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PEATÜKK 1. KAUPADE VABA LIIKUMINE 
 
1.1. Riigihanked 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg, eeldatav 

jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu direktiiv 93/ 36/ EMÜ, millega kooskõlastatakse 
riiklike tarnelepingute sõlmimise kord 
Nõukogu direktiiv 93/ 37/ EMÜ, millega kooskõlastatakse 
riiklike ehitustöölepingute sõlmimise kord 
Nõukogu direktiiv 92/ 50/ EMÜ, millega kooskõlastatakse 
riiklike teenuslepingute sõlmimise kord 
Nõukogu direktiiv 93/ 38/ EMÜ, millega kooskõlastatakse 
vee-, energeetika -, transpordi- ja 
telekommunikatsioonisektoris tegutsevate tellijate 
hankemenetlused 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 98/ 4/ EMÜ, 
millega muudetakse direktiivi 93/ 38/ EMÜ, millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja 
telekommunikatsioonisektoris tegutsevate tellijate 
hankemenetlused 
Nõukogu direktiiv 92/ 13/ EMÜ, millega kooskõlastatakse 
nõukogu direktiivi 93/ 38/ EMÜ vaidlustamise kord 
Nõukogu direktiiv 89/ 665/ EMÜ, millega 
kooskõlastatakse nõukogu direktiivide 93/ 36/ EMÜ, 93/ 
37/ EMÜ ja 92/ 50/ EMÜ vaidlustamise kord 
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 97/ 52/ EÜ, 
millega muudetakse direktiive 92/ 50/ EMÜ, 93/ 36/ EMÜ 
ja 93/ 37/ EMÜ 
Nõukogu Direktiiv 2001/78/EÜ, millega muudetakse 
nõukogu direktiivide 92/50/EÜ, 93/36/EÜ, 93/37/EÜ ja 
93/38/EÜ lisasid 

riigihangete seaduse muutmise seadus 
 
 
 
riigihangete seaduse alamaktid 
 

Esitamine: 01.07.2003 
Jõustumine: jaanuar 2004 
 
 
Esitamine: 15.12.2003 
 

Harmoneerimine on vajalik mõistete ja 
regulatsiooni täpsustamiseks ning 
erandite kooskõlla viimiseks 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Täiendav analüüs riigihangete õigusaktide vastavusest EL-i 
nõuetele ning muudatusettepanekute kaardistamine 

2003   I kv Phare 2002 programmi raames 

Pakkumismenetluse korraldamise juhendi koostamine 2003   II kv. Phare 2002 programmi raames 
Ettepanekute väljatöötamine vaidlustusmenetluse 
efektiivsemaks rakendamiseks 

Riigihangete seadus 
 

2003   II kv. Phare 2002 programmi raames 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Koolitusreisid Prantsusmaale ELi riigihankesüsteemi 
paremaks tundmaõppimiseks 

Riigihangete Amet, neli ametnikku 2003   II kv. Phare 2002 programmi raames 

Riigihangetealased seminarid (kohalike ja EL 
ekspertide osalusel) 
. 

Riigihangete Ameti ning 
kohalike omavalitsuste ametnikele 

2003   II kv. Phare 2002 programmi raames 
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1.2. Horisontaalaspektid 
 
Horisontaalaspekte käsitlev Eesti seadusandlus on täielikult kooskõlas acquis’ga. Vastavad horisontaalseadused on tehnilise normi ja standardi seadus, toote nõuetele 
vastavuse tõendamise seadus ning mõõteseadus. 
 
1.2.1. Standardimine  
 
Eesti rahvuslikuks standardiorganisatsiooniks on 2000.a asutatud Eesti Standardikeskus (edaspidi EVS). EVS prioriteediks on Euroopa standardiorganisatsioonide CEN1 ja 
CENELEC2 liikmestaatuse saavutamine 2003. aastal. 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
EVS3 Elektrotehnika standardite ülevõtmine, standardimise 
arendamine, elektrotehnika projekti jätkusuutlikkuse 
tagamine ja integreerimine EVS struktuuri, ettevõtjate 
kaasamine 

CENELEC tingimuste 1-9 täitmiseks  
tehnilise normi ja standardi seadus 
EVS ja Valitsuse vaheline leping 
Euroopa lepingu III ptk art 68,69,75 ja 84 

pidev Taotleti 473 262 EEK 2003 a. 
riigieelarvest 

IT vahendite ajakohastamine CEN/CENELEC tingimuse 6 täitmiseks 
Tehnilise normi ja standardi seadus 
EVS ja Valitsuse vaheline leping 
Euroopa lepingu III ptk art 68,69,75 ja 84 

pidev Taotleti 175 000 EEK 2003 a. 
riigieelarvest 

Riikliku standardimiskava täitmine ja selle lülitamine EVS 
standardimisprogrammi 2 korda aastas  

Tehnilise normi ja standardi seadus  märts ja september koostatakse standardimis -komisjoni 
poolt ja kinnitatakse majandus- ja 
kommunikatsiooni-ministri 
käskkirjaga.  
Finantseerimine riigieelarvest ja teiste 
riigiasutuste eelarvetes standardimisele 
ettenähtud summadest. 

Eesti standarditeks üle võetud Euroopa harmoneeritud 
standardite kohta informatsiooni kogumine ja avaldamine 

Tehnilise normi ja standardi seadus  Finantseerimine puudub, teiste riigi 
poolt tellitud teenuste arvelt  

                                                                 
1 Euroopa Standardikomitee 
2 Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee 
3 Eesti Standardikeskus 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Seminar Eesti tööstuse esindajatele ja EL infokeskustele Sihtgrupiks on Eesti tööstuse ja EL 

infokeskused, regionaalsed ettevõtluse 
tugikeskused 

Veebruar 2003 SIS/SIDA projekti alaprojekti 
eesmärgiks on suurendada ettevõtjate 
teadlikkust ja osalemist Euroopa ning 
Eesti  standardimises 

Huvitatud osapoolte üldine teavitamine standardimisest. 
Kursuste temaatika: sissejuhatus standardimisse, 
standardimine Euroopas, Ühisturg ja CE märk, standardite 
elektroonilised allikad 

Sihtgrupiks on Eesti ettevõtjad, riigiasutuste 
vastavad spetsialistid (s.h. inspektsioonid, 
ametid, laborite ja katsekodade esindajad 
jne) ning teised huvitatud osapooled 

Pidevalt Ressurss EVS omavahendid 
Lisainfo EVS kodulehekülg 

Seminarid spetsiifilistest s tandarditest ja valdkondadest. 
Näiteks seminarid teemadel: ISO 9000, ISO 14000, 
ehitusalased standardid, meditsiiniseadmete standardid jne. 

Sihtgrupiks on vastava valdkonna esindajad  Pidevalt Ressurss EVS omavahendid 
Lisainfo EVS kodulehekülg 

 
1.2.2. Vas tavushindamine  
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Volitatud asutusena tegutsemiseks õiguse andmine  

Pidev, vastavalt vajadusele Volitatud asutusena tegutsemiseks 
õiguse andmise komisjon 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Tunnustatud asutusena tegutsemiseks õiguse andmine 

Toote nõuetele vastavuse tõendamise 
seadus koosmõjus teiste volitatud asutuse 
nõuet sisaldavate valdkondlike 
õigusaktidega 

Pidev, vastavalt vajadusele  
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1.2.3. Akrediteerimine  
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) 
eesmärgipärase funktsioneerimise ja EA 4 nõuetele 
vastavuse tagamine 

Mõõteseadus 
Toote nõuetele vastavuse tõendamise 
seadus 

Pidevalt 2003.a. vajalik riigieelarveline toetus - 
551 000 kr  

EA-poolse EAK hindamiskülastuse korraldamine EA 
MLA 5-ga liitumiseks 

Mõõteseadus 
Toote nõuetele vastavuse tõendamise 
seadus 

I kv. 2003 1. Hindamiskülastuse kulud kaetakse 
EAK 2002.a. eelarvejäägi arvelt. 
2. Otsus EAK liitumise kohta EA 
MLA-ga tehakse EA peaassambleel 
juunis või novembris 2003. 

Uue töötaja töölevõtmine ja koolitus EAK suutlikkuse 
säilitamiseks nn reguleeritud valdkonnas tegutsemiseks 

Toote nõuetele vastavuse tõendamise 
seadus 

I kv. 2003 EAK omavahendite arvelt  

 

1.2.4. Metroloogia 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus 
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Metroloogia keskasutuse funktsioonide täitmine AS-i 
Metrosert poolt 

Pidev Riigieelarve 

AS Metrosert  
Temperatuurietaloni väljaarendamine  

Pidev Riigieelarve 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, AS 
Metrosert  
Metroloogia infrastruktuuri strateegilise arengukava 
väljatöötamine 3-5a. perioodiks 

Mõõteseadus 
 

Detsember 2003 Riigieelarve 

                                                                 
4 Euroopa akrediteerimisalase koostöö organ (European Cooperation for Accreditation)  
5 Euroopa akrediteerimisorganite mitmepoolne vastastikuse tunnustamise lepe (Multilateral Agreement of European Cooperation for Accreditation) 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus 
1. 2. 3. 4. 
Osalemine rahvusvahelistes metroloogiaorganisatsioonides, 
EUROMET  (AS Metrosert), 
EURACHEM (Tartu Ülikool) 

 Pidev Riigieelarve ja TÜ Katsekoja 
omavahendid 

AS Metrosert  
Osalemine rahvusvahelistes võrdlusmõõtmistes 

Pidev  
 

Riigieelarve 
 

AS Metrosert, Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Katsekoda, 
Tartu Ülikooli (TÜ) Katsekoda 
Mõõteetalonide rahvusvahelise jälgitavuse säilitamine: 
mõõtmis - ja katsetamisseadmete hankimine, mõõtealade 
arendamine, osalemine võrdlusmõõtmistes, 
koolitusprogrammi välja-töötamine inseneridele ja 
tehnikutele ja selle elluviimine 

Tähtaeg sõltub Phare 2001 
projekti käivitumisest 
 

Finantseerimine riigieelarvest, TTÜ 
Katsekoja ja TÜ Katsekoja 
omavahenditest ning Phare 2001 
projektist. 
*Phare 2001 Vastavushindamine 
metroloogia valdkonnas projekti 
kogumaksumus 3,3444 milj EUR, sh 
Phare investeeringud 2,053 milj.EUR, 
Phare tehniline abi 0,447 milj EUR, 
Eesti kaasfinantseering 0,8433 
milj.EUR *Investeeringud, tehniline 
abi ja kaasfinantseerimine jagunevad 
kolme kasusaaja: AS Metrosert, TTÜ 
Katsekoda ja TÜ Katsekoda vahel. 

Phare projekti investeeringute hangete täpsustamine ja 
hankedokumentide ettevalmistamine 

Tähtaeg sõltub Phare 2001 
projekti käivitumisest 

Finantseerimine Phare 2001 projektist. 
Ekspertabi hankedokumentide ette-
valmistamiseks 

Metrosert AS, TTÜ Katsekoda, TÜ Katsekoda 
Tehnilise sisseseade hanked 

Mõõteseadus 
 

Tähtaeg sõltub Phare 2001 
projekti käivitumisest 
 

Hanked jagunevad AS-i Metrosert, 
TTÜ Katsekoja ja TÜ Katsekoja 
laborite vahel. 
Phare 2001 + Eesti kaasfinantseering 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Mõõtetehnikaalase  koolituste läbiviimine Metrosert AS, 
TTÜ Katsekoja ja TÜ Katsekoja töötajatele 

Metrosert AS, TTÜ Katsekoja ja TÜ 
Katsekoja töötajatele  

Tähtaeg sõltub Phare 2001 
käivitumisest 
 

Phare 2001 lühiajaline ekspertabi 
koolituse läbiviimiseks + Eesti 
kaasfinantseering 
Ekspertide töö toimub kõigis kolmes 
kasusaajaorganisatsioonis, peamiselt 
aga AS-is Metrosert  

Metrosert AS, TTÜ Katsekoja, TÜ Katsekoja töötajate 
(kokku 20 inimest) tutvumine EL liikmesmaa etalonlaborite 
tööga (internship) a 2 nädalat 

Metrosert AS, TTÜ Katsekoja, TÜ 
Katsekoja töötajad (kokku 20 inimest) 

Tähtaeg sõltub Phare 2001 
käivitumisest 
 

Phare 2001 projekt + Eesti 
kaasfinantseering 

 

1.2.5. Turujärelevalve ja toote ohutus  
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Turujärelevalve üldstrateegia ning valdkondade 
strateegiate välja töötamine koostöös Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, 
Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni, Tööinspektsiooni, 
Ravimiameti, Kemikaalide Teabekeskuse, Sideameti, 
Tolliameti, Tervisekaitseinspektsiooni ning 
Tarbijakaitseameti vahel 

Uue lähenemisviisi direktiividele vastavad 
Eesti seadused 

Märts 2003 Phare 2000 turujärelevalve projekt + 
Eesti kaasfinantseering 

Turujärelevalve teostamise juhendite valmistamine või 
täiustamine Tehnilise Järelevalve Inspektsioonis, 
Tervisekaitseinspektsioonis, Tööinspektsioonis, 
Ravimiametis, Kemikaalide Teabekeskuses, 
Tarbijakaitseametis  

Uue lähenemisviisi direktiividele vastavad 
Eesti seadused  

Mai 2003 Phare 2000 turujärelevalve projekt + 
Eesti kaasfinantseering 
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Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, Sotsiaalministeerium, 
Ravimiamet, Tervisekaitseinspektsioon, Tööinspektsioon, 
Kemikaalide Teabekeskus, Tarbijakaitseamet: 
Turujärelevalve asutuste avalike suhete plaanide 
väljatöötamine ning üldsuse (ettevõtjate) teavitamine EL 
direktiividega harmoneeritud uuest seadusandlusest ning 
turujärelevalve alasest tegevusest infomaterjalide näol 

Pidev Phare 2000 turujärelevalve projekt + 
Eesti kaasfinantseering 

Eesti turujärelvalve alase seadusandluse tõlkimine eesti 
keelest inglise keelde, EL turujärelevalve alaste 
seadusaktide ning rakendamise juhendmaterjalide 
tõlkimine inglise keelest eesti keelde 

Uue lähenemisviisi direktiividele vastavad 
Eesti seadused 

Pidev Phare 2000 turujärelevalve projekt + 
Eesti kaasfinantseering 

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, Tööinspektsioon, 
Sideamet, Ravimiamet, Tervisekaitseinspektsioon, 
Tolliamet: 
Turujärelevalve tegevuseks vajalike andmebaaside 
loomine igapäevatööks 

Uue lähenemisviisi direktiividele vastavad 
Eesti seadused 

Detsember 2003 Phare 2000 turujärelevalve projekt + 
Eesti kaasfinantseering 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise 
Järelevalve Inspektsioon, Sotsiaalministeerium, 
Tööinspektsioon, Ravimiamet, Kemikaalide 
Teabekeskus, Sideamet, Tarbijakaitseamet, 
Tervisekaitseinspektsioon, Tolliamet, Energiaturu 
Inspektsioon: 
Ühinemine rahvusvahelise ICSMS süsteemiga EL 
siseseks ohtlikest toodetest teavitamiseks 

Uue lähenemisviisi direktiividele vastavad 
Eesti seadused 

Veebruar 2003 Phare 2000 turujärelevalve projekt + 
Eesti kaasfinantseering 

Sotsiaalministeerium, Ravimiamet, 
Tervisekaitseinspektsioon: 
Analüüs Vigilance süsteemiga ühinemiseks 

