on eelnõu juba korra läbinud ministeeriumidevahelise kooskõlastusringi 2015. a alguseks ja esitati 29. jaanuaril 2015. a
Vabariigi Valitsusele. Seega ei ole tegemist enam eelnõu väljatöötamise, vaid jätkuva menetluse etapiga ning VTK-le seatud
eesmärk ehk ministeeriumide informeerimine muudatustest ja nendelt tagasiside kogumine ning mõjude hindamine on juba
toimunud.
Maapõueseaduse muutmist alustati 2012. a-l. Seaduseelnõu kooskõlastati 2013. a-l eri organisatsioonide, sh
ministeeriumidega. Eelnõu oli kavas esitada Vabariigi Valitsusele 2014. a jaanuaris. Samas alustas keskkonnaministeerium
2013. a lõpus maapõueseaduse keskkonnaõigusega kooskõlla viimist, mistõttu leiti, et maapõueseaduse muudatust ei esitata
veel Vabariigi Valitsusele ning keskkonnaseadustiku kodifitseerimise raames koostatakse uus maapõueseaduse eelnõu.
Seejärel täiendati eelnõu vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seadusele, tutvustati eelnõu avalikkusele ning küsiti eelnõu
täiendamiseks eri huvirühmade arvamusi. 2014. a sügiseks olid põhiprobleemide võimalikud lahenduskäigud välja töötatud,
sealjuures saadi maapõueseaduse eelnõule keskkonnaseadustiku eelnõu väljatöötamise kodifitseerimiskomisjoni heakskiit.
Järgmise sammuna tegeleti nende küsimustega, mis jäid maapõueseaduse eelnõus seni lahendamata (kaevandamise
eelprojekt, tagatisraha, keskkonnakahju, tiikide rajamine). 2015. a-l täiendati maapõueseaduse eelnõu, see kooskõlastati eri
organisatsioonide ja ministeeriumidega. 2016. a alguses esitatakse eelnõu Vabariigi Valitsusele.
Eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest lahendada praktikas esile kerkinud probleeme, mis on seotud ruumiandmete
infrastruktuuri arendamisega ja eri andmekogude koostalitlusvõime tagamisega. Eelnõus sisalduvad ka Justiitsministeeriumi
poolt lisatud äriseadustiku ning mittetulundusühingute seaduse muutmise sätted aadressandmete süsteemi rakendamiseks
äriregistris ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.
VVTP 14.21

august 2016

oktoober 2016

september 2016

november 2016

VVTP 14.26, Eelnõu läbinud esimese kooskõlastusringi, sõltub rahastuse olemasolust
VVTP 14.19

september 2016

november 2016

Seotud UNESCO 1970.a kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning
ärahoidmise abinõude konventsiooni ratifitseerimisega

Meresõiduohutuse seaduse
muutmise seadus

Esitatud
ministeeriumitele
25.09.2015

märts 2016

Eelnõu vastuvõtmisel tagatakse meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste vastavus Euroopa Liidu ja
rahvusvahelisele mereõigusele. Olulisema mõjuga muudatused on alljärgnevad: 1) eelnõuga kaotatakse tegevusloa kohustus
ettevõtjatele, kes tegelevad hüdrograafiliste mõõdistustööde teostamisega või mereõppeasutuste kvaliteedissüsteemi
auditeerimisega; 2) eelnõu kohaselt ei nõuta kohalikus rannasõidus sõitvatelt üle 500-se kogumahutavusega laevadelt ja alla
500-se kogumahutavusega laevadelt, mis veavad üle 250 reisija, ning A-klassi reisilaevadelt või SOLAS konventsiooni nõuetele
vastavate laevaga liidestuvatelt laevadelt turvaülevaatuste läbimist, reederi ja laeva turvaülema ametikohti, laeva turvaplaani
ja turvajuhendi koostamist ning nende Veeteede Ametiga kooskõlastamist ja turvaõppuste ning turvaharjutuste korraldamist;
3) eelnõuga võimaldatakse üle 45 aasta vanustele laevadele taotleda ajaloolise laeva tunnistust, mis kehtib sõitmiseks
liikmesriikide kohalikus rannasõidus. 4) eelnõuga kaasnevad muudatused meremeeste tervisekontrolli tegijatele, kuna
eelnõuga pannakse asutusele, kus tervisekontrolli tegija töötab, kohustus omada kvaliteedisüsteemi. 5) eelnõu kohaselt
tunnustatakse väikelaeva juhtimisõigust tõendava dokumendina või meresidevahendi kasutamise õigust tõendava
dokumendina lisaks Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi välja antud väikelaevajuhi
tunnistusele ka nende volitusel välja antud väikelaevajuhi tunnistusi ning väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistusi või
piirangutega raadiosideoperaatori tunnistusi või raadiosideoperaatori tunnistusi. VTK-d ei tehtud, sest kuulus HÕNTE erandi
alla.

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Lennundusseaduse ja
riigilõivuseaduse muutmise seadus

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Lennundusseaduse ja
riigilõivuseaduse muutmise seadus

detsember lõpp
Eeldatavasti 2016
2015/jaanuar algus teine pool
2016
aprill 2016
november 2016

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

EL määruse nr 910/2014, e-identimise
ja e-tehingute jaoks vajalike
usaldusteenuste kohta siseturul ja
millega tunnistatakse kehtetuks
direktiiv 1999/93/EÜ, rakendamise
seadus
Võrgu- ja infoturbe direktiivi (alles
menetluses) ülevõtmise seadus

jaanuar 2016

Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja
toote nõuetele vastavuse seaduse
muutmise seadus

EIS esitatud
27.10.2015. JuM-i
jaanuar 2016

Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

september 2016

2016. aasta aprilli
lõpp

EL määruse nr 965/2012 implementeerimine lennundusseadusesse, mis puudutab lennutegevust (nii äriline kui mitteäriline).
VTK-d ei plaanita HÕNTE § 1 lg 2 p 2 (eelnõu käsitleb EL õiguse rakendamist).
Lennunduspersonali lubade peatükk vajab vastavusse viimist EL määrusega (1178/2011), hõlmab endas lennundusmeditsiini,
õhusõiduki meeskonnaliikmete ja lennuliikluse lennujuhtide ja -informaatorite osa. VTK-d ei plaanita HÕNTE § 1 lg 2 p 2
(eelnõu käsitleb EL õiguse rakendamist)
EL määruse nr 910/2014, e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse
kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ, rakendamise seadus. EL määrus jõustub 1. juulil 2016. a. VTK-d ei plaanita, kuna tegemist on
EL-i õiguse rakendamisega.

Võrgu- ja infoturbe direktiiv alles menetluses, kuid tõenäoliselt võetakse 2016. a vastu.
aprill 2016

Muudatus on vajalik, et rakendada EL-i määrusi 167/2013 ja 168/2013, mis käsitlevad T ja L kategooria sõidukite
tüübikinnitust ja turujärelevalvet. VTK-d ei plaanita, kuna tegemist on EL-i õiguse rakendamisega.

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Liiklusseaduse muutmise seadus

juuli 2016

veebruar 2017

Muudatus direktiivide 2014/45 ja 2014/47 üle võtmiseks, mis käsitlevad sõidukite tehnoülevaatust ja liiklevate sõidukite
tehnokontrolli teedel. Direktiivide ülevõtmise tähtaeg 20.05.2017. VTK-d ei plaanita, kuna tegemist on EL-i õiguse
ülevõtmisega.

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Liiklusseaduse muutmise seadus

