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MOONIKA KUKKE 

VANDEADVOKAAT 

ADVOKAADIBÜROO GLIMSTEDT 

 

 
EHITUS- JA ELEKTRIOHUTUSVALDKONNA 

ÕIGUSAKTIDE REFORM.  

EETEL-I SEISUKOHAD JA ETTEPANEKUD 
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TEEMAD 

Milliseid valdkonna seadusi muudetakse? 

Mis on olulisemad kavandatavad muutused? 

Mis on muutuste ajaline joon? 

Mis on EETEL-i murekohad? 

Millised ettepanekud on EETEL omalt poolt teinud? 
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MILLISEID VALDKONNA SEADUSI MUUDETAKSE? 

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MSÜS)
 jõustumine 1.1.2014 või 1.7.2014? 

Planeerimisseadus (PlanS) 

  Uus planeerimisseaduse eelnõu eelnõude infosüsteemis 
 (EIS), planeeritud jõustumine 1.7.2015 

Ehitusseadus (EhS) 

 Kodifitseerib kõik ehitamist käsitlevad eriseadused, sh 
 elektriohutusseaduse, eelnõu EIS-s, planeeritud 
 jõustumine 1.7.2015 

PlanS ja EhS rakendamise seadus 

Tunnistab elektriohutusseaduse alates 1.7.2015 kehtetuks 
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MILLISEID VALDKONNA SEADUSI MUUDETAKSE 

Elektriohutusseadus (EOS) 

Uus redaktsioon koos elektriohutusvaldkonnas tegevusloa 

omamise kohustusega peaks jõustuma 1.1.2014 

Riigikogu menetluses on MSÜS ja korrakaitse seaduse 

eelnõud, millega  

lükatakse MSÜS jõustumine 1.1.2014 asemel 1.7.2014-le ja 

tunnistatakse kehtetuks EOS peatükk, mis nõuab 

elektriohutusvaldkonnas tegutsemiseks (nt elektritöö) 

majandustegevuse registri registreeringut või tegevusluba 

PlanS ja EhS rakendamise seadusega on kavas EOS tunnistada 

alates 1.7.2015 kehtetuks. 
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MILLINE ON AJAJOON? 

EOS-s 
Tegevusloa 
regulatsiooni 
jõustumine? 

MSÜS 
jõustumisel  

1.1.2014 
EOS-st nii 
tegevusloa kui 
registreeringu 
regulatsiooni 
kehtetuks 
tunnistamine? 

MSÜS 
jõustumise 
edasilükkumisel 

1.7.2014 
EOS-i kehtetuks 
tunnistamine. 
EhS-i ja toote 
nõuetele 
vastavuse 
seadusega 
asendus 

1.1.2015 
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MIS ON EETEL MUREKOHAD? 

Elektriohutusvaldkonnas tegutsemiseks  ei ole enam MTR-i 

registreering nõutav 

 

EhS eelnõu (ka koosmõjus toote nõuetele vastavuse seadusega) 

reguleerimisala on võrreldes EOS-ga kitsam ning ka volitusnormid  

rakendusaktide vastuvõtmiseks on puudulikud 

 

Elektrist lähtuva ohtu ei peeta kaalukaks avalikuks huviks, mis 

vääriks senise õigusliku regulatsiooni säilitamist ja 

edasiarendamist 
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MILLISED ETTEPANEKUD ON EETEL OMALT POOLT 

TEINUD? 

Säilitada tänane süsteem, st EhS on üldseadus, EOS eriseadus ja 

arendada edasi 

 

Jätta alles regulatsioon, mis nõuab MTR-i tegevusluba või 

minimaalselt registreeringut. MTR-i toimimasaamiseks üks abinõu 

on tegevuslubade riigilõivud. MTR vajalik läbipaistvuseks, 

teadlikkuse, ausaks konkurentsiks, tellija abistamiseks 

 

Arvestades eelnõude mahtu anda EhS-i sisuliste  ja läbiarutatud 

muudatusettepanekute tegemiseks mõistlik aeg (eeldus: 

diskussioon on kahepoolne ja avatud) 
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MILLISED ETTEPANEKUD ON EETEL OMALT POOLT 

TEINUD? 