 Märts 2003 Phare 2000 turujärelevalve projekt + 
Eesti kaasfinantseering 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise 
Järelevalve Inspektsioon, Tarbijakaitseamet, 
Sotsiaalministeerium, Tööinspektsioon, Ravimiamet, 
Tervisekaitseinspektsioon, Sideamet, Tolliamet, 
Tarbijakaitseinspektsioon, Kemikaalide Teabekeskus: 
EÜ direktiivide rakendamine ja osalemine Euroopa 
Komisjoni töörühmades 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise 
Järelevalve Inspektsioon, Tarbijakaitseinspektsioon, 
Sotsiaalministeerium, Tööinspektsioon, Ravimiamet, 
Tervisekaitseinspektsioon, Sideamet, Tolliamet, 
Tarbijakaitseinspektsioon, Kemikaalide Teabekeskus: 
Isiksuseomaduste ning üldiste tööalaste võimete 
arendamise koolitus (näiteks eneseväljendus, 
probleemide lahendamine, esinemine) 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise 
Järelevalve Inspektsioon, Tarbijakaitseamet, 
Sotsiaalministeerium, Tervisekaitseinspektsioon, 
Sideamet, Tolliamet, Kemikaalide Teabekeskus: 
Õppereisid Soome turujärelevalve rakendamise alaste 
teadmiste täiendamiseks 

Ministeeriumide ja inspektsioonide ametnikud 
 

Pidev, 2003. aasta jooksul 
 

Phare 2000 turujärelevalve projekt + 
Eesti kaasfinantseering 
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1.2.6. Teavitamine  
 

Õigusaktide ühtlustamine 
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Euroopa Nõukogu Direktiiv 98/48/EÜ, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 
98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest 
ja eeskirjadest teatamise kord 
 

Uus VV määrus tehnilist normi ning 
infoühiskonna teenusele kehtestatavat nõuet  
sisaldava õigusakti ja välislepingu eelnõust 
teavitamise korra kinnitamine ja 
teabevahetust koordineeriva asutuse 
määramine 

01.12.2003 Teavitamise korraldust on vaja 
täiendada vastavalt direktiivis 
sätestatud nõuetele ajakava osas. 

 

1.2.7. Koguselised piirangud (EÜ lepingu art 28-30) 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus 3052/95/EÜ, 
millega kehtestatakse informatsiooni vahetamise kord 
selliste siseriiklike meetmete kohta, millega kaldutakse 
kõrvale ühenduse territooriumil kaupade vaba liikumise 
põhimõttest 
 

Tehnilise normi ja standardi seaduse 
muutmise seadus  
 
Vabariigi Valitsuse määrus “Teavitamise 
kord”  

02.06.2003  
jõustub 01.05.2004 
 

TNSS-i pannakse volitusnorm 
rakendatud meetmete teavitamiseks, 
mille alusel töötatakse välja uus VV 
määrus teavitamise korraldamise kohta. 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus  Tähtaeg  Kommentaarid 

Majandusministeerium:  
Seminar Euroopa Parlamendi otsuse 3052 rakendamise 
teemal 

Ministeeriumide ja ametite esindajatele jaanuar 2003 Riigieelarve + Soome bilateraalse 
koostöö programm 
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1.2.8. Kultuuripärand 
 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Kultuuriministeerium, koolitus Euroopa Liidu 
liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud 
kultuuriväärtuste tagastamise seaduse rakendamiseks 

Muinsuskaitseamet, toll, piirivalve,  politsei 12.2003  Koolitus ühisseminari vormis  

 

1.2.9. Kontroll relvade omandamise ja valduse üle  
 
Euroopa Liidu Nõukogu 18. juuni 1991.a. direktiiv  91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta on täielikult harmoneeritud relvaseadusega, mis jõustus 31. 
märtsil 2002.a. 
 
1.3. Uue Lähenemisviisi direktiivid   
 
1.3.1. Masinad 
 
Acquis’le vastavate õigusaktide olemasolu nõude täitmisega on 2002. aasta lõpuks valdkonna harmoneerimine lõpule viidud. Uus masina ohutuse seadus võeti vastu 
30.11.2002 ning seadus koos alamaktidega harmoneerib täielikult direktiivi 98/37/EC. Selle koostamisel on arvesse võetud Euroopa Komisjoni poolt tehtud kommentaare ja 
Komisjoni ettepanekut direktiivi 98/37/EÜ muutmise kohta (COM(2002) 899 final). Masina ohutuse seadus koos alamaktidega jõustus 1.01.2003, mis viib valdkonna 
harmoniseerimise lõpule. Samade õigusaktidega harmoniseeritakse ka direktiiv 94/9/EC potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades kasutatavaid seadmestike ja 
kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. 
 
1.3.2. Liftid 
 
Acquis`le vastavate õigusaktide olemasolu nõude täitmisega viidi 2002. a valdkonna harmoneerimine lõpule. Direktiiv 95/16/EÜ lifte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta ja direktiiv 2000/9/EÜ inimeste vedamiseks mõeldud köistee kohta on harmoneeritud 1.07.2002 jõustunud lifti ja köistee ohutuse seaduse ja selle 
alamaktidega. Euroopa Liidu ja Eesti vahel 2003. aasta alguses sõlmitava Euroopa lepingu tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise protokolli (ehk PECA 
protokolli) ühe sektorina on Eesti poolt välja pakutud ka liftid. 
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1.3.3. Surveseadmed 
 
Acquis’le vastavate õigusaktide olemasolu nõude täitmisega viidi 2002. a. valdkonna harmoneerimine lõpule. Direktiiv 87/404/EMÜ lihtsaid surveanumaid käsitlevate 
liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta, direktiiv 75/324/EMÜ aerosoolipihusteid käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta ja direktiiv 97/23/EÜ 
surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta on harmoneeritud 1.07.2002 jõustunud surveseadme ohutuse seaduse ja selle alamaktidega. Sama 
seaduse alamaktidega harmoneeritakse 2002. aasta lõpuks direktiiv 1999/36/EU ja veel ainult osaliselt kehtivad erinevaid gaasiballoone käsitlevad direktiivid 84/525/EMÜ, 
84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ. 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Direktiiv 1999/36/EÜ transporditavate surveseadmete 
kohta 
Direktiiv 84/525/EMÜ õmbluseta terasest gaasiballoone 
puudutavate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta 
Direktiiv 84/526/EMÜ õmblustega legeeritud ja 
legeerimata alumiiniumist gaasiballoone puudutavate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 
Direktiiv 84/527/EMÜ legeerimata terasest gaasiballoone 
puudutavate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määrus “Nõuded surveseadmele ning selle 
nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise 
kord” II osa Nõuded transporditavatele 
surveseadmetele ning nende 
vastavushindamise protseduur ning nende 
nõuded tehnilisele kontrollile” 

Detsember 2003 
 

 

 
1.3.4. Küttegaasi seadmed 
 
Acquis’le vastavate õigusaktide olemasolu nõude täitmisega viidi 2002. a valdkonna harmoneerimine lõpule. Direktiiv 90/396/EMÜ küttegaasiseadmeid käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta on harmoneeritud 1. juulil 2002 jõustunud küttegaasi ohutuse seaduse ja selle alamaktidega. 
 
1.3.5. Elektriohutus ja elektriseadmed 
 
Acquis`le vastavate õigusaktide olemasolu nõude täitmisega viidi 2002. a valdkonna harmoneerimine lõpule. Elektriohutuse seadus, mis koos kõigi alamaktidega jõustus 1. 
juulil 2002, harmoneerib järgmised direktiivid: 
- direktiiv 73/23/EMÜ madalpinge elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta; 
- direktiiv 89/336/EMÜ elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. 
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Madalpinge elektriseadmed ja elektriseadmed ning elektripaigaldised, mis võivad tekitada elektromagnetilisi häireid või mille talitlust sellised häired võivad mõjutada, on 
samuti Eesti poolt välja pakutud Euroopa Liidu ja Eesti vahel 2003. a. alguses sõlmitava Euroopa lepingu tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise protokolli (ehk 
PECA protokolli) ühe sektorina. 
 

1.3.6. Legaalmetroloogia, mitteautomaatkaalud ja kinnispakid  
 
Legaalmetroloogia ja kinnispakkide alane Eesti seadusandlus on kooskõlas Euroopa Liidu kehtiva acquis’ga. 
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt moodustatud töögrupil on käsil mõõteseaduse muutmine PHARE 99 projekti ES9903.01 eksperthinnangute alusel 
mitteautomaatkaale ning kinnispakke käsitlevate EL direktiivide täielikuks harmoneerimiseks. Eelnõu on planeeritud esitada Vabariigi Valitsusele 2003. aasta novembris. 
Juhul, kui võetakse vastu Euroopa Nõukogus ja Euroopa Parlamendis kaasotsustusmenetluses olevad mõõtevahendite direktiiv (Measuring Instruments Directive [COM 
(2000) 566], kavandatud mõõtevahendite metroloogilise kontrolli direktiivi 71/316/EMÜ muudatused ning kinnispakke käsitlevate direktiivide 75/106/EMÜ, 75/107/EMÜ, 
76/211/EMÜ ja 80/232/EMÜ SLIM-projektist (Simpler Legislation for Internal Market) tulenevad muudatused, siis planeeritakse 2004-2005. a. mõõteseaduse ja selle 
rakendusaktide muutmine neist direktiividest lähtuvalt .  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Direktiiv 90/384/EMÜ mitteautomaatkaale käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta  

Mõõteseaduse muutmise seadus 01.11.2003  
Jõustumine: 01.01.2004 

 

 

1.3.7. Tsiviilkäibes olevad lõhkematerjalid 
 
1. jaanuaril 1998. a jõustunud lõhkematerjaliseadus ja selle alamaktid ei vasta Euroopa Liidu nõuetele. Selletõttu esitatakse detsembris 2002 uus lõhkematerjaliseaduse 
eelnõu, millega harmoneeritakse direktiiv 93/15/EMÜ tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkeainete turuletoomist ja järelevalvet käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide sätete ühtlustamise kohta. Nimetatud akti jõustumine on kavandatud 31. märtsiks 2004, mis viib valdkonna harmoneerimise lõpule. 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
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Direktiiv 93/15/EMÜ lõhkematerjalide tsiviilkasutust 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta  

Lõhkematerjaliseadus 27.03. 2003  
Jõustumine: 31. märts 2004 

Eelnõu kiideti heaks VV 06.05.2003 
istungil ning otsustati saata Riigikogu 
menetlusse. 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus (peatükid 1.3.1 – 1.3.7) 
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni seadmete registri 
rakendamine 

Lifti ja köistee ohutuse seaduse surveseadme 
ohutuse seadus, küttegaasi ohutuse seadus, 
elektriohutusseadus, masina ohutuse seadus 

Pidev 2003.a. riigieelarvest; infotehnoloogia 
realt 

Majandusministeeriumi erinõuetega tegevusaladel 
tegutsevate ettevõtjate registrisse täienduste loomine ja 
nende rakendamine 

Lifti ja köistee ohutuse seaduse surveseadme 
ohutuse seadus, küttegaasi ohutuse seadus, 
elektriohutusseadus, kaevandamisseadus, 
masina ohutuse seadus, lõhkematerjaliseadus, 
mõõteseadus 

Pidev 2003.a. riigieelarvest, infotehnoloogia 
realt 

 

Koolitus (peatükid 1.3.1 – 1.3.7) 
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Komme ntaarid 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise 
Järelevalve Inspektsioon. Ministeeriumi ja inspektsiooni 
töötajate EÜ direktiivide rakendamise alane koolitus ja 
osalemine EÜ Komisjoni töörühmades.  

Ministeeriumi ja inspektsiooni ametnikud 
  

pidev, 2003 aasta jooksul Phare 2000 Turujärelevalve projekt + 
Eesti kaasfinantseering 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise 
Järelevalve Inspektsioon. Üldsuse (ettevõtjate) 
teavitamine EL direktiividega harmoneeritud uuest 
seadusandlusest. 

Ettevõtjad pidev Phare 2000 Turujärelevalve projekt + 
Eesti kaasfinantseering 
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1.3.8. Ehitustooted 
 
Sektoraalse direktiivi 89/106/EMÜ harmoneerimine on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt teostatud ehitusseadusega , mis jõustub 1. jaanuaril 2003. 
Juhul, kui võetakse vastu uus välismüra käsitlev direktiiv (Proposal for a European Parliament and Council directive on the Assesment and management of Environmental 
Noise (COM(2000) 468/ -C5-0411/2000-2000/0194(COD)), ühtlustatakse Eesti seadusandlus sellega ehitusseaduse muutmise seaduse ja alamaktiga aastal 2003. 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

2000/553/EÜ; 2000/605/EÜ; 2000/147/EÜ; 2000/367/EÜ VVm “Nõuded ehitis te tuleohutusele” 2003 II p.a. (tähtaeg vajab 
täpsustamist päästeametiga) 

Siseministeerium 

Nõukogu direktiiv 69/493/EMÜ kristallklaasi kohta Vabariigi Valitsuse määrus “Kristallklaasist 
toodete kvaliteedinõuded ja kvaliteedinõuete 
tõendamise meetodid” 

detsember 2003  

  

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus,  rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: 
Erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate 
registrisse täienduste loomine ja nende rakendamine  

Pidev  Register hakkas toimima alates 
01.01.2003 

Eesti Ehitusettevõtete Liit: 
Ehitusfirmade kvaliteediregistri asutamine 

01.01.2003  

Ehitusettevõtete kvalifitseerimise standardi koostamine oktoober 2003  
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 
Eesti Standardikeskus  
Eurocodes’ide ülevõtmine Eesti standarditeks 
 

Ehitusseadus 
 

oktoober 2003 Phare 2001 projekti ES 01.01.02 
Twinning Light "Transposition of the 
structural design Eurocodes into 
Estonian standards" raames 
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Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni juurde kahe 
ametikoha loomine ehitustoodete turujärelevalvesüsteemi 
käivitamiseks 

 oktoober 2003 Üks ametikoht on täidetud alates 
augustist 2002 – see töötaja tegeleb 
ehitustoodete turujärelevalvesüsteemi 
käivitamise ettevalmistamisega. Teine 
ametikoht täidetakse 2003. aastal.  

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Ehitustoodete vastavushindamisasutuste koolitus Euroopa 
tehnilise tunnustuse alal 

2 asutust, 15 inimest  IV kv 2003 Taani FEU programmi raames 

 

1.3.9. Meditsiiniseadmed 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaarid 
90/385/EMÜ aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete 
kohta 
93/42/EMÜ Euroopa Nõukogu 14. juuni 1993 direktiiv 
meditsiiniseadmete kohta 
98/79/EMÜ in vitro  diagnostikame ditsiiniseadmete kohta 
2000/70/EÜ meditsiiniseadmete kohta, mis  lahutamatu 
osana sisaldavad vere ja vereplasma derivaate 

Meditsiiniseadmete seadus ja selle 
rakendusaktid 
 

01.11.2003  
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 

Ravimiamet 
Järelevalvetegevuse arendamine  

Meditsiiniseadmete seadus - Alates seaduse jõustumisest. 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  
 

Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Sotsiaalministeerium 
Koolitus pädeva valitsusasutuse (Competent Authority) 
tegevuse alal  

Ametnikud 2003. aasta jooksul Phare 2000 turujärelevalve projekt 

Ravimiamet 
Koolitus riikliku järelvalve ja vastavushindamise alal. 

Ametnikud 2003. aasta jooksul  Phare 2000 turujärelevalve projekt 

Ravimiamet 
Koolitus meditsiiniseadmete valmistamisel kasutatava 
inimpäritoluga kudede tehnoloogia küsimustes  

Laboratoorse meditsiini ja arsti erialade 
spetsialistid  

2003. aasta jooksul Phare 2000 turujärelevalve projekt 

Ravimiamet 
Koolitus in vitro  diagnostikame ditsiiniseadme id käsitleva 
direktiivi 98/79/EMÜ ja  in vitro  
diagnostikameditsiiniseadmete tehnilist spetsifikatsiooni  
käsitleva Komisjoni otsuse 2000/364/EC  rakendamiseks 

Laboratoorse meditsiini eriala spetsialistid 2003. aasta jooksul Phare 2000 turujärelevalve projekt 
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1.4. Sektoraalse lähenemisviisi direktiivid 
 

1.4.1. Traktorid 
 
Valdkond on täielikult harmoneeritud. 
 