veebruar 2016

detsember 2016

Vabariigi Valitsusele 14.11.2014 esitatud liikluseaduse muudatus, millest osa esitati Riigikogule. Esitamata osa menetlemine. 1) viiakse sisulised nõuded
mõistete paragrahvist välja; Kuivõrd rikkumistena saab käsitleda üksnes seaduse asjakohastes sisulistes paragrahvides reguleeritud nõuete mittetäitmist
või vastavust esitatud nõuetele, siis õigusselguse tagamiseks viiakse kehtivas seaduses mõistete kaudu kehtestatud nõuded seaduse vastavasisulistesse
paragrahvidesse, mis mõistes käsitletud valdkondi reguleerivad. Ühtlasi tagab see seaduses kehtestatud nõuete parema jälgitavuse. 2) Võimaldatakse
kasutusele võtta teisaldavad automaatsed liiklusjärelevalveseadmed, lisaks võimaldatakse töödelda automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmeid
õigusrikkujate tuvastamiseks. Kui õigusrikkumist ei tuvastatud automaatse andmetöötluse käigus, siis andmed kustutatakse; Muudatusega võimaldatakse
tuvastada rikkumisi, mis on seotud ühistranspordiraja kasutamise, liikluskindlustuse seaduse alusel kindlustuskohustusega hõlmatud sõidukite
kasutamisega ilma kohustusliku liikluskindlustuseta või kui sõiduk ei ole tähtaegselt läbinud tehnonõuete kontrolli. Selliste rikkumiste tuvastamiseks on
vajalik koguda kõigi sõidukite andmeid, et tuvastada õigusrikkuja. Kui andmete töötlemise käigus rikkumist ei tuvastatud, siis andmed kustutatakse.
Rikkuja tuvastamiseks tehakse päring, majandustegevuseregistrisse liikluskindlustuse registrisse või liiklusregistrisse. 3) suurendatakse jalakäijate ja
sõitjate ohutust;Jalakäijate tee ületamise kohti täpsustatakse ning seatakse kohustus kasutada tee ületamiseks kohti, kus on jalakäijal turvalisem teed
ületada. Sõitjaid puudutavat regulatsiooni täpsustatakse ja lisatakse nõuded ka maastikusõiduki liiklemist reguleerivasse osasse. 4) luuakse uued
andmekogud – reguleerija andmekogu ja liiklusõnnetuste andmekogu; Reguleerija andmekogu kasutusele võtmine muudab reguleerija pädevust
tõendavad andmed kättesaadavamaks liiklust korraldavatele isikutele ja asutustele. Liiklusõnnetuste andmekogu loomisega kehtestatakse täpsem
regulatsioon Maanteeameti poolt töödeldavatele andmetele, nende saamisele ja väljastamisele.5) laiendatakse tehnonõuetele vastavuse kontrolli
teostamise ulatust;Lisatakse Maanteeametile volitatus sõlmida koostöölepinguid teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutusega tehnonõuetele
vastavuse kontrolli vastastikuseks tunnustamiseks, mille eesmärgiks on suurendada rahvusvahelisi vedusid teostavate transpordiettevõtjate
konkurentsivõimet, kellel avaneb võimalus teostada oma masinapargile tehnonõuetele vastavuse kontrolli väljaspool Eestit. 6) lisatud võimalus kasutada
pukseerimisel abivahendina pukseerimishaagist;Muudatusega lisatakse võimalus kasutada pukseerimisel abivahendina pukseerimishaagist.
Pukseerimishaagis on laialdaselt kasutusel Euroopa Liidu liikmesriikides. Liiklusohutuse seisukohalt rakendatakse sellisele sõidukite ühendusele
pukseerimisele kehtestatud lubatud suurimat sõidukiirust, mis LS § 15 lõike 1 punkti 4 kohaselt on 50 km/h Pukseerimishaagis on laialdaselt kasutusel
Euroopa Liidu liikmesriikides. Liiklusohutuse seisukohalt rakendatakse sellisele sõidukite ühendusele pukseerimisele kehtestatud lubatud suurimat
sõidukiirust, mis liiklusseaduse § 15 lõike 1 punkti 4 kohaselt on 50 km/h. 7) Tunnustatakse B-kategooria mootorsõiduki juhiluba, mis on väljastatud riigis,
mis ei ole Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni või Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriik või Euroopa majanduspiirkonna liikmesriik
või Šveitsi Konföderatsioon. Muudatusega luuakse võimalus turismi ja majandustegevuse arenguks, sest sellega luuakse võimalus isikutele, kes kehtiva
seaduse kohaselt ei võinud juhtida B-kategooria mootorsõidukit, kuigi neile oli väljastatud elukoha riigis B-kategooria mootorsõiduki juhiluba. 8)
reguleerija tunnistustele määratakse kehtivus; Reguleerija täiendkoolitusega tagatakse reguleerijate erialane pädevus. Reguleerija peab läbima
täiendkoolituse enne uue tunnistuse väljastamist. 9) lubatakse juhendada alla 18-aastast isikut lisaks seaduslikule esindajale ka seadusliku esindaja
kirjaliku nõusolekuga isikul; Muudatusega lubatakse juhendada alla 18-aastast isikut lisaks seaduslikule esindajale ka seadusliku esindaja kirjaliku
nõusolekuga isikul. Muudatusega ühtlustatakse regulatsiooni piiratud juhtimisõigusega isiku ja juhendatava isiku juhendamist kui isik on alla 18-aastane.
Liiklusseaduse § 95 nimetatud piiratud juhtimisõigusega isik võib autot juhtida tingimusel, et tema kõrval on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja
kirjaliku nõusolekuga isik. Muudatusega kaasneb oluline mõju liiklusohutusele, sest suureneb juhtimisõigust taotlevate isikute võimalused sõidupraktika
saamiseks. VTK-d ei planeerita, kuna tegemist on enne VTK kohustust algatatud eelnõuga.

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Autoveoseaduse eelnõu

Seaduse eelnõu
juuni 2016
esitati EIS süsteemi
kaudu esimesele
kooskõlastusringile
24.11.2015.
Justiitsministeerium
ile on plaanis
eelnõu esitada
märts 2016

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Raskeveokite ajapõhine
teekasutustasu

2016. aasta
märts

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Raudteeseaduse muutmise seadus

2016. aasta
september

Mõjude analüüs november 2016
on tehtud
Riigikantselei
tellimusel 2015.
aastal koostatud
uuringus
"Transpordimaksu
de rakendamise
võimalused Eestis"

aprill 2017

01.10.2000 jõustunud autoveoseaduses tehtavad muudatused on osutunud niivõrd mahukaks, mille tõttu on vajalik esitada
uue autoveoseaduse eelnõu. Seaduse eelnõu esitati EIS süsteemi kaudu esimesele kooskõlastusringile 24.11.2015. Eelnõu
eesmärgiks võrreldes kehtiva autoveoseadusega on täpsustada mitmeid seaduses kehtestatud tingimusi seoses vedaja
tegevusalale juurdepääsu ja sellel tegevusalal tegutsemisega ning vedaja vastutusega autovedude korraldamisel. Kuna
autoveoseaduse alusel antakse ettevõtjatele mitmeid tegevuslubasid, siis käesolevas eelnõus ühtlustatakse nende
tegevuslubade menetlemise korda seoses MSÜS-ga. Samas sätestatakse eelnõus mõningad erisused, mis tulenevad Euroopa
Liidu õigusaktidest ja mille puhul MSÜS-i ei ole võimalik rakendada. Kuna autovedude korraldus on paljuski seotud veose
saatja tegevusega, siis kehtestatakse käesoleva eelnõuga teatud kohustused veose saatjale ning sellest tulenevalt ka veose
saatja vastutus rikkumiste korral. Eelnõuga laiendatakse riikliku järelevalve teostaja õigusi kehtestatud nõuete kontrollimisel,
nõuetele mittevastava autoveo tõkestamisel ja karistuste määramisel ja maksmata trahvide sissenõudmisel. Eelnõuga
lihtsustatakse autoveoks vajalike dokumentide kasutamist, näiteks riigisisesel veoseveol loobutakse tegevusloa kinnitatud
ärakirja, kasutuslepingu ning ameti- ja täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi kaasaskandmise kohustusest, kuna
nende dokumentide olemasolu on võimalik kontrollida riiklikest registritest. Lihtsustatakse autojuhi ameti- ja
täienduskoolitust korraldavate õppeasutuste koolitusloa taotlemist, kuna loobutakse praegu kehtivast dubleerivast
koolituslubade süsteemist. Samas kehtestatakse ameti- ja täienduskoolitust korraldavate õppeasutuste õpetajatele
perioodiline täienduskoolituse kohustus. Uue autoveoseaduse jõustumise aeg eelnõu kohaselt on 2017.a 1. jaanuar. VTK-d ei
planeerita, kuna tegemist on enne VTK kohustust algatatud eelnõuga
Vajadusel
2019. aastal

Tegemist on Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist tuleneva tegevusega. Eelnõu väljatöötamiskavatsuse raames kaalutakse
alternatiividena võimalust kehtestada teekasutustasu alates 12 tonnistele veokitele ja alandatud tasumäärade kehtestamise
otstarbekust. Iga järgneva etapi tegevus eeldab Valitsuse otsust teemaga edasi liikuda.

Siseriiklike nõuete ajakohastamine.

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Ehitusseadustiku muutmise seaduse
eelnõu

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Kinnisasja sundvõõrandamise
seaduse ja sellega seonduvate
seaduste muutmise seadus
Elektrituruseaduse muutmise seadus

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Eelnõu on läbinud 2016. aasta märts
suure
kooskõlastusringi.
22.10.2015 esitatud
JuM-i
kooskõlastuseks
tähtajaga
19.11.2015.
02.12.2015 andis
JuM teada eelnõu
mittekooskõlastamisest.
VTK etapp
läbitud

jaanuar 2016

VTK etapp
läbitud

jaanuar 2016

VTK etapp
läbitud

7.12.2015 saadeti aprill 2016
EISi
minsiteeriumitele
kooskõlastamisele
EIS-s JuM
veebruar 2016
kooskõlastamisel,
tähtaeg 23.12.2015
EIS 15.09.2015 I ring

märts/aprill 2016

Eelnõu võtab üle direktiivi 2014/61/EL. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 01.01.2016. Direktiiv tuleb jõustada 01.07.2016.
Direktiivi eesmärgiks on vähendada kiire andmesidevõrgu kasutuselevõtu kulusid. VTK-d ei plaanita, kuna tegemist on EL-i
õiguse ülevõtmisega.