Vaadata kriitiliselt üle EhS volitusnormid EOS tänaste 

rakendusaktide üks ühele ülevõtmisel 

 

Vaadata üle TJA järelevalve ulatus kehtivas EOS-s, menetluses 

olevas korrakaitse seaduses ja EhS eelnõus ning toote nõuetele 

vastavuse seaduses 

 

Tehnika ohutuse seaduse eelnõu skoopi arvata ka EOS (EhS-i 

ülevõtmata jäävas osas) 
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KUIDAS VALMIB SEADUS? 

Esimene seadusloome etapp hõlmab kogu eeltööd, mis on vajalik, et 

seaduseelnõu jõuaks arutamisele Riigikokku. Selles etapis töötatakse välja 

seaduseelnõu kontseptsioon, struktuur, seaduse reguleerimisala, valmistatakse ette 

esialgne tekst, määratletakse mõisted. Iga seaduseelnõuga kaasnevas seletuskirjas 

peavad eelnõu autorid selgitama, miks vastavat seadust vaja on. EhS osas on see 

etapp läbitud. 

Seadusloome teist etappi alustab seaduseelnõu algatamine Riigikogus. 

Seaduseelnõu saab Riigikogus algatada ainult Riigikogu liige, fraktsioon, komisjon 

või Vabariigi Valitsus. Seaduseelnõu menetlemiseks määrab Riigikogu juhatus 

juhtivkomisjoni. EhS osas on see etapp pooleli ja EETEL saab oma seisukoha 

esitada. 

Peale seisukohavõttu esitab juhtivkomisjon seaduseelnõu arutamisele Riigikogu 

täiskogule. Seaduseelnõu arutelusid Riigikogu istungil nimetatakse lugemisteks. 

Kokku peab seaduseelnõu läbima kolm lugemist. EETEL-il võimalus pöörduda 

juhtkomisjoni poole. 
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KUIDAS VALMIB SEADUS? 

Eelnõu esimesel lugemisel toimub seaduse tutvustamine ja üldpõhimõtete 

arutelu. Pärast esimese lugemise lõpetamist saavad Riigikogu liikmed, fraktsioonid 

ja komisjonid esitada eelnõule muudatusettepanekuid. EETEL-il võimalus oma 

seisukohti esitada. 

Alates teisest lugemisest on eelnõu võimalik katkestada. Katkestamise eesmärk 

on võita aega eelnõu täiustamiseks. Ettenähtud tähtajani saab taas esitada 

muudatusettepanekuid. Kui teise lugemise katkestamist ei toimu, loetakse see 

lõpetatuks ning eelnõu suunatakse kolmandale lugemisele.  

Kolmandale lugemisele esitatakse seaduseelnõu lõpptekst. Avatakse 

läbirääkimised, millest saavad osa võtta vaid fraktsioonide esindajad. Peale 

läbirääkimiste lõpetamist pannakse seaduseelnõu lõpphääletusele. Lihtseaduse 

vastuvõtmiseks on nõutav istungist osavõtvate Riigikogu liikmete 

poolthäälteenamus.  
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KUIDAS VALMIB SEADUS? 

Riigikogu poolt vastuvõetud seadused saadetakse väljakuulutamiseks Vabariigi 

Presidendile. President võib kasutada oma vetoõigust ning seaduse Riigikogusse 

tagasi saata. Kui Riigikogu seadust ei muuda, on Vabariigi Presidendil õigus 

pöörduda Riigikohtusse, kes tühistab põhiseadusega vastuolus olevad 

seadused. EETEL-il võimalus pöörduda Vabariigi Presidendi poole. 

Pärast seaduse väljakuulutamist avaldatakse see Riigi Teatajas. 

Seadusloome skeem: 

http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/menetlusskeem.pdf 

 

https://www.riigiteataja.ee/
https://www.riigiteataja.ee/
https://www.riigiteataja.ee/
http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/menetlusskeem.pdf


2013.12.04 WWW.GLIMSTEDT.EE                    TALLINN  VILNIUS  RIGA  MINSK  STOCKHOLM  / 

TÄNAN TÄHELEPANU EEST! 

 

GLIMSTEDT LOOB LAHENDUSI LIHTSAS KEELES  

EESTIS, LÄTIS, LEEDUS, ROOTSIS JA VALGEVENES 

 

Rävala pst 5 

Tallinn 10143, Eesti 

Tel: 6 118 050 

Faks: 6 118 051 

E-post:moonika.kukke@glimstedt.ee 

W: www.glimstedt.ee  

Skype: moonika.kukke 

 

http://www.glimstedt.ee/