1.4.2. Toiduained 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu direktiiv 2001/114/EÜ 20. detsembrist 2001 
teatavate inimtoiduks mõeldud osaliselt või täielikult 
veetustatud  piimakonservide kohta  
Esimene komisjoni direktiiv 79/1067/EMÜ 13. 
novembrist 1979, millega sätestatakse ühenduse 
analüüsimeetodid teatavate inimtoiduks mõeldud osaliselt 
või täielikult veetustatud kauasäilivate piimatoodete 
kontrollimiseks   
Esimene komisjoni direktiiv 87/524/EMÜ 6. oktoobrist 
1987, millega sätestatakse ühenduse proovivõtumeetodid 
keemilise analüüsi jaoks kauasäilivate piimatoodete 
monitooringul 

Vabariigi Valitsuse määrus “Kondenspiimade 
ja piimapulbrite koostis- ja kvaliteedinõuded, 
märgistamise erinõuded ning proovide 
võtmise ja analüüsimise meetodid” *  

mai 2003 
 
 

 

Komisjoni direktiiv 2000/42/EÜ 22. juunist 2000, mis 
kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes ja loomsetes toitudes  
Komisjoni direktiiv 2000/58/EÜ 22. septembrist 2000, 
mis kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes ja loomsetes toitudes  
Komisjoni direktiiv 2000/81/EÜ 18. detsembrist 2000, 
mis kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes ja loomsetes toitudes  

Vabariigi Valitsuse määrus “Toidus lubatud 
keemiliste taimekaitsevahendite jääkide 
loetelu ja piirnormid ning taimsest toidust ja 
selle pinnalt kontrollproovide võtmise ja 
analüüsimise meetodid” *  

mai 2003   



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 21 

Komisjoni direktiiv 2001/35/EÜ 11. maist 2001, mis 
kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes toitudes  
Komisjoni direktiiv 2001/39/EÜ 23. maist 2001, mis 
kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes ja loomsetes toitudes  
Komisjoni direktiiv 2001/48/EÜ 28. juunist 2001, mis 
kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes toitudes  
Komisjoni direktiiv 2001/57/EÜ 25. juulist 2001, mis 
kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes ja loomsetes toitudes  

   

Komisjoni direktiiv 2002/5/EÜ 30. jaanuarist 2002, mis 
kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes toitudes  

   

Komisjoni direktiiv 2002/42/EÜ 17. maist 2002, mis 
kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes ja loomsetes toitudes  

   

Komisjoni direktiiv 2002/66/EÜ 16. juulist 2002, mis 
kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes ja loomsetes toitudes  

   

Komisjoni direktiiv 2002/71/EÜ 19. augustist 2002, mis 
kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes ja loomsetes toitudes  

   

Komisjoni direktiiv 2002/76/EÜ 6. septembrist 2002, mis 
kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes toitudes  

   

Komisjoni direktiiv 2002/79/EÜ 2. oktoobrist 2002, mis 
kehtestab taimekaitsevahendite lubatud sisaldused 
taimsetes ja loomsetes toitudes  

   

Komisjoni direktiiv 2001/61/EÜ 8. augustist 2001 teatud 
epoksüderivaatide kasutamise kohta toiduga 
kokkupuutuvates materjalides ja esemetes 

Vabariigi Valitsuse 17. mai 1999. a määruse 
nr 156 “Toiduga kokku puutuda lubatud 
materjalide ja esemete kohta esitatavate 
nõuete, nende gruppide kohta esitatavate 

mai 2003 Nõuetele mittevastavate materjalide 
tootmist ja kasutamist lubatakse pärast 
nõuete jõustumist jätkata vastavuses 
direktiivides toodud tähtaegadega 
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Komisjoni direktiiv 2002/72/EÜ 6. augustist 2002 
toiduga kokkupuutuvate plastmassist materjalide ja 
esemete kohta 

erinõuete ning nimetatud materjalide ja 
esemete ohutuse katsetamise meetodite 
kinnitamine” muutmine * 

 2002/72/EÜ asendab direktiivi 90/128, 
mille muudatused 2001/62 ja 2002/17 
on määruse plastmassist materjale ja 
esemeid käsitleva osa muutmise 
peamiseks põhjuseks 

Nõukogu direktiiv 93/43/EMÜ 14. juunist 1993 
toiduainete hügieeni kohta 

Vabariigi Valitsuse 2. novembri 1999. a 
määruse nr 329 “Toiduhügieeni üldeeskirja 
kinnitamine” muutmine 

juuni 2003 Direktiivi 93/43/EMÜ nõuded on 
toiduseaduse ja Vabariigi Valitsuse 
määrusega nr 329 üle võetud, kuid 
vajalik on teha täpsustusi direktiiviga 
vastavusse viimiseks  

Nõukogu direktiiv 67/427/EMÜ 27. juunist 1967 tsitrus-
viljade pinna töötlemiseks kasutatavate teatud 
säilitusainete ning nende kvalitatiivseks ja 
kvantitatiivseks analüüsiks kasutatavate 
kontrollmeetmete kohta 

Vabariigi Va litsuse määrus “Tsitrusviljade 
pinna töötlemiseks kasutatavate säilitusainete 
analüüsimiseks kontrollproovide võtmise ning 
analüüsimise meetodid” * 

november 2003 Direktiivist on üle võetud säilitusainete 
piirnormid, mis on esitatud lisaaineid 
käsitlevas Va bariigi Valitsuse 7. märtsi 
2000. a määruses nr 81. Käesoleva 
määrusega kehtestatakse proovivõtu ja 
analüüsimise meetodid säilitusainete 
analüüsimiseks tsitrusviljades 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 50/2000 10. jaanuarist 2000 
geneetiliselt muundatud või geneetiliselt muundatud 
organismidest valmistatud lisaaineid ning lõhna- ja 
maitseaineid sisaldavate toiduainete ja toidu koostisosade 
märgistamise kohta 

Vabariigi Valitsuse määrus “Geneetiliselt 
muundatud lisaaineid ning tehislikke lõhna- ja 
maitseaineid sisaldava toidu märgistamise ja 
muul viisil teabe edastamise erinõuded”* 

juuni 2003 Eeldatavalt lubatakse märgistamise 
nõuetele mittevastavate toodete 
tootmist ja turustamist jätkata kuni 
30.09.2003 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/35/EÜ 
30. juunist 1994 toidus kasutatavate magusainete kohta 

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määruse 
nr 81 “Toidus lubatud lisaainete loetelu ja 
piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete 
kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete 
märgistamise ja muul viisil teabe edastamise 
erinõuded ja kord” muutmine 

aprill 2003, 
mai 2003 
 
 

Direktiivide 94/35/EÜ, 94/36/EÜ ja 
95/2/EÜ nõuded on üldiselt Vabariigi 
Valitsuse määrusega nr 81 üle võetud, 
kuid vajalik on teha täpsustavaid 
muudatusi, et viia määrus 
direktiividega täielikult vastavusse.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/36/EÜ 
30. juunist 1994 toiduvärvide kohta 

   

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/2/EÜ 
20. veebruarist 1995 toidu lisaainete, välja arvatud 
toiduvärvid ja magusained, kohta 

   



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 23 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ 20. 
märtsist 2000 toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 
 

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a 
määruse nr 390 “Toidu märgistusele 
esitatavate nõuete, märgistamise ja muul viisil 
teabe edastamise ning toorme päritolust 
informeerimise korra kinnitamine” muutmine 

juuni 2003, 
juuli 2003 

Direktiivi 2000/13/EÜ nõuded on 
üldiselt Vabariigi Valitsuse määrusega 
nr 390 üle võetud, kuid vajalik on teha 
täpsustavaid muudatusi, et viia määrus 
direktiiviga täielikult vastavusse.  
Eeldatavalt lubatakse märgistamise 
nõuetele mittevastavate toodete 
tootmist ja turustamist jätkata kuni 
31.12.2003 

Komisjoni direktiiv 2002/67/EÜ 18. juulist 2002 kiniini 
ja kofeiini sisaldava toidu märgistamise kohta 

   
Komisjoni direktiiv 2002/26/EÜ 13. märtsist 2002, mis 
kehtestab proovivõtu ja analüüsimise meetodid 
ohratoksiin A analüüsimiseks toidus 

Vabariigi Valitsuse määrus “Kontrollproovide 
võtmise ja analüüsimise meetodid 
aflatoksiinide, ohratoksiin A, 
taimekaitsevahendite jääkide, plii, 
elavhõbeda, kaadmiumi ja 3-MCPD 
analüüsimiseks toidus” 

juuni 2003 
juuli 2003 

 

Komisjoni direktiiv 2001/22/EÜ 8. märtsist 2001, mis 
kehtestab kontrollproovide võtmise ja analüüsimise 
meetodid plii, elavhõbeda, kaadmiumi ja 3-MCPD 
analüüsimiseks toidus (muudatus 2001/873/EÜ) 

   

Komisjoni direktiiv 2002/27/EÜ 13. märtsist 2002, mis 
täiendab direktiivi 98/53/EÜ, mis kehtestab 
kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid 
aflatoksiinide analüüsimiseks toidus 

   

Komisjoni direktiiv 2002/63/EÜ 11. juulist 2002, mis 
kehtestab kontrollproovide võtmise ja analüüsimise 
meetodid taimekaitsevahendite jääkide analüüsimiseks 
toidus 

   

Nõukogu direktiiv 89/398/EMÜ 3. maist 1989 eritoite 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 
 

toiduseaduse muutmise seadus 
 
Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1999. a 

september 2003, 
liitumise kuupäev 
 

Muudatusega tunnistatakse kehtetuks 
eritoitude lubade nõue ning asendatakse 
teavitamisega teatud eritoitude puhul 
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Komisjoni direktiiv 91/321/EMÜ 14. maist 1991 imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude kohta 

Komisjoni direktiiv 96/5/EÜ 16. veebruarist 1996 
teraviljal põhinevate töödeldud toitude ja imikutele ning 
väikelastele mõeldud lastetoitude kohta 

määruse nr 436 “Eritoitude koostis- ja 
kvaliteedinõuete ning eritoitude 
valmistamiseks kasutatavate ainete ja eritoidu 
käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning 
eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe 
edastamise erinõuete ja korra kinnitamine” 
muutmine 

oktoober 2003,  
liitumise kuupäev 

ning tehakse täpsustusi direktiividega 
vastavusse viimiseks  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/46/EC 10. 
juunist 2002 toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide  ühtlustamise kohta 

Vabariigi Valitsuse määrus “Toidulisandite 
koostis- ja kvaliteedinõuded ning 
toidulisandite valmistamiseks kasutatavate 
ainete suhtes esitatavad nõuded ning 
eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe 
edastamise erinõuded” 

oktoober 2003,  
november 2003 

Nõuetele mittevastavaid tooteid on 
lubatud vastavalt direktiivis toodud 
tähtajale turustada kuni 1. augustini 
2005 

Nõukogu direktiiv 2001/112/EÜ 20. detsembrist 2001 
puuvilja- ja marjamahlade ning teatavate samalaadsete 
toodete kohta 

Vabariigi Valitsuse 4. mai 1999. a määruse nr 
142 “Mahla, kontsentreeritud mahla, 
mahlapulbri, nektari ja mahlajoogi koostis- ja 
kvaliteedinõuete ning märgistamise erinõuete 
kinnitamine” muutmine 

oktoober 2003, 
november 2003 

Eeldatavalt lubatakse nõuetele 
mittevastavate toodete tootmist ja 
turustamis t jätkata vastavalt direktiivis 
toodud tähtajale kuni 11.06.2004 

Nõukogu direktiiv 2001/110/EÜ 20. detsembrist 2001 
mee kohta 

Vabariigi Valitsuse 12. mai 1999. a määruse 
nr 149 “Mee koostis- ja kvaliteedinõuete ning 
märgistamise erinõuete kinnitamine” 
muutmine 

november 2003, 
detsember 2003 

Eeldatavalt lubatakse nõuetele 
mittevastavate toodete tootmist ja 
turustamist jätkata vastavalt direktiivis 
toodud tähtajale kuni 31.07.2004 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) Nr. 258/97, 
27. jaanuarist 1997, mis  käsitleb uuendtoitu ja 
uuendkoostisosasid 
 
 

toiduseaduse muutmise seadus  
 
Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a 
määruse nr 446 “Uuendtoidu nõuetekohasuse 
hindamise metoodika ning käitlemise lubade 
taotlemise ja andmise kord” muutmine 

november 2003 
 
november 2003, 
liitumise kuupäev 

Toiduseaduse regulatsiooni ning 
Vabariigi Valitsuse määrust 
muudetakse selliselt, et liitumise 
momendist oleks võimalik rakendada 
määrusega 258/97 EL-s kehtestatud 
uuendtoidu turule lubamise skeemi 

Nõukogu direktiiv 2001/113/EÜ 20. detsembrist 2001 
puuvilja- ja marjadžemmide, -želeede, -marmelaadide 
ning kastanipüree kohta 

Vabariigi Valitsuse 15. juuli 1999. a määruse 
nr 220 “Džemmi, želee, tsitrusmarmelaadi ja 
magustatud kastanipüree koostis- ja 
kvaliteedinõuete ning märgistamise erinõuete 
kinnitamine” muutmine 

detsember 2003, 
jaanuar 2004 

Eeldatavalt lubatakse nõuetele 
mittevastavate toodete tootmist ja 
turustamist jätkata vastavalt direktiivis 
toodud tähtajale kuni 11.07.2004 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 4. 5. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus,  
rakendatav akt 

Tähtaeg Kommentaarid 

Järelevalve teostamiseks vajalike vahendite ostmine 
Tervisekaitseinspektsioonile ning Veterinaar- ja 
Toiduametile 

toiduseadus ja selle rakendusaktid mai 2003 Tegevust finantseeritakse PHARE 
projekti nr ES2001/IB/AG/01 
“Toidujärelevalve süsteemi 
tugevdamine” vahenditest 

Järelevalveasutuste vahelise infovahetuse parandamine, 
vajalike andmebaaside loomine ning institutsioone 
ühendava infovõrgu arendamine 

toiduseadus ja selle rakendusaktid september 2003 Tegevust finantseeritakse PHARE 
projekti nr ES2001/IB/AG/01 
“Toidujärelevalve süsteemi 
tugevdamine” vahenditest 

Laboriseadmete ostmine Tervisekaitseinspektsiooni 
laboritele eritoitude toitainelise koostise määramiseks 
(oktoober 2003) ning toidu mikrobioloogilise ohutuse 
analüüsideks (mai 2003) 

toiduseadus 
VV 29.12.1999  
määrus nr 436 
VV 20.06.2000  
määrus nr 198  
VV 25.05.2000  
määrus nr 166 

 Eritoidu analüüsideks vajalik hankida 
laboriseadmed (maksumus ligi 8 milj. 
kr) 
Mikrobioloogia alaste meetodite 
akrediteerituse säilitamiseks vajalik 
asendada vananenud laboriseadmed  
(maksumusega 3,6 milj. kr.) 
Oli planeeritud taotleda PHARE 2002 
projekti “Turujärelevalve tugevdamine 
2003/2004” raames. Projekt ei saanud 
heakskiitu, praegu rahastamisallikad 
puuduvad 

Tervisekaitseinspektsiooni 8 täiendava toiduinspektori 
töölevõtmine 

toiduseadus ja selle rakendusaktid 2003/2004 Taotleti 2003. a eelarvest. Eelarves 
täiendavad töökohad ei kajastu, hetkel 
rahastamisallikas puudub 

 
Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Põllumajandusministeerium. 
Toidujärelevalve asutuste järelevalve-ametnike 
koolitused (2 seminari) ja inspekteerimiskäsiraamatute 
väljatöötamine 

Veterinaar- ja Toiduameti, 
Tervisekaitseinspektsiooni ning 
Tarbijakaitseameti järelevalveametnikud – 
kokku 100 inimest 

juuni 2003 Tegevust finantseeritakse PHARE 
projekti nr ES2001/IB/AG/01 
“Toidujärelevalve süsteemi 
tugevdamine” vahenditest 
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1.4.3. Väetised 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu direktiiv nr 76/116 EMÜ sätestab liikmesriikide 
ühtse väetiste poliitika  
Komisjoni direktiiv nr 77/535/EMÜ sätestab 
liikmesriikide ühtsed proovivõtmise ja 
määramismeetodid 
Nõukogu direktiiv nr 80/876/EMÜ sätestab 
liikmesriikidele ühtsed  lämmastikurikastest väetistest 
ammoonium- ja nitraatlämmastiku  määramismeetodid   
Komisjoni direktiiv 87/94/EMÜ sätestab liikmesriikidele 
ühtsed kõrge lämmastiku sisaldusega ammooniumnitraadi 
detoneerimise järelevalveprotseduuri reeglid  

Väetiseseadus* 
 

01.2003 
Jõustumine: 07.2003 
 

 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus,  
rakendatav akt 

Tähtaeg Kommentaarid 

TTI väetiste riikliku regisri täiendamine  Väetiste riikliku registri pidamise põhimäärus 
 

2003 
 

Väetiste riikliku registri täiendamine ja 
töötlemise ja andmete säilitamise 
turvalisuse tagamine. 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
TTI, konsultatsioonid ja koolitus EL liikmesriigi  
(Soome)  taimede uurimise keskuses 

TTI 2003 Väetiseseadus ja rakendusaktid 

TTI väetiste riikliku regisri täiendamine TTI 2003 Konsultatsioonid, koolituse läbiviimine 
(Soome)   
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1.4.4. Ravimid ja veterinaarravimid 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
  EL õigusakt 
 

Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 

2001/83/EÜ 
2001/82/EÜ veterinaarravimid  
91/356/EMÜ head tootmistavad  
2000/38/EÜ, 1533/2000/EÜ 
2001/20/EÜ geeniteraapia ja ksenotransplantatsiooni 
uuringute alased sätted 

Ravimiseadus 
 

01.11.2003 Medical Products Act 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete 
seaduse muutmise seadus 

01.12.2003 
 
 

 
 

1533/2000/EÜ Komisjoni 13. juuli 2000 määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1585/96, millega 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
kohaldamaks nõukogu direktiivi 92/109/EMÜ 
eriotstarbeliste kliendideklaratsioonide kohta seo-ses 
narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks 
valmistami seks kasutatavate ainetega.  