Vajadus täpsustada regulatsiooni süsteemiga ühendamata üliväikese eraldatud võrgu (edaspidi eraldatud võrk ) ja suletud
jaotusvõrgu osas, aga ka tarbijapaigaldise ning võrgu omaniku kohustuste osas. Eesti ainsad süsteemiga ühendamata võrgud
asuvad Ruhnu ja Prangli saarel ning eelnõu täpsustab elektrienergia tootmise ja bilansiga seonduvat nendes võrkudes.
Nähakse ette võrguettevõtja tootmiskohustus eraldatud võrgus, kui konkursi korras ei leita tootjat ning samuti nähakse ette
toetusmehhanism sellise tootja kulude kompenseerimiseks. Sellest tulenevalt võivad suureneda tarbijate kulutused
hinnanguliselt 0,0039 s/kWh. Eelnõu vähendab sellise jaotusvõrguettevõtja aruandluskohustust, kes kvalifitseerub suletud
jaotusvõrgu ettevõtjaks. Samuti nähakse ette võrguettevõtja vabastamine elektrienergia müügi loakohustusest, kui ta müüb
elektrienergiat ainult üldteenuse korras. Eelnõu täpsustab ka võrgu omanikule kuuluva võrguga ühendatud tarbijatele
võrguteenuse osutamise jätkamise kohustust. Pisitootjatelt – need on võrgueeskirja kohaselt tootjad, kes kasutavad
elektrienergia tootmiseks kuni 200 kWel võimsusega elektrijaama – ei nõuta tootmise ega müügi tegevusloa omamist ning nad
võivad tegutseda mistahes vormis (eraisikuna, äriühinguna või mittetulundusühinguna).

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Maagaasiseaduse muutmise seadus

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Kaugkütteseaduse muutmise seadus

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Elektrituruseaduse muutmise seadus
(toetused)

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Ehitusseadustiku muutmise seadus

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Turismiseaduse muutmise seadus
(koos VÕS muudatustega,
pakettreisidirektiivi ülevõtmiseks
Eesti õigusse)

detsember 2016

I kv 2017

Turismiseadust muudetakse, et võtta Eesti õigusse üle uus pakettreisidirektiiv. Kaasneb VÕS muutmise vajadus. Direktiiv
laiendab tänast turismiseaduse reguleerimisala, suurendab tarbijate kaitset reiside ostmisel ning toob ettevõtjatele kaasa
lisakohustusi. Direktiivi eeldatav ülevõtmise tähtaeg on jaanuar 2018 (täpselt selgub, kui direktiiv avaldub). VTK-d ei
kavandata, kuna tegemist on EL õigusakti ülevõtmisega, mis on maksimumharmoneeriv.

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Mõõteseaduse muudatus

juuni 2016

september 2016

VTK on juba varasemalt tehtud. Eelnõu on valmis ja ka kooskõlastusringi juba läbinud ning ka VVs käinud ning Riigikogule
esitatud. Kahjuks kukkus Riigikogu menetlusest välja enne 2015 aasta valimisi. Eelnõusse tuleb mõningaid muudatusi juurde
ning seetõttu saadame selle uuesti kooskõlastamisele. Eelnõu muudatus on vajalik praktikas üleskerkinud mõõtmisalaste ja
järelevalvega seotud probleemide lahendamiseks ning tarbearvestitele statistilise taatlemise võimaluse loomiseks.

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Lennundusseaduse ja
riigilõivuseaduse muutmise seadus

jaanuar 2016

Eeldatavasti 2016
teine pool

Mehitamata õhusõidukite regulatsioon Eestis tegutsevate MÕ käitajate jaoks. Hetkel on MÕ-le kehtivad nõuded vaid
siseriiklikes lennureeglites, kuid vaja oleks täiedavaid nõudeid, kuna valdkonna levik on olnud kiire. VTK-d ei plaanita, kuna
mehitamata õhusõidukite algne muudatus sisaldus LennS muutmise eelnõus, mis oli märgitud 2014.a MKM-i
õigusloomeplaanide hulka, mille puhul ei rakendata uuendatud normitehnika eeskirju.

VTK koostamise
tähtaeg
täpsustamisel

Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu seab taastuvatest allikatest ja soojuse ja elektrienergia koostootmise režiimis
toodetud elektrienergia toetusmeetmed vastavusse Euroopa Komisjoni kehtestatud riigiabi kriteeriumitega, korrastab
olukorda elektriturul, tagab toetusmeetmete proportsionaalsuse saavutatava eesmärgiga ja kohandab toetusmeetmed
elektrienergia areneva siseturuga, sealhulgas vähendab taastuvate energiaallikate kehtivast toetusskeemist tingitud
konkurentsimoonutusi ning vähendab põhjendamatult kõrget majanduslikku koormust tarbijatele. VTK kohustust ei ole, sest
läks HÕNTE erandite alla.
Üldjoontes teemad mida võib hõlmata:
- pädevuse tõendamise ja kutsetega seonduv,
- ehitise auditiga seonduv (ehitise osale, või nt seadustamisel auditi tegemine jms),
- omanikujärelvalve (nt iseehitamisel järelevalve tegemine),
- ehitiste seadustamine ja registrisse kandmine (see regulatsioon vajab lihtsustamist),
- võrgurajatiste infosüsteemiga seonduv (on võimalik, et IT arenduse ajal tuleb uusi mõtteid selle süsteemi osas),
- riigikaitselased objektid (kas peaks lisama nt riigipiiri või midagi veel samasse loetellu),
- riigilõivud,
- lisa 1 (nt korterelamu ümberehitise loanõuded),
- mõned EHRiga seonduvad regulatsioonid (nt kas dokumente tuleb esitada kahte kohta (nt geodeetiliste tööde puhul
maaamet ja EHR) või saab teha andmevahetuse kaudu).

Maaeluministeerium

Loomakaitseseaduse,
loomatauditõrje seaduse ning
loomade ja loomsete saadustega
kauplemise ning nende impordi ja
ekspordi seaduse muutmise seadus

jaanuar 2016

aprill 2016

Loomakaitseseaduse muutmise eemärk on viia seaduse loomade vedu reguleeriv osa kooskõlla MsüSiga ja tagada nõukogu
määruse (EÜ) nr 1/2005 rakendamiseks õiguslikult korrektsed alused. Tulenevalt eeltoodust täiendatakse loomakaitseseadust
sätetega, milles reguleeritakse loomade veo ning loomade pikaajalise veo teostamist võimaldavate tegevuslubade andmise
korda ning nähakse ette loomade vedaja ja pikki vedusid teostava loomade vedaja tegevusloa saanud ettevõtjate andmete
kogumine põllumajandusloomade registris. Samuti täpsustatakse loomade veoks kasutatavate maanteeveovahendite
juhtidelt ja loomade saatjatelt nõutavate pädevustunnistuste väljastamise korda ning selle eelduseks olevate koolituste ja
eksamite korraldamise korda. Muuhulgas muudetakse ka loomatauditõrje seadust, et reguleerida kooskõlas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumisega seonduvat. Sellega
seoses tunnistatakse kehtetuks vastav paragrahv loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi
seaduses, sest nimetatud seadus käsitleb lemmikloomade liikumist eelkõige kaubandusega seoses, aga lemmikloomade
mittekaubanduslik liikumine vajab reguleerimist loomataudi leviku ohust lähtuvalt. Loomatauditõrje seaduse muutmise
seaduse eelnõu on kiireloomulisena töötatud välja seoses eriti ohtliku loomataudi (sigade aafrika katk) jõudmisega Eesti
territooriumile ja selle edasise levikuga ettevõttesse, kus tegeletakse sigade pidamisega ning taudi levikuga seoses ilmnenud
vajadusega rangemate ja teatud juhtudel täpsemate tauditõrjemeetmete järele.

Maaeluministeerium

Mahepõllumajanduse seaduse
muutmise seadus

tehtud veebruar
2015

mai 2016

august 2016

Eelnõuga luuakse võimalus kehtestada toitlustusettevõttes mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamisele viitav märk ja
lihtsamad nõuded mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamisele viitamiseks toitlustusettevõtjatele.

Maaeluministeerium

Maaelu ja põllumajandusturu
korraldamise seadus

tehtud juuli 2015

mai 2016

juuni 2016

Täiendatakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise sätteid arvestades seaduse rakendamisel tekkinud probleeme. Samuti
täiendatakse seadust Siseministeeriumilt Maaeluministeeriumi valitsemisalasse üle antud regionaalprogrammide
rakendamiseks vajalike sätetega, peatükiga, mis sätestab õiguslikud alused muu toetuse, mida ei anta riigiabi ega vähese
tähtsusega abina, andmiseks ning ajakohastatakse tuulekaera leviku abinõusid käsitavaid sätteid.

Maaeluministeerium

Taimekaitseseaduse muutmise
seadus

koostamisel

november 2016

jaanuar 2017

Taimekaitseseaduses kavandatavad muudatused taimetervise valdkonnas on tingitud vajadusest täiendada seadust
asjakohaste normidega ohtliku taimekahjustaja tõrje korraldamiseks, nimetada taimetervise valdkonna pädev asutus,
täiendada seadust vastutusnormiga puidust pakkematerjali vastavusmärgi mitteõiguspärase kasutamise, turustamise ja
parandamise nõuete rikkumise eest ning täiendada seadust taimekaitsevahendi kasutaja teavitamiskohustusega, et tagada
taimekaitsetööde ohutus mesilastele.

Maaeluministeerium

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

tehtud oktoober
2015

august 2016

september 2016

Kavas on asutada ühtne andmekogu kõigi kalapüügiseaduse alusel kogutavate andmete kogumiseks ja menetlemiseks, mis on
täies mahus võimalik liidendada riigi infosüsteemiga. Tagatakse isikutele, kellele on eraldatud teatud kalapüügivõimalused,
kindlus, et nad saavad oma püügivõimalused välja püüda ning isikutel, kellel vastavaid püügivõimalusi ei ole, kaaspüügina
püütud kala lossida ei lubata või antakse neile võimalus kala lossimiseks kaaspüügi katteks spetsiaalselt eraldatud kvoodiosa
piires kuni selle ammendumiseni kehtestatud normide piires. Tagatakse, et kalalaevaregistris saavad toiminguid teha ja seal
registreeritud kalalaevu omada vaid kutselise kalapüügiga tegelevad isikud ning vaba püügivõimsuse kasutamine muutub
paindlikumaks, võimaldades kutselise kalapüügiga tegelevatel isikutel püügil kasutatavad kalalaevad ilma pika ooteajata
kalalaevaregistrisse kanda. Muudatuste tulemusena peaks vähenema fiktiivsete tehingute tegemise võimalus kalalaevaregistri
vaba aeguva püügivõimsuse hoidmise aja pikendamiseks.

Maaeluministeerium

Toiduseaduse muutmise seadus

september 2016

Kavas on analüüsida toiduseaduse muutmise vajadust seoses eesmärgiga vabastada tegevusloakohustusest need käitlejad,
kes valmistavad loomset toitu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa III peatükis nimetatud
ettevõttes (sealhulgas eraelamus) ja kes soovivad seda turustada teisele käitlejale. Samuti analüüsitakse vajadust kehtestada
erandeid väikeettevõtjatele seoses ruumidele ja seadmetele kehtivate nõuetega.

Maaeluministeerium

Säästva arengu seaduse ning taimede
paljundamise ja sordikaitse seadus
muutmise seadus

september 2016

Kavas on analüüsida Nagoya protokolli, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 511/2014 ja komisjoni
rakendusmääruse (EL) 2015/1866 rakendamiseks vajalikke muudatusi, mis on vajalikud riigile nendest õigusaktidest
tulenevate kohustuste täitmiseks, et tagada põllumajanduse valdkonnas kasutatavatele geneetilistele ressurssidele
juurdepääs ning nende kasutamisest saadava tulu õiglane ja erapooletu jaotamine. Määrata tuleb pädev asutus, luua tuleb
alused järelevalve tegemiseks põllumajanduse valdkonnas kasutatavate geneetiliste ressursside ja nendega seotud
traditsiooniliste teadmiste kasutajate üle ning sätestada rikkumiste korral kohaldatavad tõhusad, proportsionaalsed ja
hoiatavad karistusnormid.

Maaeluministeerium

Loomakaitseseaduse muutmise
seadus

tehtud mai 2015

oktoober 2016

november 2016

Eelnõuga keelatakse suurte kaslaste, karude, elevantide ja ahvide kasutamine tsirkustes. Nende loomaliikide tsirkustes
kasutamise keelamine on vajalik, kuna tsirkused ei suuda tagada nende loomade pidamise nõuete täitmist.

Maaeluministeerium

Geneetiliselt muundatud
organismide keskkonda viimise
seaduse muutmise seadus

mai 2016

oktoober 2016

november 2016

Kavas on analüüsida isiku, kes kasvatab, veab või ladustab Euroopa Liidus turustamisloa alusel kasvatamiseks lubatud
geneetiliselt muundatud põllukultuure, halduskoormuse vähendamise võimalusi ning kaaluda geneetiliselt muundatud
organismide keskkonda viimise seaduse alusel geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu
asutamise vajalikkust.

Maaeluministeerium

Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse
muutmise seadus

mai 2016

november 2016

jaanuar 2017

Kavas on analüüsida väetiseseaduse muutmise vajadust seoses väetiseregistri andmekoosseisuga, EÜ märgistusega väetise
käitlemisest teavitamise sisu nõuetega ning väetiste jaemüügi üle tehtava järelevalve pädevuse täpsustamisega.

Maaeluministeerium

Taimede paljundamise ja sordikaitse
seaduse muutmise seadus

tehtud august
2015

november 2016

jaanuar 2017

Seemnete sertifitseerimise kord muudetakse kiiremaks ja lihtsamaks selliselt, et sertifitseeritud seemne põldtunnustamist ja
proovide võtmist saab teha seemne tootja, kellele on antud volitus seda teha ning kes on läbinud vastava koolituse. Korra
muutmine suurendab sertifitseeritud seemne tootja omavastutust, vähendab sertifitseerimisega seotud halduskoormust
seemne tootjale ja sertifitseerimise korraldamisest tulenevat Põllumajandusameti töökoormust. See kiirendab
sertifitseerimise protsessi. Samuti täpsustatakse tootja kohustust teavitada oma tarbeks toodetud seemne sortidest sordi
omanikke, et sordi omanikud saaksid teavet oma sortide seemne oma tarbeks tootmise ja kasutamise kohta ning saaksid
seeläbi õiglast tasu nende sortide kasutamise eest.

Maaeluministeerium

Taimekaitseseaduse muutmise
seadus

Maaeluministeerium

Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise
seaduse muutmise seaduse eelnõu

märts 2016

mai 2016

Maaeluministeerium

Maaelu ja põllumajandusturu
korraldamise seaduse eelnõu

juuli 2016

september 2016

Seadust täiendatakse peatükiga, mis sätestab õiguslikud alused väärtusliku põllumajandusmaa määratlemiseks. Tulenevalt
kehtivast planeeringuseadusest on väärtuslikke põllumaid seni määratletud nii üldplaneeringutes kui
maakonnaplaneeringutes iga üksiku omavalitsuse või maavalitsuse äranägemisel. Sellest tulenevalt on Siseministeerium,
maavalitsused ning mitmed kohalikud omavalitsused pöördunud Maaeluministeeriumi poole ettepanekuga defineerida
väärtuslik põllumajandusmaa ning töötada välja ühtsed õiguslikud alused väärtusliku põllumajandusmaa kui piiratud ressurssi
kasutamiseks ja kaitseks.

Maaeluministeerium

Maaparandusseadus

detsember 2015

juuni 2016

Kehtiv maaparandusseadus võeti vastu 2003. aastal. Seaduse vastuvõtmisest saadik on seda korduvalt väiksemate
muudatustega ajakohastatud, kuid viimasel kümnendil aset leidnud muudatused maakasutuse osas on kaasa toonud selle, et
kehtiv seadus ei vasta enam praktilistele vajadustele ning vajab ajakohastamist ja täpsustamist. Probleeme põhjustab selline
ehitustegevus, mis toob endaga kaasa maaparandussüsteemi kahjustumise, voolutakistused kraavi voolusängis ning
maaparandushoiutööde ebapiisavus, mis põhjustavad häireid maaparandussüsteemi toimimises. Lisaks eeltoodule vajab
reguleerimist muu vee maaparandussüsteemi juhtimise korraldamine. Täpsustamist vajavad maaparandusalal tegutsevate
ettevõtjate kvalifikatsiooninõuded, nõuded maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste andmisele ning
maaparandusühistute tegevusele. Kuna muudatusi on väga palju, on otstarbekas kehtestada seadus terviktekstina.

Rahandusministeerium

Riigihangete seaduse eelnõu

aprill 2016

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 18.04.2016

Rahandusministeerium

Audiitortegevuse seaduse muutmise
seaduse eelnõu

Rahandusministeerium

Investeerimisfondide seaduse eelnõu

Rahandusministeerium

Raamatupidamise seaduse ja
tulumaksuseaduse muutmise
seaduse eelnõu
Raamatupidamise seaduse ja
kutseseaduse muutmise seaduse
eelnõu
Riigivaraseaduse muutmise seaduse
eelnõu
Kindlustustegevuse seaduse,
krediidiasutuste seaduse ja
väärtpaberituru seaduse muutmise
seaduse eelnõu
Kogumispensionide seaduse
muutmise seaduse eelnõu
Maksualase teabevahetuse seaduse
ja maksukorralduse seaduse
muutmise seaduse eelnõu

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium
Rahandusministeerium
Rahandusministeerium
Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

Tulumaksuseaduse muutmise
seaduse eelnõu
Maamaksuseaduse muutmise
seaduse eelnõu
2017. aasta riigieelarve seaduse
eelnõu
Riigieelarve seaduse muudatuste
väljatöötamiskavatsus
Planeerimisseaduse muudatuste VTK
Haldusreformi käigus
valdkonnaseaduste muudatuste
eelnõu(d)
Tolliseaduse muutmise seaduse
eelnõu
Pakendiaktsiisi seaduse muutmise
seaduse eelnõu
väljatöötamiskavatsus
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja
elektriaktsiisi seaduse muutmise
seaduse eelnõu

detsember 2016

tehtud
september 2012

märts 2016

Kavas on analüüsida taimekaitseseaduse muutmise vajadust puidukuivati või TaimKS § 45 lõikes 2 nimetatud ettevõtte
nõuetele vastavaks tunnistamise korra ja menetluse ning Fütosanitaarmeetmete rahvusvahelise standardile ISPM 15
vastavate puidutöötlemise nõuete osas.
Seaduse muutmisega on kavandatud täpsustada makseasutuse ülesandeid ühise põllumajanduspoliitika mõningate abinõude
rakendamisel, täiendada nõustamis- ja koolitusteenuse ning muu teadmussiirde ja teavituse osutaja valimisel kohaldatavaid
riigihanke menetluse liike ning kõrvaldada seaduse rakendamisel ilmnenud ebatäpsused.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 17.06.2016
mai 2016

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 18.03.2016

märts 2016

aprill 2016

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 27.11.2018

august 2016

september 2016

jaanuar 2017

mai 2016

september 2016

jaanuar 2017

aprill 2016

mai 2016

juuli 2016

jaanuar 2017

aprill 2016

juuni 2016

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 31.12.2016

juuni 2016

VVTP 8.7

mai 2016

september 2016

september 2016

september 2016

november 2016

Finantssektori seaduste muutmine EL määruse "Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products" tõttu. Määrus
tuleb harmoneerida 31.12.2016.