Vabariigi Valitsuse 28. novembri 1997. aasta 
määruse nr 231 “Lähteainete käitlemise korra 
kinnitamine” muutmine 
 

II poolaasta Sõltub narkootiliste ja psühhotroopsete 
ainete seaduse muutmis e seaduse 
vastuvõtmisest 
 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete 
seaduse muutmise seadus 

01.12.2003 
 

 
 

1232/2002/EC , mis puudutab kaaliumpermanganaadi 
viimist 2. kategooriasse (EL-s on lähteained jaotatud 
kolme kategooriasse), kus kontrollinõuded on rangemad 
ja kehtib ekspordieelse teavitamise ning 
kliendideklaratsiooni nõue) 

Vabariigi Valitsuse 28. novembri 1997. aasta 
määruse nr 231 “Lähteainete käitlemise korra 
kinnitamine” muutmine 

II poolaasta Sõltub seaduse muudatuse 
vastuvõtmisest 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  
 

Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Ravimiamet 
Inspektsiooniosakond 
Ravimite tootmise ja impordiekspordi alane jätkukoolitus 
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning lähteainete 
kontrolli alane jätkukoolitus 

Ravimiameti inspektsiooniosakonna 
ametnikud 

2003 Toimub pidevalt 

 

1.4.5. Kemikaaliohutus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt 
 

Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 

Direktiiv 96/82 suure õnnetuseohuga ohtlike kemikaalide 
kontrollimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määrus “Nõuded kemikaali käitlemise 
seadmele, lähtudes kemikaali ohtlikkusest ja 
käitlemisviisist”* 
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määrus “Ohtliku kemikaali ohtlikkuse 
alammäära ja künniskoguse ning 
suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse 
kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise 
juhend.”* 

Juuni 2003 
 
 
 
 
Juuni 2003 

Nimetatud majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrused on 
Sotsiaalministeeriumis ette valmistatud 
kemikaaliseaduse muutmise seaduse 
alamaktid.  
Kemikaaliseaduse muutmise seadus 
võeti vastu 12.02.2003 ning jõustus 
01.04.2003. 

98/8/EMÜ Nõukogu 16. veebruari 1998 direktiiv 
biotsiidide turule toomise kohta 
2000/21/EÜ Nõukogu 25. aprilli 2000 direktiiv ohtlike 
ainete klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise 
kohta 

Biotsiidiseaduse eelnõu 
 

01.09.2003 Biocides Act 
 

98/8/EMÜ 
Nõukogu 16. veebruari 1998 direktiiv biotsiidide turule 

SoM määrus “Biotsiidide registreerimise 
kord” 

 Government of the Republic Regulation 
“Procedure of Registration of 
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toomise kohta  Biocides” 
98/8/EMÜ  
Nõukogu 16. veebruari 1998 direktiiv biotsiidide turule 
toomise kohta 

SoM määrus “Biotsiidide arvestamise kord” 
 

 Government of the Republic Regulation 
“Procedure of Accounting of Biocides” 

98/8/EMÜ Nõukogu 16. veebruari 1998 direktiiv 
biotsiidide turule toomise kohta 

SoM määrus “Biotsiidide liigid” 
 

 Government of the Republic Regulation 
“List of Biocides” 

98/8/EMÜ Nõukogu 16. veebruari 1998 direktiiv 
biotsiidide turule toomise kohta 

SoM määrus "Biotsiidis kasutatavate 
toimeainete loetelu" 

 Vastavalt sellele, millal ilmuvad 
direktiivi 98/8 lisad 1, 1a, 1b 

98/8/EMÜ Nõukogu 16. veebruari 1998 direktiiv 
biotsiidide turule toomise kohta 

SoM määrus "Biotsiidiregistri asutamine ja 
selle põhimääruse kinnitamine" 

  

98/8/EMÜ Nõukogu 16. veebruari 1998 direktiiv 
biotsiidide turule toomise kohta 

SoM määrus "Biotsiidi ja toimeainet 
iseloomustavad näitajad" 

  

98/8/EMÜ Nõukogu 16. veebruari 1998 direktiiv 
biotsiidide turule toomise kohta 

SoM määrus "Kahjuritõrje teenustööde 
läbiviimise kord" 

  

1999/72/EÜ Komisjoni otsus kodu ja vabaaja vigastuste 
registreerimissüsteemi kohta 

SoM määrus “Vigastuste ja mürgistuste 
registreerimise ja andmete kogumise kord” 

November 2003  

2000/32/EÜ ja 2000/33/EÜ, mis puudutavad ohtlike 
ainete klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise 
korda 
2001/58/EÜ, mis puudutab ohtlike kemikaalide 
identifitseerimise, klassifitseerimise ja märgistamise 
korra täiendamist. 
2001/59/EÜ ja 2001/60/EÜ, mis puudutavad täiendavate 
riskilausete ja riskiühendlausete lisamist. 

SoM 31. märtsi 2003 määruse nr 52  “Ohtlike 
kemikaalide identifitseerimise, 
klassifitseerimise, pakendamise ja 
märgistamise kord”  muutmine 
 

November 2003  

2002/62/EC, mis  sätestab piirangud orgaaniliste 
tinaühendite kasutamisele 
2002/61/EC, mis sätestab piirangud asovärvide 
kasutamisele 
2002/45/EC, mis sätestab piirangud lühikese ahelaga 
kloreeritud parafiinide käitlemisele  

SoM 2. novembri 2000.a. määruse nr 72 
“Elanikkonnale ja loodusele ohtlike 
kemikaalide käitlemise piirangud” (RTL 
2000, 116, 1825) täiendamine. 
 

Detsember 2003  

93/78, 93/101, 94/69, 96/54, 97/69, 98/73, 98/98, 
2000/32, 2001/540 

SoM 15.02.02 määruse nr 36 “Ohtlike ainete 
loetelu” muutmine 

Mai 2004  

 Kemikaaliseaduse muutmise seadus 2004 II poolaasta  
87/18, 88/320, 89/569, 90/18, 1999/11, 1999/12 Hea laboritava direktiive harmoneeriv Eesti 

õigusakt (kas kemikaaliseaduse muutmise 
2004  



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 30 

seadus seadus või standardid – SoM ja MKM 
kokkuleppel). 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 

Kemikaalide Teabekeskus  
Mürgistusteabe üksuse loomine; 
3 uut spetsialisti;  
Sotsiaalministeerium 
Kemikaaliohutuse üksuse loomine 
2003. a 3 spetsialisti üksuses  
2004. a 5 spetsialisti üksuses  

Kemikaaliseaduse muutmise 
seadus 
 

- Kemikaaliseaduse muutmise seadus 
jõustus 01.04.2003 

Kemikaalide Teabekeskus  
Rootsi Eesti koostöö projekt “Kemikaalide kontroll Eesti 
Vabariigis 2002-2005” rakendamine  

2003  

Kemikaalide Teabekeskus  
“Balti Riikide Regionaalse Kemikaalikontrolli Projekt 
2002-2003” rakendamine  

2003  

Tervisekaitseinspektsioon 
Kemikaalide teavitamisnõude täitmise kontrollimine 
hulgikaubanduse etapis  

Mai 2003  
 

Tervisekaitseinspektsioon 
Kemikaalide koostise pisteline laboratoorne        
kontrollimine 

Kemikaaliseadus 
 

Jaanuar 2003 Phare 2002 “Turujärelvalve 
tugevdamine 2003/2004” 
Projekti kogumaksumus: 27 milj. EEK 
(s.h. 6,7 milj. EEK kaasfinants.) 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  
 

Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Kemikaalide Teabekeskus  
EL kandidaatriikidele koolitus kemikaalide alase acquis’ 
rakendamiseks 

Kemikaalide teabekeskuse (Competent 
Authority) töötajad 

2003 Toimub reeglina kaks korda aastas 

Kemikaalide Teabekeskus 
Mürgistusteabe üksuse spetsialistide koolitus 

3 spetsialisti 2003 Saab rakendada siis, kui Kemikaalisea-
duse muutmise seadus on vastu võetud.  
Kemikaaliseaduse muutmise seadus 
võeti vastu 12.02.2003 ning jõustus 
01.04.2003. 

Sotsiaalministeerium, Kemikaalide Teabekeskus, 
Kemikaaliohutuse Komisjon 
Rootsi Eesti koostööprojekt "Toksikoloogiaalane koolitus 
2003 - 2004" 

Riigiametnikud, õppejõud, kokku 24 
spetsialisti 

2003 Toimub 3 kursust, igal 8 osavõtjat 

 

1.4.6. Kosmeetikatooted 

 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt 
 

Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 

2002/34/EÜ, mis muudab kosmeetikavahendite 
põhidirektiivi nr 76/768/EMÜ ja täiendab 
kosmeetikatoodete valmistamisel keelatud ja piirangutega 
kasutada lubatud koostisainete loetelusid ja kasutamis -
piiranguid 

VV 13. august 2002. aasta määruse nr 259 
“Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende 
käitlemisele” muutmine 

28.05.2003  
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 

Kemikaalide Teabekeskus 
Mürgistusteabe üksuse loomine; 
3 uut spetsialisti;  
 

Kemikaaliseaduse muutmise 
seadus 
 

2003 Saab rakendada siis, kui kemikaalisea-
duse muutmise seadus on vastu võetud. 
Kemikaaliseaduse muutmise seadus 
jõustus 01.04.2003. 

Tervisekaitseinspektsioon 
Kosmeetikatoodete terviseohutuse pisteline laboratoorne 
kontrollimine 

 
Sotsiaalministri 23.12.1999 määrus nr 91 

 
jaanuar 2003 

Phare 2002 “Turujärelvalve 
tugevdamine 2003/2004” 
Projekti kogumaksumus: 27 milj. EEK 
(s.h. 6,7 milj. EEK kaasfinants.) 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  
 

Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Kemikaalide Teabekeskus 
Mürgistusteabe üksuse spetsialistide koolitus 

3 spetsialisti - Saab rakendada siis, kui Kemikaalisea-
duse muutmise seadus on vastu võetud.  
Kemikaaliseaduse muutmise seadus 
jõustus 01.04.2003. 

Koolitusseminar “Kosmeetikadirektiivi rakendamine. 
Ohutusnõuete hindamine ja kosmeetikatoodete kontroll 
Euroopa Liidus”   

SoM kosmeetika valdkonna spetsialist, 2 
Tervisekaitseinspektsiooni esindajat ja tootjate 
esindaja. 

6. –11. jaanuar 2003, 
Brüssel 

Finantseerib TAIEX  
 

Tervisekaitseinspektsioon 
Kosmeetikatoodetest teavitamise korra rakendamise 
täiendõpe 

15 inspektorit Aprill 2003  
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1.4.7. Isikukaitsevahendid 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 

Tööinspektsioon 
Turujärelevalve 

Tooteohutuse seadus, VV määrus 
"Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ning 
nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise 
kord" 

2003 Jätkuv tegevus 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  
 

Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Tööinspek tsioon 
Isikukaitsevahendite turujärelevalve teostamine  

inspektorite väljaõpe, orient. 25 inimest 2003 Jätkuv tegevus 

 

1.4.8. Alkohol 
 
Valdkond on täielikult harmoneeritud. 

 

1.4.9. Puit 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu direktiiv 68/89/EMÜ toorpuidu liigitust 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 
23. jaanuar 1968 

Metsaseadus Oktoober 2003  
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Nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ metsauuendusmaterjali 
turustamise kohta 22. detsember 1999 

Metsaseadus 
 

Oktoober 2003  

 

1.4.10 Tekstiil 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 96/74/EÜ 
tekstiili nimetuste kohta; 
Komisjoni direktiiv 97/37/EÜ (millega kohandatakse 
tehnika arenguga direktiivi 96/74/EÜ I ja II lisa). 

Vabariigi Valitsuse määrus “Rõivaste ja 
tekstiiltoodete märgistamise eeskiri” 

2003. a II poolaasta 
Sõltub tarbijakaitseseaduse 
vastuvõtmisest 

Määruse eelnõu on välja töötatud 
MKM-s. 
Eelnõu Riigikantseleile esitamise 
tähtaeg sõltub uue tarbijakaitseseaduse 
vastuvõtmisest, millega on kehtestatud 
vastav volitusnorm. 
Tarbijakaitseseaduse eelnõu 1. 
lugemine Riigikogus toimub 28.05. 
2003.  

Euroopa Nõukogu direktiiv 73/44/EÜ 
kolmekomponentsete tekstiilkiusegude kvantitatiivse 
analüüsiga seotud seaduste ühtlustamise kohta 
liikmesriikides; 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 96/73/EÜ 
kahekomponentsete tekstiilkiusegude kvantitatiivse 
analüüsi teatavate meetodite kohta. 
 

Majandus-ja kommunikatsiooniministri 
määrus “Kvantitatiivse analüüsi meetodid 
kahekomponentsetest ja 
kolmekomponentsetest kiusegudest koosnevate 
tekstiiltoodete kiukoostise määramiseks” 

2004. a I pa 
Sõltub majandustegevuse 
seaduse vastuvõtmisest 

Määruse eelnõu on välja töötatud 
MKM-s.  
Eelnõu ministrile kinnitamiseks 
esitamise tähtaeg sõltub 
kaubandustegevuse seaduse 
vastuvõtmisest, millega on kehtestatud 
vastav volitusnorm. 
Kaubandustegevuse seaduse eelnõu on 
saadetud kooskõlastusringile aprillis 
2003. Seaduse eeldatav jõustumine on 
15. jaanuar 2004. 
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PEATÜKK 2.  ISIKUTE VABA LIIKUMINE 
 
2.1 Diplomite ja kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt 

 
Esitamise tähtaeg Kommentaarid 

85/432/EMÜ ja 85/433/EMÜ (muudetud 2001/19/EÜ) 
farmatseutide kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta.  

Ravimiseadus 01.11.2003  

75/362/EMÜ;  77/452/ EMÜ; 78/686/EMÜ; 
80/154/EMÜ; 80/155/EMÜ;80/1273/EMÜ; 
89/594/EMÜ; 93/16/EMÜ; 90/658/EMÜ  
arstide, hambaarstide, õdede, ämmaemandate 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta. 

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, 
ravikindlustuse seaduse ja käibemaksuseaduse  
muutmise seadus 
 
Sotsiaalministri 31. detsembri 2001.a. 
määruse nr 165 “Euroopa Liidu 
liikmesriikides kvalifikatsiooni omandamist 
tõendavate dokumentide loetelu”(RTL 2002, 
8, 85) muutmine 

01.09.2003   

direktiiv 93/16/EMÜ arstide vaba liikumise ja 
kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise kohta; 
direktiiv 78/687/EMÜ hambaarstide kutsetegevuse ja 
seadusandluses sätestatud meetmete koordineerimise 
kohta; 
direktiiv 77/453/EMÜ õdede kutsetegevuse ja 
seadusandluses sätestatud meetmete koordineerimise 
kohta; 
direktiiv 80/155/EMÜ proviisorite kutsetegevuse ja 
seadusandluses sätestatud meetmete koordineerimise 
kohta 

Ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 
 
Haridus-ja teadusministri määruse eelnõu 
“Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, 
hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe ja õeõppe 
raamnõuded” 
 
 
 

II poolaasta Eelnõud valmistab ette Haridus-ja 
Teadusministeerium 

 
 



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 36 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus 
 

Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 

Tervishoiuameti järelevalveosakonda  
3 uue ametniku töölevõtmine 

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus 
SoM kinnitatud Tervishoiuameti struktuur ja 
koosseis  

12.2003  

Haridus-ja Teadusministeerium 
Projekt “Recognition of Professional Qualifications – IB 
of organisations” 

Kutsekvalifikatsioonide vastastikust 
tunnustamist puudutavad üldsüsteemi 
direktiivid (89/48/EMÜ, 92/51/EMÜ, 
99/42/EÜ) ja sektoraalsed direktiivid: arhitekt 
(93/16/EMÜ), hambaarst (78/686/EMÜ, 
78/687/EMÜ), õde (77/452/EMÜ, 
77/453/EMÜ), proviisor (85/432/EMÜ, 
85/433/EMÜ), ämmaemand (80/154/EMÜ, 
80/155/EMÜ) ja loomaarst (78/1026/EMÜ, 
78/1027/EMÜ) 

September 2003 – veebruar 
2004 

Projekti rahastamine Phare Rahvusliku 
Programmi 2003 vahenditest sh 
Haridus-ja Teadusministeeriumi 
kaasfinantseerimine 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon 
 

Sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Tervishoiuameti ametnike koolitus 13 inimest Detsember 2003 Twinning light projekti “Enhancing 
Administrative Capacity of the Health 
Care Board” jätkumine  

 
2.2. Kodaniku õigused 
 
Valdkond on täielikult harmoneeritud. 
 
2.3 Töötajate vaba liikumine  
 
Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaarid 
Euroopa Ühenduse asutamisleping, art 39 p 4 Avaliku teenistuse seadus Vabariigi Valitsusele 

esitamise tähtaeg 
01.09.2003 

 

Nõukogu direktiiv (EÜ) 2003/8 27. jaanuarist 2003, millega 
parandatakse juurdepääsu õigusemõistmisele piiriülestes 
vaidlustes, kehtestades üldised miinimumreeglid õigusabi osas 
selliste vaidluste jaoks 

Õigusteenuse seadus Esitamise 01.09.2003  

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus 
 

Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 

Kohtud (kohtunikud ja kohtuametnikud). 
Õigusteenuse seaduse rakendamise koolitus 

Õigusteenuse seadus Sõltub seaduse 
vastuvõtmisest ja 
jõustamisest, tõenäoliselt 
2004. aasta II pool 
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Tööhõiveametitesse euronõustajate töölevõtmine, 
 2003 
 

SM määrus “Tööhõiveametite põhimääruste, 
struktuuri ja teenistujate koosseisu 
kinnitamine” 
 
Sotsiaalministri 16. mai 2002.a. käskkiri nr 
138 

Detsember 2003 Tulevased EURES nõustajad on 
määratud, kuid eraldi ametikohad 
luuakse liitumisel Euroopa Liiduga.  

Tööturuameti ja tööhõiveametite haldussuutlikkuse 
tõstmine EL-ga liitumiseks Phare 2000 projekti “Toetus 
tööturuteenuste tasakaalustatud arengule” raames: 
1. EL tööturuvaldkonna-temaatilise seminari läbiviimine 
tööturuasutuste ametnikele –  jaan. 2003 
2. EURES võrgustiku poolt pakutavaid teenuseid 
tutvustava infomaterjali väljatöötamine tööotsijatele – 
2003  

Nõukogu määrus 1612/68 töötajate liikumis -
vabaduse kohta ühenduse piires; 
Komisjoni otsus 93/ 569/ EÜ, millega 
rakendatakse Nõukogu määrust nr 1612/68 
töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse 
piires Euroopa Tööhõiveteenistuse EURES 
osas. 
 

Detsember 2003  

Tööturuamet, tööhõiveametid – 
iseteenindussüsteemi loomine Phare 2000 projekti 
“Toetus tööturuteenuste tasakaalustatud arengule” 
raames – 2002 - 2003 
 

Nõukogu määrus 1612/68 töötajate 
liikumisvabaduse kohta ühenduse piires; 
Komisjoni otsus 93/569/ EÜ, millega 
rakendatakse Nõukogu määrust nr 1612/68 
töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse 
piires Euroopa Tööhõiveteenistuse EURES 
osas. 

Detsember 2003  

Phare 2000 projekti “Toetus tööturuteenuste 
tasakaalustatud arengule” raames: Kolmepoolsete 
tööhõivenõukogude liikmete koolitus eesmärgiga 
selgitada neile nende rolli regionaalse tasandi 
tööturupoliitika rakendamisel ning käsiraamatu 
koostamine nõukogude liikmetele – aprill 2003 
 

Nõukogu määrus 1612/68 töötajate 
liikumisvabaduse kohta ühenduse piires; 
Komisjoni otsus 93/569/ EÜ, millega 
rakendatakse Nõukogu määrust nr 1612/68 
töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse 
piires Euroopa Tööhõiveteenistuse EURES 
osas. 

 Mai 2003  

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon 
 

Sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Tööturuameti ja tööhõiveametite haldussuutlikkuse 
tõstmine EL-ga liitumiseks Phare 2000 projekti “Toetus 

Nõukogu määrus 1612/68 töötajate 
liikumisvabaduse kohta ühenduse piires; 

01.2003  
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tööturuteenuste tasakaalustatud arengule” raames: 
1. EL tööturuvaldkonna-temaatilise seminari läbiviimine 
tööturuasutuste ametnikele –  jaan. 2003 
 

Komisjoni otsus 93/ 569/ EÜ, millega 
rakendatakse Nõukogu määrust nr 1612/68 
töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse 
piires Euroopa Tööhõiveteenistuse EURES 
osas. 

Riigikantselei, avaliku teenistuse koolitusprioriteedid 
2004.  Avaliku teenistuse seaduse koolitus 
 

VV poolt 17.04.2001 heaks kiidetud „Avalike 
teenistujate koolitussüsteemi põhimõtted“; 
VV poolt heaks kiidetud Avaliku teenistuse 
koolitusprioriteedid 2003. aastal.  
Ettevalmistamisel VV-s heaks kiitmiseks 
Avaliku teenistuse koolitusprioriteedid 2004. 
aastal. 

Sõltub seaduse  
jõustumise tähtajast – 
2004 – 2005. 

Kuigi art 39 lg 4 sätestab, et töötajate 
vaba liikumise reeglid ei kehti 
avalikus teenistuses, on Euroopa 
Kohus tõlgendanud artiklit 
kitsendavalt – liikmesriik võib 
reserveerida kodanikele ainult need 
ametikohad, kus teostatakse avalikku 
võimu ning ülesannete täitmise 
eelduseks on lähtumine riigi üldisest 
huvist (Case 149/79, Commission v. 
Belgium) 

 
2.4. Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine  
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus 
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
SoM sotsiaalkindlustuse ja toetuste osakond 
Luuakse 2 uut töökohta 

Nõukogu määrus 1408/71/EMÜ 
sotsiaalkindlusskeemide kohta ühendusepiires 
liikuvate töötajate, füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes; 
Nõukogu määrus 574/72, millega on 
kehtestatud määruse 1408/71 rakendamine 

September 2003  

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupi suurus  Tähtaeg Kommentaarid 
Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Nõukogu määrus 1408/71/EMÜ November 2003  
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Tööturuamet, Eesti Haigekassa, Maksuamet 
 
Nõukogu (EMÜ) määruste 1408/71 ja 574/72 alane 
koolitajate koolitus 

sotsiaalkindlusskeemide kohta ühenduse piires 
liikuvate töötajate, füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes; 
Nõukogu määrus 574/72, millega on 
kehtestatud määruse 1408/71 rakendamine 

Tööhõiveamet  
Tööturuamet 
EL sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimise koolitus 

Igas tööhõiveametis 1 inimene (15) + 1 
inimene tööturuametis  

Detsember 2003  

PEATÜKK 3. TEENUSTE VABA LIIKUMINE 
 
3.1. Pangandus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 

EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Direktiiv 2000/12/EÜ krediidiasutuste asutamise ja 
tegevuse kohta 

Esitamine: 15.12.2003 
Jõustumine: hiljemalt 
liitumisest 

Direktiiv on valdavalt harmoneeritud, 
üleviimist vajavad mõned sätted. 
Liikmesriigi kohustuste täitmise 
sätestamiseks on vajalik mõningate 
muudatuste sisseviimine 
krediidiasutuste seadusesse ja selle 
alusel kehtestatud õigusaktidesse 

Direktiiv 2000/46/EÜ elektronrahaasutuste asutamise ja 
tegevuse kohta ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle 
peetava järelevalve kohta 

Esitamine: 15.12.2003 
Jõustumine: hiljemalt 
liitumisest 

Liikmesriigi kohustuste täitmise 
sätestamiseks on vajalik mõningate 
muudatuste sisseviimine 
krediidiasutuste seadusesse ja selle 
alusel kehtestatud õigusaktidesse 

Direktiiv 2001/24/EÜ krediidiasutuste saneerimise ja 
likvideerimise kohta 

Krediidiasutuste seadus 
 

Esitamine: 15.12.2003 
Jõustumine: hiljemalt 
liitumisest 

Liikmesriigi kohustuste täitmise 
sätestamiseks on vajalik mõningate 
muudatuste sisseviimine 
krediidiasutuste seadusesse ja selle 
alusel kehtestatud õigusaktidesse 
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Direktiiv 2001/65/EÜ, millega muudetakse direktiive 
78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ ja 86/635/EMÜ seoses 
teatavat liiki äriühingute ning pankade ja muude 
finantseerimisasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aastaaruannete hindamisnormidega 

Eesti Panga presidendi määrus Kehtestamine: märts 2004 Liikmesriigi kohustuste täitmise 
sätestamiseks on vajalik mõningate 
muudatuste sisseviimine 
krediidiasutuste seaduse alusel 
kehtestatud õigusaktidesse 
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3.2. Infoühiskonna teenused 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 98/84/EÜ 
tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate 
teenuste õiguskaitse kohta 20. november 1998 

 
Karistusseadustiku muutmise seadus 

 
15.12.2003 

 
Eelnõu esitab Justiitsministeerium. 

Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 
2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul 

Infoühiskonna teenuse seadus 01.11.2003  

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:  Pidevalt 2003  
Konsultatsioonid Euroopa Komisjoni ekspertidega    

 
3.3. Kindlustus  
 
Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg, 

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Esimene nõukogu direktiiv 73/239/EMÜ otsese 
kindlustustegevuse, v.a elukindlustustegevuse alustamise 
ja sellega tegelemisega seotud õigusnormide 
kooskõlastamise kohta 

Kindlustustegevuse seaduse muutmise seadus 
 

Esitamine: 15.12.2003 
Jõustumine: liitumisel 
 

Liikmesriigi kohustuste täitmise 
sätestamiseks on vajalik mõningate 
muudatuste sisseviimine 
kindlustustegevuse seadusesse ja 
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Esimene nõukogu direktiiv 79/267/EEC otsese 
elukindlustustegevuse alustamise ja sellega tegelemisega 
seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta 

  selle alusel kehtestatud 
õigusaktidesse 
 

Teine nõukogu direktiiv 88/357/EMU otsese 
kindlustusega välja arvatud elukindlustusega, seotud 
õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega nähakse 
ette sätted teenuste osutamise vabaduse tegeliku 
kasutamise hõlbustamiseks ja muudetakse direktiivi 
73/239/EMÜ 
Nõukogu direktiiv 90/619/EMÜ otsese elukindlustusega 
seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega 
nähakse ette sätted teenuste osutamise vabaduse tegeliku 
kasutamise hõlbustamiseks ja muudetakse direktiivi 
79/267/EMÜ 8. november 1990 
Nõukogu direktiiv 92/49/EMÜ otsekindlustusega, välja 
arvatud elukindlustusega seotud õigusnormide 
kooskõlastamise kohta, millega muudetakse direktiive 
73/239/EMÜ ja 88/375/EMÜ (kolmas kahjukindlustuse 
direktiiv) 18. Juuni 1992 
Nõukogu direktiiv 92/96/EMÜ otsese elukindlustusega 
seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega 
muudetakse direktiive 79/267/EMÜ ja 90/619/EMÜ 10. 
november 1992 (kolmas elukindlustuse direktiiv) 

Kindlustustegevuse seaduse muutmise seadus Esitamine: 15.12.2003 
Jõustumine: liitumisel 
 

Liikmesriigi kohustuste täitmise 
sätestamiseks on vajalik mõningate 
muudatuste sisseviimine 
kindlustustegevuse seadusesse ja 
selle alusel kehtestatud 
õigusaktidesse 
 

Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 
2000/26/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite 
kasutamisega seotud vastutuskindlustust puudutava 
seadusandluse ühtlustamine ja Nõukogu Direktiivide 
73/239/EMU ja 88/357/EMU täiendamine (Neljas 
liikluskindlustuse direktiiv) 

Liikluskindlustuse seaduse ja 
kindlustustegevuse seaduse muutmise seadus 

Esitamine: 01.06.2003 
Jõustumine: liitumisel 

 

Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 
2002/12/EÜ solventsusmarginaali nõuded 
elukindlustusandjatele 
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 
2002/13/EÜ solventsusmarginaali nõuded 
kahjukindlustusandjatele 

Kindlustustegevuse seaduse muutmise seadus Esitamine: 15.12.2003 
Jõustumine: liitumisel 
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3.4. Väärtpaberiturg 

 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg  Kommentaar 
Nõukogu direktiiv 85/611/EMÜ 20. detsembrist 1985 
koordineerimaks seadusi, määrusi ja administratiivseid 
meetmeid kollektiivsete investeerimisskeemide osas 
(UCITS)  
Muudetud direktiividega 2001/107/EÜ ja 2001/108/EÜ 

Investeerimisfondide seaduse muutmise 
seadus 
 

Esitatakse: 10.09.2003 
Jõustumine: jaanuar 2004 
 
 

Uue investeerimisfondide seaduse 
eelnõu väljatöötamiseks on töögrupp 
moodustatud eesmärgiga esitada 
seaduseelnõu 2003 I poolaastal. 