VVTP

september 2016
aprill 2016

juuni 2016

märts 2016

mai 2016

mai 2016

september 2016

VVTP

oktoober 2016

jaanuar 2016

(kütus)

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium
Siseministeerium

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja
elektriaktsiisi seaduse muutmise
seaduse eelnõu
Käibemaksuseaduse muutmise
seaduse eelnõu
Võlaõigusseaduse muutmise seaduse
eelnõu
Makseasutuste ja e-raha seaduse
ning sellega seonduvate seaduste
muutmise seaduse eelnõu
Väärtpaberituru seaduse ja sellega
seonduvate seaduste muutmise
seadus
Eesti väärtpaberite keskregistri
seaduse eelnõu
Finantsinspektsiooni seaduse
muutmise seaduse eelnõu
Turvaseadus

detsember 2015

aprill 2016

jaanuar detsember 2015

september 2016

jaanuar 2017

(tubakas)

juuli 2016

september 2016

(registreerimise piirmäär)

aprill 2016

september 2016

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 18.09.2016

juuli 2016

september 2016

juuni 2016

september 2016

juuni 2016

september 2016

mai 2016

september 2016

(korrakaitse seaduse rakendamine)

juuni 2016

september 2016

Töötatakse välja turvaseaduse uus terviktekst. Kehtiv turvaseadus on vananenud. Eelnõuga vaadatakse üle turvateenused,
uuendatakse regulatsiooni vastavalt praktikale eesmärgiga parandada teenuse kvaliteeti ja võimaldada teostada järelevalvet
turvateenuse pakkujate üle. VTK koostamine on VVTP ülesanne.
Eelnõu eesmärk on korrastada seaduse teksti, viia seadus kooskõlla Riigikohtu otsustega (muudatused, mis jäid Riigikogu
menetluse käigus viimasest eelnõu paketist välja), samuti relvaloa eksami keelenõude muutmine.
Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, kuna eelnõuga kavandatavatel muudatustel puudub oluline mõju.
Muudatuste mõju ulatus, avaldumise sagedus, sihtrühma suurus ning ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk on väike.
Samuti on oluline teha teatud eelnõuga kavandatavad muudatused RelvS-is esimesel võimalusel (nt Riigikohtu poolt PS-iga
vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistatud sätete muudatused). Samuti vajab kiiresti muutmist KorS-i regulatsioon, mis
käsitleb teenistusrelvadega seonduvat. Vajalik on tagada KorS-i kohaldamisel selgus relvade ja erivahendite kasutamise osas.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 3.07.2016

Siseministeerium

Relvaseaduse muutmise ja sellega
seonduvalt teiste seaduste muutmise
seadus

detsember 2015

juuni 2016

Siseministeerium

Relvaseadus muutmise seadus

juuni 2016

september 2016

Eelnõuga planeeritakse muudatusi seoses relvade laskekõlbmatuks muutmisega. Eelnõu sõltub paljuski Euroopa Liidu tasandil
tulirelvade direktiivi muudatustest. Kuna eelnõu on seotud direktiivi ülevõtmisega, siis eelnõule VTK-d ei eelne.

Siseministeerium

Hädaolukorra seadus

esitatud 2014

septemberoktoober 2015

esitatud oktoober
2015

esitatud märts
2016

Eelnõuga tehakse mitmeid muudatusi võrreldes kehtiva HOS-iga, olulisemalt täpsustatakse kriisireguleerimises osalejate
pädevusi ja ülesandeid, riski hindamist ja riskikommunikatsiooni, tegevusvaru korraldamist, hädaolukorra lahendamist ja selle
juhtimist ning elutähtsate teenuste regulatsiooni. Samuti täpsustatakse tervishoiukorraldust Sotsiaalministeeriumi
ettepanekute järgi.

Siseministeerium

Julgeolekuasutuste seaduse ning
politsei ja piirivalve seadus muutmise
seadus
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe
seaduse muutmise seadus

esitatud juuni
2015

jaanuar-aprill 2015 esitatud oktoober
2015

mai 2016

Eelnõuga tehakse muudatused seoses variisiku regulatsiooni täpsustamisega PPVS-s ning teabe kogumise meetodite
korrastamisega (JAS-s).

mai 2016

mai-juuni 2016

oktoober 2016

Eelnõuga tehakse muudatused seoses julgeolekut ohustava teabe parema kaitse tagamisega ning riigisaladusele ühekordse
juurdepääsu võimaluse andmisega kriitilises olukorras.

detsember 2016

Eelnõu väljatöötamine on seotud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist
terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Direktiiv
planeeritakse vastu võtta 2016. a aprillikuus. Kuna direktiiv ei ole õigusloome tööplaani koostamise hetkel veel vastu võetud,
on tööplaanis planeeritud VV-sse esitamise tähtaeg lahtine ning võib muutuda.
Eelnõule ei koostata VTK-d, kuna tegemist on direktiivi ülevõtmisega.

Siseministeerium

juuli 2016

Siseministeerium

Riigipiiri seaduse,
kriminaalmenetluse seadustiku ning
politsei ja piirivalve seaduse
muutmise seadus

Siseministeerium

Välismaalaste seaduse muutmise ja
sellega seonduvalt teiste seaduste
muutmise seadus

esitatud märts 2016 mai 2016

Siseministeerium

Välismaalaste seaduse muutmise
seadus

2016. a lõpp -2017

2017

Eelnõu eesmärk on Eesti õigusesse üle võtta Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2014/36/EL ja Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu direktiiv 2014/66/EL. Direktiivis 2014/36/EL määratakse kindlaks kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil
riiki sisenemise ja riigis viibimise tingimused ning hooajatöötajate õigused.Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 30.09.2016.
Direktiiviga 2014/66/EL määratakse kindlaks kolmandate riikide kodanike ja nende pereliikmete rohkem kui 90 päevaks
ettevõtjasisese üleviimise eesmärgil riiki sisenemise ja riigis elamise tingimused ning nende õigused. Direktiivi ülevõtmise
tähtaeg on 29.11.2016.
Kuna tegemist on direktiivide ülevõtmisega, siis eelnõule VTK-d ei eelne.
Eelnõu eesmärk on Eesti õigusesse üle võtta Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, mis käsitleb kolmandate riikide
kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au-pair´na
töötamise eesmärgilriiki sisenemise ja elamise tingimusi. Direktiiv võetakse eelduslikult vastu 2016.a esimesel poolaastal.
Kuna direktiiv ei ole õigusloome tööplaani koostamise hetkel veel vastu võetud, on tööplaani planeeritud eelduslikud
tähtajad.
Eelnõule ei koostata VTK-d, kuna tegemist on direktiivi ülevõtmisega.

Siseministeerium

Välismaalaste seaduse ja sellega
seonduvalt teiste seaduste muutmise
seadus

aprill 2016

juuni 2016

VMS kolmanda etapi muudatuste peamised eesmärgid on:
•soodustada lisandväärtust andvate välismaalaste Eestisse saabumist arvestades seejuures ka erinevaid võimalikke
väärkasutuse riske;
•liikuda taotluspõhiselt lähenemiselt järelkontrollipõhisele lähenemisele ning tagada, et viiakse läbi ainult neid menetlusi, mis
annavad lisandväärtust;
•muuta menetlusprotsesse paindlikumaks ja vähendavad nii taotleja kui ka haldusorgani halduskoormust ning lahendada
erinevaid kehtivas õiguses esinevaid kitsaskohti.
Eelnõule ei koostata VTK-d, sest 31.03.2016 Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel kiideti heaks planeeritavate muudatuste
koostamine ilma VTK-ta, kuna muudatused on kiireloomulised.