Nõukogu direktiiv 89/298/EMÜ 17. aprillist 1989 
koordineerimaks nõudeid väärtpaberite emiteerimisel 
avaldatavatele prospektidele  
Nõukogu direktiiv 89/592/EMÜ 13. novembrist 1989 
koordineerimaks insaiderluse reguleerimist 

Nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ insaiderluse ja turu 
manipuleerimise reguleerimiseks 

Nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ 10. maist 1993 
investeerimisteenustest väärtpaberiturul  
Nõukogu Direktiiv 2001/34/EÜ väärtpaberite börsil 
noteerimisest ja selliste väärtpaberite kohta 
informatsiooni avaldamisest 

Väärtpaberituru seaduse muudatused 
 

Esitamine: 15.12.2003 
Jõustumine: liitumisel 
 

Liikmesriigi kohustuste täitmise 
sätestamiseks on vajalik mõningate 
muudatuste sisseviimine 
väärtpaberituru seadusesse ja selle 
alusel kehtestatud õigusaktidesse 
 

 Kogumispensionide seaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

Esitatakse 20.09.2003 
Jõustumine: liitumisel 

 

 Finantsinspektsiooni seaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

Esitatakse 15.12.2003 
Jõustumine: liitumisel 

 

 Tagatisfondi seaduse muutmise seaduse 
eelnõu 

Esitatakse 15.12.2003 
Jõustumine: liitumisel 
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 RM määrus "Noteerimisnõuded väärtpaberile 
ja selle emitendile"  

märts 2003 
Jõustumine aprill 2003 

Kehtestati veebruaris 2003. 
Kehtestatakse väärtpaberituru 
seaduse § 155 lg 2 alusel.  
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PEATÜKK 4. KAPITALI VABA LIIKUMINE 
 
4.1. Makse- ja arveldussüsteemid 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
Pankade ja panga klientide vaheliste arveldusteenuste 
kasutamisest tulenevate vaidluste kohtuvälise 
lahendamise organi loomine 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 
97/5/EÜ kreeditkorraldusega tehtud 
välismaksete kohta 

Detsember 2003 Koos uue maksesüsteemi 
juurutamisega 2002. aasta jaanuaris 
loodi maksesüsteemide ekspertide 
nõukogu. Maksesüsteemide 
ekspertide nõukogu lahendab 
vahekohtu vormis maksesüsteemide 
ekspertide nõukogule esitatud 
vaidlusi. Vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 
97/5/EÜ kreeditkorraldusega tehtud 
välismaksete kohta tuleb lahendada 
ka pankade ja panga klientide 
vaheliste arveldusteenuste 
kasutamisest tulenevate vaidluste 
kohtuvälise lahendamise küsimus.  
Kohtuväliste lahendite organi 
loomiseks on moodustatud Eesti 
Panga, Finantsinspektsiooni ja 
kommertspankade ekspertidest 
töögrupp. 
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4.2. Kapitalisiirded 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Ühenduse asutamisleping, artiklid 56-60, 
nõukogu direktiiv 88/361/EMÜ 24. juunist 1988 

Maareformi seadus juuni 2002 
Jõustumine: juuli 2003 

Eelnõu on Riigikogu menetluses; 
seadusega viiakse maa erastamise ja 
riigimaa kasutusvaldusse seadmise 
õiguslik regulatsioon kooskõlla 
kapitali vaba liikumise acquis’ga. 
Liitumisläbirääkimistel on kõne all 7-
aastase üleminekuperioodi 
sätestamise võimalus. 

Ühenduse asutamisleping, artiklid 56-60, 
nõukogu direktiiv 88/361/EMÜ 24. juunist 1988 

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse 
muutmise seadus  

september 2002 
Jõustumine: jaanuar 2003 

Muudatusettepanekud on esitatud RK 
õiguskomisjonile 27.09.02. 
Harmoneeritakse täielikult 
liitumishetkeks. 

Ühenduse asutamisleping, artiklid 56-60, 
nõukogu direktiiv 88/361/EMÜ 24. juunist 1988 

Eesti Euroopa Liiduga seonduvalt seaduste 
sätete jõustumise ja kehtetuks tunnistamise 
seadus 
 

29.08.2003 
Jõustumine: EL-ga liitumisel  

Harmoneeritakse liitumishetkeks 
ühise seaduse raames, millega rida 
õigusakte viiakse kooskõlla 
otsekohalduvate EL määrustega. 
Puudutab Eesti kapitali enamusnõude 
kaotamist lennundusseaduses. Sellise 
tingimuse näeb ette EL nõukogu 
määruse nr 2407/92 artikli 4 punkt 2.  

Nõukogu direktiiv 2002/47/EÜ finantstagatistest Väärtpaberituru seaduse muudatused, 
võimalikud muudatused lisaks mõningates 
teistes seadustes  

15.12.2003 
Jõustumine: liitumisel 

 

Nõukogu direktiiv 2001/97/EÜ, mis parandab direktiivi 
91/308/EMÜ rahapesu tõkestamisest finantssektoris  

Rahapesu tõkestamise seaduse muutmise 
seadus 

märts 2003 
 

Eelnõu valmimise eest vastutab 
Siseministeerium 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
Rahapesu andmebüroo struktuuri ja infosüsteemi 
väljaarendamine  
 
Vastutaja: PA 
Rahapesu andmebüroo töö ja kontrollisüsteemi 
standardiseerimine 
 
Vastutaja: PA 

Rahapesu tõkestamise seadus ja selle 
rakendusaktid 
 

detsember 2003  
 

Rahapesu andmebüroo töö 
standardiseerimine nähakse ette 
rahapesu tõkestamise seaduse 
muudatustega ja selle alusel vastu 
võetavate rakendusaktidega. 
Muudatusettepanekute eelnõu 
esitatakse Vabariigi Valitsusele 
19.12.2002.a  
Muudatuste vastuvõtmise tähtaeg 
sõltub RK tööplaanist 

Ühinemine FIU.NETiga 
 
Vastutaja: PA 

Phare projekt CEEC Horizontal Project on 
Prevention of Money Laundering 

detsember 2003  2003.a I kv allkirjastatakse leping iga 
kandidaatriigi FIU ja EL vahel 
FIU.NETiga ühinemiseks 

 

Koolitus  
1. 2. 3.  4.  
Institutsioon, kavandatav tegevus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Finantskuritegude ja rahapesuvastane võitlus 
 
Vastutaja: PA, KKP 

Erikursus majanduspolitseinikele. 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

detsember 2003   
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PEATÜKK 5. ÄRIÜHINGUÕIGUS 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 2157/2001 8. oktoobrist 2001 
Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta 
 

Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise 
seaduse eelnõu 

01.08.2003 Määrus jõustub 01.10.2004. Määruse 
analüüsi ja selle rakendamiseks  
muutmist vajavate õigusaktide 
väljaselgitamisega alustatakse  2003 
a I poolaastal. Sellest tingituna on 
eelnõu pealkiri hetkel ebatäpne.  

 
5.1. Intellektuaalse omandi kaitse 
 

5.1.1. Tööstusomandi kaitse 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3.  4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Nõukogu  määrus  40/94 20. detsembrist 1993 Ühenduse 
kaubamärgi kohta 

Kaubamärgiseaduse muutmise seadus 01.11.2003,  
jõustub 01.05.2004 

Vajalik tõlkida eesti keelde määruse 
rakendusjuhend. 

Nõukogu määrus 6/2002 12. detsembrist 2001 Ühenduse 
tööstusdisainilahenduste kohta 

Tööstusdisaini kaitse seadus muutmise 
seadus* 

01.11.2003,  
jõustub 01.05.2004 

  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1610/96 23. 
juulist 1996 taimekaitsetoodete täiendava kaitse 
tunnistuse kohta 
Nõukogu määrus 1768/92 18. juunist 1992 
meditsiinitoodete täiendava kaitse tunnistuse kohta 

Patendiseaduse muutmise seadus 
 

01.11.2003,  
jõustub 01.05.2004 
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Nõukogu määrus 2081/92 14. juulist 1992 
põllumajandustoodete ja toiduainete tähistamiseks 
kasutatavate geograafiliste tähiste ja päritolunimede 
kaitse kohta 

Geograafilise tähise kaitse seaduse 
muutmise seadus 

01.11.2003,  
jõustub 01.05.2004 

 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus,  

rakendatav akt 
Tähtaeg Kommentaarid 

Tööstusomandi õiguskaitse taotluste menetlemise eest 
võetavate tasude kehtestamise põhimõtete ja tasumise 
korra vastavusse viimine Euroopa patentide väljaandmise 
konventsiooni, EL õigusaktide ja teiste rahvusvaheliste 
kokkulepetega 

Euroopa patentide väljaandmise 
konventsioon, Euroopa patentide 
väljaandmise konventsiooni kohaldamise 
seadus, Nõukogu  määrus  40/94 20. 
detsembrist 1993 Ühenduse kaubamärgi 
kohta, Patendikoostööleping 

01.06.2003 Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 
koostöös Rahandusministeeriumi ja 
Patendiametiga 

Osale mine Kultuuriministeeriumi Phare projektis 
Twinning EE02-IB-FI-04 “Enforcement of EU 
intellectual and industrial property legislation” koolituse 
komponendi kaudu 

Twinning projekt EE02-IB-FI-04 
“Enforcement of EU intellectual and 
industrial property legislation” 

01.02.2003-31.12.2003 Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 
koostöös Patendiametiga 

Patendiamet 
Koosseisu suurendamine 2003. a. 5 inimese võrra 

 31.12.2003  
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Patendiamet 
Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni 
kohaldamisega seonduv koolitus 

Patendiosakond, vastuvõtuosakond 01.01. 2003 – 31.12.2003  Rahastamine riigieelarvest, Euroopa 
Patendiorganisatsiooni abi. 
Euroopa Patendiorganisatsiooni 
poolne finantseerimine ja 
Patendiameti omafinantseerimine  
määratakse kindlaks vastavates 
koostööprogrammides. 

 

5.1.2.  Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt  Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaarid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate 
aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas 22. mai 
2001. 

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 12.2003 
 
 

Pärast antud direktiivi 
harmoneerimist ratifitseerib Eesti ka 
WIPO autoriõiguse lepingu ja WIPO 
esitus- ja fonogrammilepingu. 

Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 
2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul  
 

Infoühiskonna teenuse seadus 
vastutaja MKM 

01.11.2003 Vastutaja MKM. 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Phare Twinning EE02-IB:FI-04 ‘Enforcment of EU 
intellectual and industrial property legislation’, projekti 
algataja ja läbiviija  Kultuuriministeerium. 
mestimispartneriks Kreeka. 

Koolituse sihtgrupiks politsei, toll, autoreid 
esindavad organisatsioonid, kokku 70-100 
inimest.  Avalikkuse teavitamise kampaania 
ja  intellektuaalse omandi alaste 

2003-2004 Kultuuriministeeriumi poolne 
omafinantseering 328 650 krooni, 
millest osa tuleb kanda 2003 ja osa 
2004 aastal. Kogu Eesti riigi poolne 
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kohtulahendite kogumiku väljaandmine. kaasfinantseering 547 750 krooni. 
 
5.2. Raamatupidamine  ja audiitortegevus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg, eeldatav 

jõustumine 
Kommentaar 

Komisjoni direktiiv 80/723/EMÜ liikmesriikide ja 
avalike ettevõtete vaheliste finantssuhete läbipaistvuse 
kohta  
Komisjoni direktiiv 2000/52/EÜ, millega muudetakse 
direktiivi 80/723/EMÜ liikmesriikide ja riigi osalusega 
äriühingute vaheliste finantssuhete läbipaistvuse kohta  
Neljas nõukogu direktiiv 78/660/EMÜ, mis põhineb 
asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb 
teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid  

Audiitortegevuse seaduse muutmise seadus 
 

01.06.2003 
Jõustumine: detsember 2003 
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PEATÜKK 6. KONKURENTS JA RIIGIABI 
 
6.1. Konkurents 
 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt  Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaarid 
 
Komisjoni määrus 1400/2002 31. juulist 2002 
asutamislepingu artikli 81 lõige 3 kohaldamise kohta 
teatavat liiki vertikaalkokkulepete ja kooskõlastatud 
tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris.  

 
Vabariigi Valitsuse määrus “Konkurentsi 
kahjustavate või kahjustada võivate 
mootorsõidukite turustus-ja 
teeninduskokkulepete sõlmimiseks loa 
andmine (grupierand)”. 

 
September 2003 
Eeldatav jõustumine oktoober 
2003 

 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Konkurentsiamet     
1.Koolitus parandamaks ametnike oskusi 
konkurentsijuhtumite uurimiseks, erandite andmiseks 
konkurentsi piiravatele lepingutele, koondumiste 
kontrolliks. Koolitus toimub seminaride vormis. Acquis’ 
rakendamiseks vajalikke oskusi omandavad ametnikud ka 
läbi konsulteerimise välisekspertidega  ja samuti 
õppereiside käigus EL liikmesriikide 
konkurentsiametitesse. Tutvustamaks muudatusi EL 
konkurentsialases seadusandluses, kutsutakse ühele 
ametnikele korraldatavale seminarile ettevõtjate esindajad  

Konkurentsiameti ametnikud - 35 inimest. 
Ettevõtjad – 15 inimest 

Seminarid toimuvad jaanuaris 
ja veebruaris 2003. a, 
ekspertabi PHARE 
abiprogrammi raames on 
võimalik kasutada jaanuaris t 
kuni augustini 2003.a , 
õppereisid toimuvad jaanuaris, 
veebruaris ja juunis 2003. a.   

Nii Konkurentsiameti ametnike, 
ettevõtjate kui prokuröride ning 
kohtunike koolitusüritused 
finantseeritakse PHARE projekti EE 
02-IB-FI-01 vahendite arvelt.   

2. Väljaõpe prokuröridele ja kohtunikele EL 
konkurentsiõiguse ja Eesti konkurentsiseaduse 
kohaldamiseks kohtus seminaride vormis, praktiliste 
kogemuste omandamine õppereisil Saksamaa 

10 prokuröri ja 10 kohtunikku Seminarid toimuvad märtsis ja 
aprillis 2003, õppereis toimub 
mais 2003. a. 
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spetsiaalsesse konkurentsikaasuseid käsitlevasse kohtusse 
3. Koolitus ametnike inglise ja prantsuse keele oskuse 
parandamiseks 

Konkurentsiameti ametnikud – 7 inimest Pidevalt, jaanuarist 
detsembrini 2003 

 

 
6.2. Riigiabi 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu 22. märtsi 1999. a määrus (EÜ) nr 695/1999, 
millega kehtestatakse üksikasjalikumad eeskirjad EÜ 
lepingu artikli 93 kohaldamiseks 

Konkurentsiseaduse muutmise seaduse 
eelnõu konkurentsiseaduse riigiabi peatüki 
muutmiseks 

Esitamine: 28.11.2003 
Jõustumine: liitumisel 
 

Eesti Vabariigi riigiabialaste 
kohustuste täitmine Euroopa 
Komisjoni ees liitumisjärgselt. 
Riigiabi poliitika rakendamise ja 
koostöö põhimõtted Euroopa 
Komisjoniga liitumisjärgselt, 
aruannete esitamine Euroopa 
Komisjonile Eestis antud riigiabist. 

Komisjoni määrus tööhõiveks antava riigiabi kohta 6. 
novembrist 2002 

Vabariigi Valitsuse 25.septembri 2001 
määruse nr 299 “Tööhõivealase riigiabi 
andmise eritingimused” täiendamine  

30.06.2003 
Jõustumine: juuli 2003 

  

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
Abimaterjal riigiabi andjatele riigiabi reeglitest ja nende 
rakendamisest haldussuutlikkuse edasiseks tõstmiseks 
riigiabi valdkonnas  

 
 
 

2003 II kv  
 

Phare 2002 programmi raames 

Eestis 2002.aastal antud riigiabi aruande koostamine 
Euroopa Komisjonile 

Konkurentsiseadus 18.12.2003  



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 55 

 

 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaar 
    
Koolitusreis Ühendkuningriigi Kaubandus- ja 
Tööstusministeeriumi riigiabi poliitika üksusesse 
tutvumaks nende  riigiabi järelevalve ja koostöö 
kogemustega Euroopa Komisjoniga  
 

Konkurentsi ja riigiabi talitus, kaks 
ametnikku 

2003   I  kv. Phare 2002 programmi raames 
Vajalik on ette valmistada toimiv 
süsteem  Euroopa Komisjoni 
teavitamiseks Eestis kavandatud 
riigiabist ja Komisjoni heakskiidu 
saamiseks abimeetmetele 
liitumisjärgselt 

Koolitus EÜ riigiabi alase õiguse kohaldamisest 
liikmesriikide kohtutes, EÜ Esimese Astme Kohtus ja 
Euroopa  Kohtus  

Kohtunikud ja konkurentsi ning riigiabi 
talituse ametnikud, 20 kohtunikku  ja 7 
ametnikku 

2003   II kv Phare 2002 programmi raames 
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PEATÜKK 7. PÕLLUMAJANDUS 
 
7.1 Siseturg 
 

7.1.1. Veterinaaria 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise 

tähtaeg/jõustumine 
Kommentaar 

Euroopa Liidu siseturu kontrolli meetmed 
Nõukogu direktiiv 90/425/EMÜ, mis käsitleb veterinaar- 
ja zootehnilist kontrolli ühenduse siseses kaubanduses 
teatavate elusloomade ja saadustega, pidades silmas 
siseturu lõplikku väljakujundamist 
Nõukogu direktiiv 89/662/EMÜ  veterinaarkontrolli 
kohta ühenduse siseses kaubanduses, pidades silmas 
siseturu lõplikku väljakujundamist 

Loomatauditõrje seaduse ja Toiduseaduse 
muutmise seadus 
 

November 2003 Kogu veterinaaria  acquis’ 
nõuetekohaseks transponeerimiseks 
võib osutuda vajalikuks uue 
veterinaarjärelevalvet korraldava 
raamseaduse või veterinaarseadustiku 
väljatöötamine 

Nõukogu direktiiv 89/608/EMÜ liikmesriikide 
valitsusorganite vahelise vastastikuse abistamise ning 
nende ja komisjoni vahelise koostöö kohta, et tagada 
veterinaaria ja zootehniliste küsimuste alaste õigusaktide 
õige rakendamine 

Veterinaarkorralduse seaduse muutmise 
seadus 

November 2003  

Komisjoni otsus 94/338/EMÜ 25. maist 1994, mis 
sätestab detailsed reeglid  direktiivi 90/425/EMÜ 
rakendamiseks proovivõtmise osas veterinaarse kontrolli 
läbiviimisel sihtkohas  
Komisjoni otsus 94/339/EMÜ, mis sätestab detailsed 
reeglid direktiivi 90/425 art 9 (1) rakendamiseks, pidades 
silmas siseturu lõplikku väljakujundamist 

Pmm “Sihtkohal läbiviidav 
veterinaarkontroll” 
 

November 2003 Õiguslik alus määruse 
kehtestamiseks seotud 
Loomatauditõrje seadusega. 
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Impordi veterinaarkontroll 
Nõukogu direktiiv 71/118/EMÜ Värske linnulihaga 
kauplemist mõjutavate terviseprobleemide kohta 

Pmm “Sisseveetavate loomade ja loomsete 
saaduste veterinaarnõuded”*  

Juuli 2003 Õigusakt on osaliselt harmoneeritud, 
kuid vajab täpsustamist enne liitumist 

Nõukogu direktiiv 72/462/EMÜ tervise ja 
kontrolliprobleemidest veiste, sigade ja värske liha 
impordil 
Nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ Lihatoodetega kauplemist 
mõjustavad terviseprobleemid 
Nõukogu direktiiv 80/215/EMÜ Lihatoodetega 
kauplemist mõjustavad loomaterviseprobleemid 
Nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ loomatervise nõuded 
sügavkülmutatud veisespermaga kauplemisel ja impordil 
Nõukogu direktiiv 89/437/EMÜ munatoodete tootmist ja 
turustamist mõjutavad hügieeni ja terviseprobleemid 
Nõukogu direktiiv  89/556/EMÜ loomatervisnõuded 
veise embrüotega kauplemisel ja impordil kolmandatest 
riikidest 
Nõukogu direktiiv 90/426/EMÜ Loomatervisenõuded 
hobuste liikumisel ja impordil kolmandatest riikidest 
Nõukogu direktiiv 26 juuni 1990 90/429/EMÜ 
Loomatervise nõuded seaspermaga kauplemisel ja 
impordil 
Nõukogu direktiiv 90/539/EMÜ Loomatervise nõuded 
kodulindude ja haudemunadega ühendusesisesel 
kauplemisel ja impordil kolmandatest riikidest 
Nõukogu direktiiv 91/67/EMÜ Loomatervise nõuded 
akvakultuursete loomade turustamis el 
Nõukogu direktiiv 91/492EMÜ Tervisenõuded 
kahepoolmeliste molluskite kasvatamisel ja turustamisel 
Nõukogu direktiiv 91/493/EMÜ Tervisenõuded 
kalatoodete tootmisel ja turustamisel 

Pmm “Sisseveetavate loomade ja loomsete 
saaduste veterinaarnõuded”*  
 

Juuli 2003 
 

Õigusakt on osaliselt harmoneeritud, 
kuid vajab täpsustamist enne liitumist 
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Nõukogu direktiiv 91/494/EMÜLoomatervise nõuded 
värske linnulihaga kauplemisel ja impordil kolmandatest 
riikidest 
Nõukogu direktiiv 91/495/EMÜ Tervisenõuded ja 
loomatervise probleemid küülikuliha ja farmiuluki liha 
tootmisel ja turustamisel 

   

Nõukogu direktiiv 92/45/EMÜ Tervise ja 
loomaterviseprobleemid ulukite tapmisel ja ulukiliha 
turustamisel 
Nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ Tervisenõuded toorpiima, 
kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete tootmisel 
ja turustamisel 
Nõukogu direktiiv  92/65/EMÜ loomatervise nõuded 
muude kui direktiivis 90/425/EMÜ nimetatud loomadega 
kauplemisel ja ühendusse impordil 
Nõukogu direktiiv 92/118/EMÜ tervise ja loomatervise 
nõuded direktiivi 89/662/EMÜ lisas A (I)  ja 
pateogeenide kohta direktiivis 90/425/EMÜ nimetamata 
toodetega kauplemisel ja impordil 
Nõukogu direktiiv 94/65/EMÜ hakkliha ja tükiliha 
tootmise ja turustamise nõuded 
Nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ Tervisenõuded toorpiima, 
kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete tootmisel 
ja turustamisel 
Nõukogu direktiiv 94/65/EMÜ hakkliha ja tükiliha 
tootmise ja turustamise nõuded 

Pmm “Sisseveetavate loomade ja loomsete 
saaduste veterinaarnõuded”* 
 

Juuli 2003 
 

Õigusakt on osaliselt harmoneeritud, 
kuid vajab täpsustamist enne liitumist 
 

Komisjoni otsus 94/360/EMÜja seda täiendav otsus 
2002/237/EÜ (USA liha) kolmandatest riikidest 
pärinevatele teatud kaupadele vähendatud sagedusega 
rakendatavast füüsilisest kontrollist  
 
Komisjoni otsus 2002/349/EÜ- kontrollitavate toodete 
nimekiri 

Pmm 16. jaanuari 2002. a määruse nr 5 
“Sisse- ja väljaveol kontrollitavate kaupade 
loetelu, eriloa sisunõuded ning selle 
taotlemise ning väljaandmise kord, loomade 
ja loomsete saaduste ning toidu ja 
toidutoorme üle järelevalve teostamise 
kord”muutmine 
 

November 2003 
 

Õigusakt on osaliselt harmoneeritud, 
kuid vajab täpsustamist enne liitumist 
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Loomahaiguste kontrolli meetmed 
Nõukogu direktiiv 2001/89/EÜ 23. oktoobrist 2001, 
millega kehtestatakse ühenduse meetmeid sigade 
klassikalise katku kontrollimiseks 
Komisjoni otsus 2002/106 01. veebruarist 2002, mis 
kehtestab sigade klassikalise katku Diagnoosimise 
käsiraamatu, milles käsitletakse proovivõtu protseduure, 
diagnoosimise protseduure ja laboratoorsete testide 
hindamise kriteeriume.  
Nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ 27. juunist 2002, mis 
sätestab spetsiifiliseid nõudeid sigade aafrika katku 
kontrollimiseks ning täiendab direktiivi 92/119/EEC  
Tescheni haiguse ja sigade aafrika katku suhtes. 

Pmm “ Sigade klassikalise katku ja sigade 
aafrika katku tõrje eeskiri” 

10.2003 
 

Haiguse tõrje reguleeritud VTA 
peadirektori tasandil, vaja kehtestada 
ka PM määrusega 

 Nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ 26. juunist 1964, mis 
tutvustab veiste ja sigade ühenduse sisest kauplemist 
mõjutavaid loomatervise probleeme 
Komisjoni regulatsioon No 1226/2002 08.juulist 2002, 
mistäiendab direktiivi 64//432/EMÜ lisat B 
Nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ 17.detsembrist 1992, mis 
sätestab loomade ja loomatoodete kaitsemeetmeid 
spetsiifilistest zoonoozidest  toiduga põhjustatud 
infektsioone ja mürgistusi ennetamiseks.  

Pmm “Tuberkuloosi tõrje eeskiri” 11.2003 
 

Haiguse tõrje reguleeritud VTA 
peadirektori tasandil, vaja kehtestada 
ka PM määrusega 

 Nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ 26. juunist 1964, mis 
tutvustab veiste ja sigade ühenduse sisest kauplemist 
mõjutavaid loomatervise probleeme. 
Komisjoni otsus 2002/598/EÜ 15.juulist 2002, mis 
kehtestab brutselloosi vastaseid vaktsiine direktiivi 
64/432/EMÜ raames 
Nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ 17.detsembrist 1992, mis 
sätestab loomade ja loomatoodete kaitsemeetmeid 
spetsiifilistest zoonoozidest  toiduga põhjustatud 
infektsioone ja mürgistusi ennetamiseks. 

Pmm “Brutselloosi tõrje eeskiri” 12.2003 
 

Haiguse tõrje reguleeritud VTA 
peadirektori tasandil, vaja kehtestada 
ka PM määrusega 
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Komisjoni otsus 2001/618/EÜ 23. juulist 2001, millega 
kehtestatakse ühenduse sisese sigadega kauplemiseks 
esitatavad lisagarantiid Aujezsky haiguse suhtes ning 
tühistatakse otsuseid 93/24/EMÜ ja 93/244/EMÜ. 
Nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ 26.juunist 1964, mis 
tutvustab veiste ja sigade ühenduse sisest kauplemist 
mõjutavaid loomatervise probleeme.   

Pmm “Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” 06.2003 
 

Tõrje eeskirja kehtestamine vajalik 
seoses lisagarantiide taotlemisega 

Nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ 17. detsembrist  1992, 
millega kehtestatakse ühenduse üldmeetmed teatavate 
loomahaiguste kontrolliks ja konkreetsed meetmed seoses 
sigade vesikulaarhaigusega 

Pmm “Sigade vesikulaarhaiguse tõrje 
eeskiri”*  

11.2003 
 

 

Nõukogu direktiiv 93/53/EMÜ 24. juunist 1993.a, mis 
tutvustab minimaalseid ühenduse meetmeid teatud 
kalahaiguste kontrollimiseks 

Pmm ”Teatud kalahaiguste tõrje eeskiri”*  06.2003 
 

 

Nõukogu direktiiv 2000/75/EMÜ 20. novembrist 2000, 
mis sätestab spetsiifilised nõuded lammaste katarraalse 
palaviku kontrollimiseks  
Komisjoni otsus 2001/783/EÜ 09. novembrist 2001, 
millega sätestatakse ohustatud ja järelevalve tsoon 
lammaste katarraalse palaviku korral ning nendest 
tsoonidest loomade väljaveo reeglid. 

Pmm “Lammaste katarraalse palaviku tõrje 
tõrje eeskiri”* 

10.2003 
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Loomatervishoiu nõuded kauplemisel loomade ja loomsete saadustega 
92/118/EMÜ määratleb loomatervishoiu ja 
inimtervishoiu alased nõudmised, mis puudutavad 
loomseid tooteid, milliseid pole märgitud Ühenduse 
eriseaduste lisas A (1.) direktiivis 89/662/EMÜ (5) ning 
patogeenide osas, direktiivis 90/425/EMÜ, kauplemist ja 
nende importi Euroopa Ühendusse  

Pmm “Loomsete saaduste ja nende 
käitlemise veterinaarnõuded”*  
 
 
 
 
 
 
 

08.2003 
 

Määrustega kehtestatakse nõuded: 
mitte inimtoiduks määratud piima ja 
piimatoodetele 
loomasooltele sõrgadele ja nahkadele 
lemmikloomatoidu tootmisele 
sarvedest, kapjadest valmistatud 
toodetele töödeldu loomsele valgule 
veri ja vere tooted kabjaliste 
seerumile rasvale  
mesindustooted ulukitrofeed sõnnik 
vill, karvad, suled Õiguslik alus 
määruse kehtestamiseks seotud 
Loomatauditõrje  seaduse 
muutmisega. 
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Nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ loomatervise nõuded 
muude kui direktiivis 90/425/EMÜ nimetatud loomadega 
kauplemisel ja ühendusse impordil 

Pmm “Hobuse sperma kogumiseks, 
töötlemiseks ja säilitamiseks kasutatavale 
loomakasvatushoonele või––rajatisele ja 
seal sperma kogumisele, töötlemisele ja 
säilitamisele esitatavad 
veterinaarnõuded”*  
 
Pmm Lamba ja kitse sperma kogumiseks, 
töötlemiseks ja säilitamiseks kasutatavale 
loomakasvatushoonele või––rajatisele ja 
seal sperma kogumisele, töötlemisele ja 
säilitamisele esitatavad 
veterinaarnõuded”*  
 
Pmm “Muude loomade k ui veise embrüote 
kogumiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks 
kasutatavale loomakasvatushoonele või––
rajatisele ja seal embrüote kogumisele, 
töötlemisele ja säilitamisele esitatavad 
veterinaarnõuded”*  

09.2003 
 
 
 
 
 
 
09.2003 
 
 
 
 
 
 
09.2003 
 
 
 
 

Õiguslik alus määruste 
kehtestamiseks seotud 
Loomatauditõrje seaduse 
muutmisega 

Nõukogu direktiiv 91/67/EMÜ Loomatervise nõuded 
akvakultuursete loomade turustamisel 

Pmm “Kalakasvatuseks turustamise 
eesmärgil kasutatavale 
loomakasvatushoonele, -rajatisele ja 
loomade pidamiseks piiritletud alale ning 
seal kalakasvatusele esitatavad 
veterinaarnõuded”  

08.2003 
 
 
 
 

Õiguslik alus määruse 
kehtestamiseks seotud 
Loomatauditõrje seaduse 
muutmisega 

    
Rahvatervise meetmed 
Komisjoni otsus 2002/226/EÜ 15. märts 2002, mis 
kehtestab spetsiaalse tervisekontrolli teatud elusate 
kahepoolmeliste molluskite kasvatamisel ning töötlemisel 
lähtuvalt ASP piirnormist, mis on kehtestatud Nõukogu 
direktiiviga 91/492/EEC 

Pmm “Elusate kahepoolmeliste molluskite 
hügieeninõuete eeskiri” muutmine 

08.2003 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta 
määrus 1760/2000 Veiste identifitseerimise ja 
registreerimise süsteemi loomisest ja liha- ja lihatoodete 
märgistamisest 

VVm “ Veiseliha märgistamise nõuded”*  02.2003 
06.2003 

 

Transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate kontrolli meetmed 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001 aasta 
määrus 999/2001Transmissiivsete spongiformsete 
ents efalopaatiate ennetamise, kontrolli ja tõrjemeetmetest 

Pmm “Sisseveetavate loomade ja loomsete 
saaduste veterinaarnõuded” 

07.2003 
 

 

Mitut valdkonda puudutavad meetmed 
Komisjoni otsus 2002/657/EÜ 12. augustist 2002, mis 
kehtestab proovivõtu ja analüüsimis e meetodid 
hormonaalse toimega ainete ning veterinaarravimite 
jääkide analüüsimiseks toidus 

VVm “Proovivõtu ja analüüsimise 
meetodid hormonaalse toimega ainete ning 
veterinaarravimite jääkide analüüsimiseks 
toidus” 

11. 2003 
12. 2003 

 

Komisjoni otsus 2002/225/EÜ, mis kehtestab 
biotoksiinide piirnormid kahepoolmelistes molluskites 
ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodid nende 
määramiseks  

VVm “VV 12.01.2000 määruse “Toidus 
lubatud saasteainete loetelu ja piirnormide 
kehtestamine toidugruppide kaupa 
kehtestamine” muutmine” 
 
 

11. 2003 
12. 2003 

 

Komisjoni otsus 91/180/EMÜ, millega kehtestatakse 
toor- ja kuumtöödeldud piima analüüsimise meetodid  

VVm “Toor- ja kuumtöödeldud piima 
analüüsimise meetodid” 

02. 2003 
03. 2003 

 

Loomakaitse 
Nõukogu direktiiv 1999/74/EÜ, mis sätestab 
miinimumnõuded munakanade pidamiseks 
Komisjoni direktiiv 2002/EMÜ, mis sätestab munakanu 
pidavate ettevõtete registreerimise kohustuse 