Siseministeerium

Isikut tõendavate dokumentide
seaduse, krediidiasutuste seaduse
ning rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise seaduse
muutmise seaduse eelnõu
Isikut tõendavate dokumentide
seaduse muutmise seadus

esitatud detsember aprill 2016
2015

Eelnõu on seotud Vabariigi Valitsuse 16. juuli 2015. a kabinetinõupidamise otsusega - algatada isikut tõendavate dokumentide
seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu e-residendi digitaalse isikutunnistuse
taotlemise menetluse ning pangakontode avamise lihtsustamiseks.
Eelnõule ei ole koostata väljatöötamiskavatsust, kuna eelnõuga kavandatavatel muudatustel puudub oluline mõju.

mai 2016

juuli 2016

Eelnõu eesmärk on luua õiguslik alus dokumendi kiibil oleva informatsiooni kontrollimiseks ning seaduses sätestatakse
volitusnorm biomeetriliste reisidokumentide ja EL liikmesriikide poolt väljastatud elamislubade allkirjastaja ja kontrollija
sertifikaatide riikliku registri asutamiseks (SPOC). Lisaks soovitakse eelnõuga lahendada praktikas tõusetunud probleeme täpsustatakse mobiil-ID väljastamisega seonduvaid sätteid, isikut tõendavate dokumentide andmekogu volitusnormi
(tulenevalt ÕK seisukohast) ning pikendatakse sõrmejälgede hõivamise perioodi. Lisaks on VäM esitanud sisendi
diplomaatiliste passide väljastamisega seonduva regulatsiooni muutmiseks.

juuni 2016

september 2016

Eelnõu eesmärk on viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. eelnu välja töötamine on seotud Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu määrusega (EL) nr 910/2014,
23. juuli 2014, e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks
direktiiv 1999/93/EÜ.
Kuna tegemist on eelnõuga, millega viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, siis eelnõule VTK-d ei eelne. Eelnõu on
seotud MKM-i e-IDAS rakendamise seaduse eelnõuga ning eelnõu ajakava võib sellest tulenevalt muutuda.
Lähtudes riigipiiri valvamise vajadusest või looduslikest tingimustest muudetakse piiririba laiust. Täpsustatakse ja
kaasajastatakse seaduses piiririba terminit. Teiseks oluliseks muudatuseks on piirivööndi regulatsiooni väljatöötamine ja
kehtestamine.
Töötatakse välja nimeseaduse uus terviktekst. Eelnõuga soovitakse saavutada olukord, kus uue seaduse struktuur ja
ülesehitus on selge, kaasaegne ja otstarbekas ning vastab praegu õigusaktidele esitatavatele nõuetele ning seaduse eesmärk
ning selle koosseis vastab tänapäeva vajadustele. Täpsustatud ja muudetud on nimemuutmise aluseid ning piiranguid.
Täpsustatud on ebaselgeid norme, et vältida võimalikke õiguslikke vaidlusi ja nende lahendamisega kaasnevat täiendavat
halduskoormust.
Töötatakse välja rahvastikuregistri uus terviktekst. Kehtiv rahvastikuregistri seadus on vananenud. Seaduse aluspõhimõtted ja
süsteem vaadatakse ümber, andmekoosseis viiakse seadusest määrusesse, üle vaadatakse terminoloogia ja võimalusel
luuakse elukoha registreerimiseks kvaliteetseid elukohaandmeid tootev regulatsioon.

Siseministeerium

aprill 2016

Siseministeerium

Isikut tõendavate dokumentide
seaduse muutmise seadus

Siseministeerium

Riigipiiri seaduse muutmise seadus

juuli 2016

september 2016

detsember 2016

Siseministeerium

Nimeseadus

esitatud
november 2015

aprill 2017

2017

Siseministeerium

Rahvastikuregistri seadus

esitatud 2014

esitatud märts 2016 juuli 2016

Siseministeerium

Perekonnaseisutoimingute seaduse,
rahvastikuregistri seaduse ning
riigilõivuseaduse muutmise seadus

esitatud
oktoober 2015

mai 2016

Siseministeerium

Päästeseaduse ning
politsei- ja piirivalveseaduse
muutmise seadus

esitatud 2014

esitatud detsember september 2016
2015, kuid
esitatakse uuesti
juuni 2016

Eelnõuga luuakse Häirekeskusele oma andmekogu, et hädaabiteadete menetlemisel saaks rakendada ühendhäirekeskuse
infosüsteemi (ÜHKIS) ning võtta kasutusele eCall-süsteemi. ÜHKIS on tehniliselt kasutuselevõtmiseks valmis, eCall-süsteemi
peab Eesti rakendama 2017. aasta 1. oktoobriks. Eelnõu on seotud päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu 14. veebruari
2014. aasta väljatöötamiskavatsusega, kus on kirjeldatud ühe probleemina andmekogu regulatsiooni ebamõistlikkust.

Siseministeerium

Politsei ja piirivalve seaduse ning
päästeteenistuse seaduse muutmise
seadus
Kriminaalmenetluse seadustiku
muutmise ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seadus

esitatud uuesti
veebruar 2016

aprill 2016

juuni 2016

Seaduste muutmise vajadus on tingitud PPA, KAPO ja PÄA igapäevatöös seaduste täitmise ja rakendamise probleemidest.

esitatud 2014

esitatud juuli 2015

november 2016

Eelnõu eesmärk on korrastada asitõendite, leidude ja konfiskeeritud varade arvestuse ja käitlemise regulatsiooni. Määrata
üks keskne vastutav astus ning luua regulatsioon nimetatud varade üleriigiliseks arvestuse pidamiseks.

detsember 2016

2017

2017

Eelnõu väljatöötamise eesmärk on täita VV tegevuskava punkt 11.11.: Reguleerime seadusandlikult eradetektiivinduse,
kaitstes isikute põhiõigusi ja –vabadusi.

Siseministeerium

Õiguslik regulatsioon
eradetektiivinduse valkonna
reguleerimiseks
Turismiseaduse muutmise seadus

Sotsiaalministeerium

Tubakaseaduse muutmise seadus

Sotsiaalministeerium

Tervishoiuteenuste korraldamise
seaduse muutmise seadus

Siseministeerium

Siseministeerium

detsember 2015

august 2016

Eelnõuga planeeritakse luua võimalus sõlmida abielu abiellujate ja perekonnaseisuametniku kokkuleppel määratud kohas,
samuti pidulikult ja töövälisel ajal ning selle eest nähakse ette uued riigilõivud ja ministri kehtestatud tasud. Täiendavalt
muudetakse avalduste asutustele edastamise viisi (posti teel), perekonnaseisuandmete parandamise ja muutmise, samuti
sünni registreerimise (e-teenusena), välisriigi dokumendi andmehõive ning perekonnaseisudokumentide avalikku arhiivi
üleandmise regulatsiooni.
Eelnõu koostamisele eelneb eelnõu koostamise vajaduse hindamine vastavalt VTK kooskõlastusel saadud märkustele.

esitatud november november 2016
2012, esitatakse
2016 uuesti

Eelnõuga tagatakse majutusteenuse kasutajate andmete senisest kaitstum töötlemine ja ühtlustatakse majutusettevõttes
peatuvate isikute registreerimise korda. Luuakse alus majutusteenuse kasutajate andmekogu asutamiseks. Eelnõu on läbinud
novembris 2012 EIS kooskõlastusringi, misjärel menetlus peatus.

jaanuar 2016

TubS eelnõu, mis käsitleb tubakatoodete, e-sigareti ja muude suitsetatavate toodete märgistamise nõudeid. Koostisosade
aruandluse nõuete kehtestamine. EP ja EN tubakatoodete direktiivi 2014/40/EL. VTK-d ei tehta, alus: 'HÕNTE § 1 lg 2 p 2

detsember 2016

märts 2016

Vastsündinu nimistusse määramine. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses perearsti nimistusse määramise regulatsiooni
muutmine

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalministeerium

Tervishoiuteenuste korraldamise
seaduse muutmise seadus
Tervishoiuteenuste korraldamise
seaduse muutmise ettevalmistamine
(kiirabi osutamise juhtimine
sündmusel nn välijuht)

VTK-d ei
koostata

oktoober 2015

märts 2016

Eestisse lähetatud töötajate
töötingimuste seaduse muutmine

Sotsiaalministeerium

Individuaalse töövaidluse
lahendamise seaduse muutmine

Sotsiaalministeerium

Tervise infosüsteemi vastutav
töötleja ja volitatud töötleja sätete
muutmine

2016

Sotsiaalministeerium

Sunniviisilise töö konventsiooni 2014.
a protokolli ratifitseerimise seadus

Sotsiaalministeerium

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse
muutmise seadus
Ohvriabi seaduse muutmise seadus

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalministeerium

Võrdse kohtlemise seaduse
muutmise seadus
Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse
muutmise seadus

31.07.2014

08.04.2015

I VTK 17.11.2015
Koostatakse uus
VTK

Sotsiaalministeerium

Ravikindlustusseaduse muutmise
seadus

Sotsiaalministeerium

Soodustingimustel
vanaduspensionide ja väljateenitud
aastate pensionide reformimise VTK
väljatöötamine

aprill 2016

Sotsiaalministeerium

Inimuuringute seadus

detsember 2016 september 2016

Sotsiaalministeerium

Psühhiaatrilise abi jt seaduste
muutmise seadus

veebruar 2016

Sotsiaalministeerium

Tervishoiutöötajate
vastutuskindlustuse seaduse eelnõu
väljatöötamiskavatsus

juuli 2016

Sotsiaalministeerium

Inimgeeniuuringute seaduse
muutmise seadus
Rakkude, kudede ja elundite
hankimise, käitlemise ja siirdamise
seaduse jt seaduste muutmise seadus

veebruar 2016

Riikliku pensionikindlustuse seaduse
muutmise seadus
Elatisabiskeemi
väljatöötamiskavatsus (koos
Perehüvitiste seadusega)

mai 2015

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalministeerium

Kolmandatest riikidest pärit tervihoiutöötajate registreerimine Eestis + arstiõppe tudengite ligipääs tervise infosüsteemi. +
TTKS ja määrus nr 111 muudatus seoses perearstide andmete edastamisega
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatuste ettevalmistamine seoses kiirabi osutamise juhtimisega sündmustel nn
välijuhti puudutavad sätted.

detsember 2016

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium

aprill 2016

juuni 2015

veebruar 2016

aprill 2016

Direktiiv 2014/67/EL, 15.05.2014, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega)
jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat
halduskoostööd („IMI määrus”) tuleb üle võtta 18.06.2016 (art 23.1). VTK-d ei tehta, alus: 'HÕNTE § 1 lg 2 p 2

veebruar 2016

august 2016

Muudatused vajalikud tulenevalt menetluspraktikas ilmnenud probleemidele kuid sellele on ühtlasi osundanud 2013.a
töövaidluste analüüsi uuringu tulemused ja auditi tulemused. Eesmärgiks on efektiivne ja kvaliteetne töövaidluskomisjonide
(TVK) menetlus individuaalse töövaidluse lahendamisel. Selgemad menetlusreeglid ning õiguslünkade eemaldamise
tulemusena TVK otsuse tegemise selgete ja läbipaistvate põhimõtete alusel.
Eesti Haigekassa ettepanek tulenevalt huvist tagada täielik üleminek e-saatekirjadele lähema 2-3 aasta jooksul: kaaluda
digiregistratuuri projekti volitatud töötlaja rolli osalist üleandmist E-Tervise Sihtasutuselt ja Sotsiaalministeeriumilt
Haigekassale selliselt, et digiregistratuuri igapäevane administreerimine ja haldus jääb E-Tervise Sihtasutusele ning
digiregistratuuri arendus- ja projektijuhtimise roll antakse üle haigekassale. Eesmärk on luua seaduslik alus haigekassale
andmete edastamiseks Tervise Infosüsteemi (TIS) ja TIS andmetele juurdepääsuks. Seda kas TIS loomise aluseks olevas TTKS-s
või HKS-s. Siia alla kuulub kolm iseseisvat teemat: Digiregistratuuri projekti haldamine; Terviseameti ja Haigekassa juurdepääs
TIS-i (järelevalve) (TTKSi või HKS ja RAKS'i muutmine) ning raviarvete andmete edastamine TIS-i (see on eraldi menetluses)

november 2015

2016 I kvartal

Sunniviisilise töö konventsioon on üks ILO kaheksast aluskonventsioonist, mille Eesti ratifitseeris 7. veebruaril 1996. aastal.
2014. vastu võetud protokoll täiendab konventsiooni ning rõhutab sunniviisilise töö kaotamise olulisust, tõhusa
ennetustegevuse ning inimkaubanduse ohvrite kaitse edendamise vajadust. VTK-d ei tehta, alus: HÕNTE § 1 lg 2 p 2 ja 3

aprill 2016

august 2016

november 2015

aprill 2016

TI pädevuse laiendamine teostamaks järelevalvet naistele ja meestele sama ja võrdväärse töö eest makstava palga võrdsuse
üle. VV tegevusprogrammi tegevus (p 2.3/10.9). VTK-d ei tehta, alus: HÕNTE § 1 lg 2 p 1
Naiste tugikeskuse teenusele õigusliku aluse loomine. EIS I ring on toimunud, läheb 2016 jaanuaris EIS II ringile.

september 2015

veebruar 2016

VõrdKS-i muudetakse tulenevalt direktiivist 2014/54/EL, VTK-d ei tehta, alus: 'HÕNTE § 1 lg 2 p 2

juuni 2016

jaanuar 2017

Õppelaenude kustutamise administreerimise koondamine HTM-st ja RAM-st SKA-sse.

juuni 2016

Täiskasvanute ja laste hambaravihüvitiste muudatused, üliõpilaste ja ajateenijate ravikindlustus. Anname võimaluse
pensionäridel kasutada proteesihüvitist ka hambaraviks. Raskelt haigete laste vanemate hooldushüvitis. Muudatus
meditsiiniseadme osas.
Eripensionid kaitseväelastele, politseinikele ja prokuröridele, soodustingimustel vanaduspensionid ohtlikel töödel töötanutele
ja väljateenitud aastate pensionid on vaja reformida ehk sellisel kujul ära kaotada. Pensionisüsteemi üks põhimõtteid on
universaalsus ehk erandeid tehakse süsteemis võimalikult vähe ja nende tegemine peab olema väga põhjendatud. Kõik
nimetatud sooduspensionid motiveerivad inimesi varakult tööturult lahkuma. VV tegevusprogramm 10.18 Analüüsime
pensionisüsteemi jätkusuutlikkust sh kaalume paindliku pensioniea juurutamist ning pensioni baasosa kiiremat tõstmist.

2017 aprill

juuli 2016

2016 I kvartal

Planeeritud

Kliinilised ravimiuuringud ning meditsiiniseadme uuringud käivad läbi eetikakomitee, mis hindab nende eetilisust. Samas on
hulgaliselt uuringuid, kus riivatakse isikute põhiõigusi. Analüüsimisel, kuidas ja kas peaks neid samuti eetikakomitee poolt
hinnata laskma. 2017 lõpus hakkab kehtima kliiniliste ravimiuuringute otsekohalduv EL määrus, mis paneb liikmesriigile
täpsemad kohustused ravimiuuringute hindamisele eetikakomiteedes.
VV tegevuskavas on 2015.a detsembri tähtajaga psühhiaatrilise abi seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise VTK
koostamine seoses patsiendi õiguste parema kaitse tagamisel. Huvigruppidelt saadud tagasiside kohaselt tuleb psühhiaatrilise
abi seadus asendada täies ulatuses uue seadusega selleks, et vähendada psüühikahäirega patsientide stigmatiseeritust,
tagada parem patsiendi õiguste kaitse ka muudes meditsiini valdkondades ning täpsustada tervishoiutöötajate õigused ja
kohustused tervishoiuteenuse osutamisel. Lisaks on andnud oma vastavad juhised Riigikohus oma lahendis 3-2-1-155-13.

detsember 2016

aprill 2017

detsember 2016

märts 2017

juuni 2016

september 2016

aprill 2016

juuli 2016

EL direktiivide 2015/565 ja 2015/566 üle võtmine. Muutmisele lähevad rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja
siirdamise seadus ning ravimiseadus. VTK-d ei tehta, alus: 'HÕNTE § 1 lg 2 p 2

oktoober 2015

veebruar 2016

Vanaduspensionide eksportimine kolmandatesse välisiriikidesse, millega ei ole sõlmitud kahepoolseid välislepinguid.

2016 II kvartal

2016 II kvartal

VVTP p üheks eesmärgiks on lahuselavate vanematega laste toimetuleku parandamine.

Eestis tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuse osutajate kohustuslik vastutuskindlustus või analoogset eesmärki täitev ühtne
süsteem hetkel puudub. Planeeritava seaduseelnõu eesmärgiks on perspektiivis nii patsiendikesksuse tõstmise, kui
patsiendiohutuse parandamise ja süsteemi läbipaistvuse suurendamise eesmärkidel üle minna mittesüülisele
vastutuskindlustuse süsteemile.
Koeproovide väljastamise luba ei annaks enam VV, vaid minister. Kaalumisel anda ülesanne ülikoolile.

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium

Austraalia ja Eesti vahelise
sotsiaalkindlustuslepingu
ratifitseerimisseadus
Sotsiaalhoolekande seaduse
muutmise seaduse eelnõu (üksi
elavatele vanaduspensiealistele
pensionäride sotsiaaltoetus)

-

aprill 2016

Austraalia ja Eesti vaheline sotsiaalkindlustusleping. Allkirjastati septembris 2015 Tallinnas. Eesmärgiks on hüvitiste maksmine
lepingupoolte territooriumil isikutele, kui neil on emmas-kummas lepinguriigis mingi hüvitis välja teenitud.

jaanuar 2016

II kvartal 2016

VVTP p 10.19 kohaselt rakendatakse 2017. aastast üksi elavate pensionäride toimetulekut parandav toetusskeem. Üksi elavad
vanaduspensioniealised pensionärid, kelle pension on alla kahekordse arvestusliku elatusmiinimumi hakkavad saama igaaastast ühekordset toetust alates aastast 2017. VTK-d ei tehta, alus: HÕNTE § 1 lg 2 p 2 ja 3

juuli 2016

oktoober 2016

Alaealiste komisjonide kaotamine ja alaealiste õigusrikkujate abistamine lastekaitsesüsteemi ning lapsesõbraliku
õiguskaitsesüsteemi kaudu. VTK esitatud, eelnõu esitamisele eelneb õigusrikkumise toime pannud lapse teole reageerimise
viiside osas täpsemate õiguslike ja sisuliste lahenduste välja töötamine ehk n-ö eelnõu kontseptsiooni koostamine koostöös
JUMi ja SIMiga. Jõustumine 1.01.2017.

mai 2016

september 2016

2016 I kvartal

2016 I kvartal

Tegevus on seotud VVTP punktiga 10.7. Tegevuse raames muudetakse töölepingu seadust ja töötervishoiu ja tööohutuse
seadust. TLS raames vaadatakse ennekõike üle alaealise töö- ja puhkeaja regulatsioon ning TTOS raames järelevalve
teostamine õigussuhte olemasolu üle.
Eelnõuga piiratakse alkoholi kättesaadavust ja tarbimist alaealsite poolt, kehtestatakse piirangud alkoholi jaemüügile ja
reklaamisel. Peamine eesmärk on rahva tervise kaitse, alkoholist tingitud sotsiaalsete ja tervisekahjude vähendamine ning
alkoholitarbimise ja sellest tulenevate kahjude vähendamine alaealiste hulgas.
Eelnõuga rakendatakse ellu Vabariigi Valitsuses 20. veebruaril 2014. a heaks kiidetud „Alkoholipoliitika Rohelises Raamatus“
kavandatud meetmed.
Eelnõu eesmärgid ja sõnastus on koostatud koostöös
ministeeriumitevahelise töörühmaga, eelnõu on esitatud EISi oktoobris 2015, esitamiseks korraldatud pressikonverents ja ette
valmistatud pressimaterjalid. Eelnõu menetlemise jooksul tuleb püsivalt korraldada eelnõu kommunikatsiooni, vastata
teabepäringutele ja selgitustaotlustele ning viia läbi täiendavaid analüüse ning infokogumist. VV tegevusprogrammis tähtaeg
2016 I kvartal VV-le esitamiseks, millele järgneb RK menetlus. VTK-d ei tehta, alus: 'HÕNTE § 1 lg 2 p 1

Sotsiaalministeerium

Alaealise mõjutusvahendite seaduse
kehtetuks tunnistamise ja sellege
seonduvate teiste seaduste
muutmise seadus

2015 IV kvartal

Sotsiaalministeerium

Alaealiste õiguste kaitse töösuhtes
analüüs ja ettepanekud

2016

Sotsiaalministeerium

Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse
muutmise seaduse eelnõu

Sotsiaalministeerium

Ravimiseaduse muutmise seadus

Sotsiaalministeerium

Ravimiseaduse ja ravikindlustuse
seaduse muutmise seadus

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje
seaduse (NETS) muutmine seoses
tervishoiuteenuste osutamisega
seotud nakkustega
Rahvatervise seaduse eelnõu

Sotsiaalministeerium

Meretöö seaduse muutmine

Sotsiaalministeerium

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
eelnõu väljatöötamiskavatsus

juuni 2016

november 2016

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalhoolekande seaduse
muutmise seaduse eelnõu
Sotsiaalhoolekandeseaduse jt
seaduste (KELS) muutmine

2015

2015

juuli 2016

STAR kohustuste laiendamine ning volitusskeemi muudatus

oktoober 2016

veebruar 2017

aprill 2017

Lastekaitseseaduse jt seaduste (PKS,
TSMS) muutmine
Eesti Töötukassa seadus

juuni 2015

aprill 2016

juuni 2016

SHS muudatused on seotud sidustatud lapsehoiu ja alushariduse mudeli loomisega, mille tulemusena saab lapsehoiuteenus
olema reguleeritud haridusseaduses (HTM haldusala), SHSis saab olema reguleeritud suure hooldusvajadusega lastele
mõeldud hoiuteenus.
Muudatuste raames viiakse lapsendamise funktsioon maavalitsustelt üle SKA lastekaitse üksuse pädevusse.

aprill 2016

september 2016

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalministeerium

2015 IV kvartal

oktoober 2015

2015 IV kvartal

2016

2016

Ravimiseaduse muutmine: ravimiseaduse ja jäätmeseaduse vastuolude kaotamine, müügiloata ravimite sissevedu
haiglaapteekidesse, müügilubade regulatsioon, ravimireklaami sätted, sisse- ja väljaveoload, apteekide vaheline koostöö
valmistatud või jaendatud ravimite väljastamiseks.
Kehtiv ravimite kliiniliste uuringute regulatsioon tugineb Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/20/EÜ. Lähtudes
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi uuringuid ja
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ, tuleb üle vaadata ravimiseaduses ja selle alusel kehtestatud uuringute
regulatsioon. Määrust hakatakse rakendama 2017 lõpus, Komisjon teeb koostöös EMAga infosüsteemi arendused määruse
rakendamiseks (realiseerumise aeg veel lahtine). VTK-d ei tehta, alus: 'HÕNTE § 1 lg 2 p 2

aprill 2016

2016

juuni 2016

september 2016

detsember 2016

Tervishoiuteenuse osutamisega seotud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje asjakohaste sätete kaasajastamine seaduses.

2013

juuli 2016

detsember 2016

aprill 2016

mai 2016

2016 .a. jätkub uue rahvatervise seaduse eelnõu koostamine (sh rakendusaktide kavandid) lähtudes kooskõlastusel käinud
VTK-st ning sellele laekunud ettepanekutest.
Siseveekogude transpordisektori tööaja direktiiv (Nõukogu direktiiv 2014/112/EL, 19. detsember 2014, millega rakendatakse
Euroopa Siseveetranspordi Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahel
sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja korralduse teatavaid aspekte siseveetranspordi sektoris) tuleb siseriiklikusse
õigusesse üle võtta 31.12.2016. Esialgsete hinnangute põhjal tuleb täiendada meretöö seadust tööaja korraldust puudutavate
erisuste osas siseveetranspordi sektoris. Meresõiduohutuse seadus ning selle alusel kehtestatud „Meretöölepingu sõlmimist
taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli
kord ning tervisetõendite vormid“ vajab tõenäoliselt muutmist töötajate iga-aastase tervisekontrolli nõude ning öisel ajal
töötavate töötajate päevasele tööle üleviimise osas. Direktiivi mõju on marginaalne. s.t sektoris töötab ca 10-12 inimest ja
talvel on siseveekogud peaasjalikult külmunud. VTK-d ei tehta, alus: 'HÕNTE § 1 lg 2 p 2
Tegevus on seotud VVTP punktidega 10.10 ja 8.7. Tegevus on olnud seotud SOM 2015 tegevuskavaga ja osaliselt SOM 2014
tegevuskavaga "Töövõime toetamise süsteemi loomisega seonduv töötervishoiu ja tööohutuse ümberkujundamine". 2016.a
tegevus rahastatakse ESF SOM TATist "Töövõime süsteemi toetavad tegevused". Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse osas on
valmis esialgne väljatöötamiskavatsus. Väljatöötamiskavatsust ei saadetud 2015 kooskõlastamisringile, kuna töösuhtes oleva
töötaja töövõime säilitamise regulatsioon vajab terviklikku lähenemist. Töövõime reformi teises etapis hõlmatakse lisaks
ennetusele (töötervishoiu ja tööohutuse ümberkujundamine) ka tööst põhjustatud tervisekahjustuse hüvitamise ja töötaja
tööl hoidmisega seonduvad teemad.

Sotsiaalseadustiku töö eriosa kontseptsioonis nähti ette koondada aktiivsed ja passiivsed tööturumeetmed ühte õigusakti ja
Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa) kui institutsiooni tegevused reguleerida eraldi seaduses. Eelnõu väljatöötamine on ette
nähtud Euroopa sotsiaalfondist rahastatava programmi 1.5.0201.08-0001 „Parema õigusloome arendamine“ sotsiaalõiguse
kodifitseerimine raames.

Sotsiaalministeerium

Töötuskindlustuse ja
tööturuteenuste seadus

aprill 2016

september 2016

Sotsiaalseadustiku töö eriosa üks osistest. Eelnõu väljatöötamine on ette nähtud Euroopa sotsiaalfondist rahastatava
programmi 1.5.0201.08-0001 „Parema õigusloome arendamine“ sotsiaalõiguse kodifitseerimine raames.

Sotsiaalministeerium

Perehüvitiste seaduse eelnõu

20.03.2014
18.03.2016

aprill 2016

Eelnõu peaeesmärk on sotsiaalseadustiku perehüvitiste eriosa kodifitseerimine kolme eriseaduse alusel. Seaduse
väljatöötamise aluseks on kodifitseerimiskomisjoni poolt 2010. aastal heaks kiidetud perede eriosa kontseptsioon, milles
sätestati peamised reguleerimist vajavad küsimused ja praktikas tõusetunud probleemkohad.

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse
rakendamise seadus
Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse
muutmise seadus

märts 2016

oktoober 2016

SÜS jõustumise ja SKAIS 2 valmimisega seoses on vaja muuta neid sotsiaalkindlustust puudutavaid õigusakte, mille kohta ei
koostata eriosa, sh RPKS, PISTS, OAS, KOPS jm.
RSS muutmise eesmärk on ajakohastada rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamise ja rakendamise regulatsiooni lähtuvalt
praktikas tõusetunud probleemidest ning kaasajastada rahvusvahelise sanktsiooni rakendamise järelevalvega seotud
pädevate asutuste tööjaotust ja õigusi ning kohustusi.
Konsulaarsekretäri regulatsiooni korrigeerimine seoses üleminekuga peamiselt kohapealt palgatud sekretäridele,
konsulaarteenuste loetelu kohandamine praktikas ilmnenud vajadustele ning konsulaarseaduse kooskõlla viimine teistes
seadustes tehtud muudatustega.
Välisteenistuse regulatsiooni kohandamine EL eesistumisega seotud ning praktikas ilmnenud vajadustele ning kooskõlla
viimine ATSiga.
StrKS muudatuse eesmärk on korrektselt üle võtta EL määrus 258/2012 ning parandada seni praktikas tõstatunud küsimused muudatused seoses e-menetluse andmebaasi Stratlink kasutusele võtuga, sanktsioonide korrektse rakendamise nimel
impordikeelu sisse viimise jms praktiliste küsimuste lahendamisega.

Välisministeerium

detsember 2016

Välisministeerium

Konsulaarseadus

mai 2016

detsember 2016

2017

Välisministeerium

Välisteenistuse seaduse muutmise
seadus
Strateegilise kauba seaduse
muutmise seadus

oktoober 2015

aprill 2016

mai 2016

juuni 2016

september 2016

Välisministeerium