Pmm “Nõuded munakanade pidamisele ja 
selleks ettenähtud ruumile või ehitisele” 

08.2003 
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Nõukogu direktiiv 24. novembrist 1986 86/609/EMÜ, 
mis ühtlustab katseloomade kaitsealaseid seadusi, 
määruseid ja juhendeid 

VVm “Katseloomade kasvatamise 
ettevõttele, katseloomade varustamise 
ettevõttele ning katseloomade 
kasutusettevõttele esitatavad nõuded 
ning nende ettevõtete tunnustamise 
kord” 
 
VVm “Loomkatse protokolli vorm” 
 
 
VVm “Loomkatse läbiviimise loataotluse 
vormid” 
 
VVm “Loomkatse läbiviimise 
loakomisjoni moodustamise kord, 
ülesanded ja töökord  

09.2003 
 
 
 
 
 
 
09.2003 
 
 
06.2003 
 
 
06.2003 

 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus,  
rakendatav akt 

Tähtaeg Kommentaarid 

VTA, PRIA veisepasside rakendamine LTTS, Pmm 01.2004  
VTA, PRIA loomapidamishoonete ja –rajatiste registri 
loomine, nende tunnustamine ja registreerimine,  

LTTS, Pmm Jooksev  
 

VTA, PRIA. Põllumajandusloomade identifitseerimist, 
registreerimist ja liikumise jälgitavust võimaldava 
infosüsteemi ning sellega seonduvate loomatervishoiu, 
loomakaitse ja tervishoiualaseks järelevalvetegevuseks 
vajalike andmebaaside loomine, infosüsteemi 
rakendamiseks vajaliku riistvara hankimine, infosüsteemi 
kasutajate koolitus;  

VKS, LTTS, LKS, TS, Pmm 2003. ja 2004. aasta jooksul  

VTA järelevalveametnike tegevusjuhendite ja 
käsiraamatute koostamine; 2003. aasta jooksul 

VTA põhimäärus 10.2003  

VTA struktuuri ümberkorraldamine VTA põhimäärus 01.2003 Tõuaretusinspektsiooni liitmine 
VTAga 
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VTA, Eesti liitumine ANIMO süsteemiga, ANIMO 
süsteemi kasutajate koolitus;  

LTTS 2003 aasta jooksul  

VTA piiripunktide nõuetekohasuse hindamine VVM 2003 aasta jooksul  
VTA, piiripunktide varustamine järelevalve teostamiseks 
vajalike tehniliste vahenditega, piirikontrolli teostavate 
järelevalveametnike tegevusjuhendite koostamine, 
järelevalveametnike koolitus 2003 

LTTS, TS, VTA PT põhimäärus 2003 aasta jooksul  

VTA. Täiendav peaspetsialisti ametikoht loomatervishoiu 
büroosse koos lisanduvate kulutustega (majandus-kulud, 
IT, transport) 

LTTS, Pmm, VTA põhimäärus  Loomatauditõrje seadusest tulenevate 
rakendusaktide jõustumisega 

VTA. Täiendav peaspetsialisti ametikoht käitleja 
enesekontrolli raames võetud proove analüüsivate 
laboratooriumide tegevuse nõuetekohasuse hindamise 
korraldamiseks koos lisanduvate kulutustega (majandus-
kulud, IT, transport) 

TS. Pmm 01.2003 Arvestades ettevõtete enesekon-trolli 
laboratoo-riumide arvu ja valdkonna 
spetsiifilisust on järelevalve 
korraldamiseks ja teostamiseks 
vajalik täiendav peaspetsialisti 
ametikoht 

VTA. Täiendav juristi ametikoht koos lisanduvate 
kulutustega (majandus-kulud, IT, transport) 

VTA põhimäärus 2003 aasta jooksul Seoses õigusruumi pideva 
täienemisega uute seaduste ja 
määrustega ning avaliku halduse ja 
haldusmenetluse protsessi 
muutumisega reguleeritumaks ja 
detailsemaks millega kaasneb 
kohtuasjade arvu suurenemine on 
vajadus VTA struktuuri taas luua 
juristi ametikoht. 2002 a alguses 
muudeti VTA põhikirja kuna tol 
hetkel täiendavate ametikohtade 
loomine ei osutunud võimalikuks 
asendati juristi ametikoht 
infotehnoloogia büroo juhataja 
ametikohaga.  
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VTA. 11 täiendavat lihakontrolli teostava spetsialisti 
ametikohta VTA kohalike asutuste koosseisu koos 
lisanduvate kulutustega (majandus-kulud, IT, transport) 

TS, Pmm, VTA põhimäärus 2003 aasta jooksul Ettevõtete ümberstruktueerimine, 
tootmismahtude suurenemine, BSE ja 
Salmonella seire suurenemine 
(salmonella osas juba sellel aastal 
120 proovi juures), jäätmekäitluse 
järelevalve 

VTA. 6täiendavat loomakaitse spetsialisti ametikohta 
VTA kohalike asutuste koosseisu koos lisanduvate 
kulutustega (majandus-kulud, IT, transport) 

LKS, Pmm, VTA põhimäärus 2003 aasta jooksul Loomapidamisnõuete osas 
(Kalakasvatusnõuded; Nõuded 
munakanade pidamisele, Nõuded 
vasikate pidamisele; Nõuded sigade 
pidamisele) jõustub LKS § 3 lg. 4  
1.07.2002. Järelvalvet 
loomapidamisnõuete täitmise osas 
hakatakse teostama alates 1.01.2003 
(§ 811 lg. (1)) Lisaks on 2003. a 
ilmumas nõuded lemmikloomade 
pidamisele. 
Peale loomapidamisnõuete on 
momendil jõustumata veel 
katseloomade kaitset puudutavad 
volitusnormid (6 akti); hulkuvaid 
loomi puudutav VV määrus; PõmM 
määrus: ”Peatuspaikadele esitatavad 
nõuded” ; Lubatud vet. menetluste 
loetelu, neid läbiviivad isikud; 
Loomaaia tegevusloa taotluse 
menetluskord ja tegevusloa 
väljastamise kord; 
Tõhusa järelvalve korraldamiseks on 
vajalik täiendavate peaspetsialisti 
ametikohtade loomine loomakaitse 
valdkonnas 

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi loomatauditõrje ning 
toidu nõuetekohasuse hindamise käigus uurimiseks 
võetud proovide analüüsimiseks kasutatavate 
laboriaparatuuri kaasajastamine;  

LTTS, TS   
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
VTA. Veiseliha märgistamine Tapamajades töötavad paiksed 

veterinaarinspektorid ja  vet. keskuste 
lihainspektorid, 35 

03.2003  

VTA. Kalasadamad ja kalapaadid Veterinaarkeskuste kalainspektorid, 18 03.2003  
VTA. Rümpade klassifitseerimine VTA peaspetsialistid, 2 06.2003  
VTA. Piimatehnoloogia ka mikrobioloogilised ohud 
tulenevalt tehnoloogilisest protsessist 

Veterinaarkeskuste 
piimahügieeniinspektorid, 18 

06.2003  

VTA. EL seadusandluse rakendamine erinevates 
käitlemisvaldkondades  

Veterinaarkeskuste inspektorid, 76 09.2003  

VTA. Seireproovide planeerimine, proovide võtmine ja 
seiredokumentatsiooni täitmine 

Veterinaarkeskuste inspektorid, 76 09.2003  

VTA. Järelevalve korraldus ja planeerimine, piima, liha, 
kala, mune ja mett käitlevate ettevõtete üle 

Veterinaarkeskuste inspektorid, 76 09.2003  

VTA. Toidukäitlemisettevõtete inspekteerimine Veterinaarkeskuste inspektorid, 97 12.2003  
VTA. Ettevõtete enesekontrollisüsteemide auditeerimine Veterinaarkeskuste inspektorid, 97 12.2003  
VTA. Saasteained: seadusandlus, saasteainete uurimine 
mitteloomses toidutoormes ja toidus, proovide võtmine 

Mitteloomse toiduhügieeni 
järelevalveametnikud, 21 

03.2003  

VTA. Mahepõllumajanduse valdkonda reguleeriv 
seadusandlus, mahepõllumajandusliku töötlemisega 
tegelevate ettevõtete inspekteerimine 

Mahepõllumajandusliku töötlemisega 
tegelevate käitlejate üle järelevalvet 
teostavad järelevalveametnikud, 5 

03.2003  

VTA. Lisaained: seadusandlus, lisaainete uurimine 
mitteloomses toidutoormes ja toidus, proovide võtmine 

Mitteloomse toiduhügieeni 
järelevalveametnikud, 21 

06.2003  

VTA. EL õigussüsteem, mitteloomset valdkonda 
puudutavad õigusaktid 

Mitteloomse toiduhügieeni 
järelevalveametnikud, 21 

09.2003  

VTA. Loomakaitsealase järelvalve õiguslikud alused ja 
koostöö teiste riigiametite ning inspektsioonidega 

Maakondade loomatervishoiu- ja 
loomakaitsespetsialistid, 15 

01.2003  

VTA. Katseloomade kaitse Maakondade loomatervishoiu- ja 
loomakaitsespetsialistid, 15 

02.2003  

VTA. Loomade vedu, kaasa arvatud siseriiklik transport  Maakondade loomatervishoiu- ja 
loomakaitsespetsialistid, 15 

03.2003  

VTA. Veiste pidamistingimused Maakondade loomatervishoiu- ja 04.2003  
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loomakaitsespetsialistid, 15 
VTA. Sigade pidamistingimused Maakondade loomatervishoiu- ja 

loomakaitsespetsialistid, 15 
05.2003  

VTA. Kanade pidamistingimused Maakondade loomatervishoiu- ja 
loomakaitsespetsialistid, 15 

06.2003  

VTA. Hulkuvate loomade püüdmine, pidamine ja 
hukkamine 

Maakondade loomatervishoiu- ja 
loomakaitsespetsialistid, 15 

09.2003  

VTA. Kalade pidamistingimused Maakondade loomatervishoiu- ja 
loomakaitsespetsialistid, 15 

10.2003  

VTA. Lemmikloomade kaitse Maakondade loomatervishoiu- ja 
loomakaitsespetsialistid, 15 

11.2003  

VTA. Koostöö ühiskondlike 
loomakaitseorganisatsioonidega 

Maakondade loomatervishoiu- ja 
loomakaitsespetsialistid, 15 

12.2003  

VTA. Loomakaitsealase järelvalve teostamine Volitatud veterinaararstid, 200 02.-11.2003  
VTA. TSE tõrje eeskiri, tegevuskava TSE diagnoosimise 
korral 

Maakondade loomatervishoiu 
spetsialistid, 15 

02.2003  

VTA. Suukaudne marutaudivastane vaktsineerimine 
söötade jaotamine, söödavõtu kontroll, proovide 
laboratooriumi saatmine, aruandlus 

Maakondade loomatervishoiu 
spetsialistid, 15 

03.2003  

VTA. Ravimsöötade tootmise ja kasutamise järelevalve Maakondade loomatervishoiu 
spetsialistid, 15 

04.2003  

VTA. Loomsete jäätmete käitlejate järelevalve Maakondade loomatervishoiu 
spetsialistid, 15 

05.2003  

VTA. Praktiline väliõppus sigade klassikalise katku alal Maakondade loomatervishoiu 
spetsialistid, 15 

06.2003  

VTA. Lemmikloomasööta tootvate ettevõtete järelvalve Maakondade loomatervishoiu 
spetsialistid, 15 

09.2003  

VTA. Lammaste katarraalse palaviku tõrje tegevusjuhend Maakondade loomatervishoiu 
spetsialistid, 15 

10.2003  

VTA. Hobuste Aafrika katku tõrje tegevusjuhend Maakondade loomatervishoiu 
spetsialistid, 15 

11.2003  

VTA. Kalade haiguste seire, kalakasvatusettevõtete 
järelevalveLindude haiguste seire 

Maakondade loomatervishoiu 
spetsialistid, 15 

12.2003  

VTA. Loomakasvatusettevõtete inspekteerimine, 
tegevuskava loomataudi kahtlusel, kehtivad eriti ohtlike 

Volitatud veterinaararstid, 200 02.-11.2003  
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nakkushaiguste tõrje tegevusjuhendid 
VTA. Üldine toiduhügieen VTA Piiriteenistuse inspektorid, 50 03.2003  
VTA. Veterinaarne kontroll ELi välispiiril VTA Piiriteenistuse inspektorid, 50 06.2003  
VTA. Koolitus ANIMO süsteemi kasutajatele VTA, spetsialistid, maakondade 

loomatervishoiu spetsialistid, VTA 
Piiriteenistuse inspektorid, 100 

10.2003  

VTA. Inglise, saksa ja prantsuse keele koolitus VTA ametnikud, 140 Jooksev  
 

7.1.2 Fütosanitaaria  

 

Taimetervis  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

69/464/EMÜ kartulivähi kontrolli kohta VV 17.01.2001 määruse nr 26 “Ohtliku 
taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või 
saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või 
muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja 
liigile kohased tõrjeabinõud” muutmine * 
 

10.2003 Vajalik taimekaitseseaduse 
muutmine 

69/465/EMÜ kartulinematoodi kontrolli kohta VV 17.01.2001 määruse nr 26 “Ohtliku 
taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või 
saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või 
muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja 
liigile kohased tõrjeabinõud” muutmine *  
 

10.2003 Vajalik taimekaitseseaduse 
muutmine  

92/90/EMÜ taimede, taimsete  ja teiste toodete tootjate 
ja importijate kohustustest ning nende registreerimise 
kord 

 VV määruse 20.09.2000 nr 302 “Taimetervise 
register” muutmine *   

01.2004 Vajalik taimekaitseseaduse 
muutmine 
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92/105/EMÜ teatud taimede, taimsete ja muude 
toodete taimepasside standardiseerimise ulatuse kohta 
nende liikumisel Ühenduses, taimepasside 
väljaandmisel kehtestatud korra ja nende asendamise 
tingimuste ja korra kohta. 

VV 29.09.2000 määruse nr. 317 “Tootmise 
asukohas kontrollitavate ja taimepassiga 
varustatavate taimede, taimsete saaduste ja 
muude objektide nimekiri; taimepassi ja 
fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded 
ning nimetatud dokumentide väljastamise, 
asendamise ja säilitamise kord” muutmine * 

01.2004 
 

Vajalik taimekaitseseaduse 
muutmine 

93/85/EMÜ kartuli ringmädaniku kontrolli kohta VV 17.01.2001 määruse nr 26 “Ohtliku 
taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või 
saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või 
muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja 
liigile kohased tõrjeabinõud” muutmine * 
 

10.2003 Vajalik taimekaitseseaduse 
muutmine 

97/647/EÜ kartuli-pruunbaktermädaniku 
diagnoosimise, avastamise ja tuvastamise- detailne 
vahepealne test skeem  

VV 17.01.2001 määruse nr. 25“Taimedest, 
taimsetest saadustest ja muudest objektidest 
ning taimekaitsevahenditest võetavate 
kontrollproovide kogused ja nende võtmise 
kord” muutmine* 

02.2003 
05.2003 

 

98/22/EÜ minimaalsed tingimused taimetervis e 
kontrolli teostamiseks kontrollipunktides, teistes kui 
sihtpunktis, kolmandatest riikidest ühendusse 
sissetoodavate taimedele, taimsetele saadustele  ja 
teistele objektidele 

VV 29.09.2000 määruse nr 314 “Taime, taimse 
saaduse ja muu objekti sisseveoks ettenähtud, 
piiril asuvate tollipunktide loetelu ning neile 
tollipunktidele esitatavad nõuded” muutmine*   

01.2003 
02.2003 

Vajalikud parandused ja täiendused 

98/57/EÜ kartuli-pruunbaktermädaniku kontrolli kohta VV 17.01.2001 määruse nr 26 “Ohtliku 
taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või 
saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või 
muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja 
liigile kohased tõrjeabinõud” muutmine * 

10.2003  Vajalik taimekaitseseaduse 
muutmine 

2000/29/EÜ  kaitsemeetmete kohta taimedele või 
taimsetele toodetele kahjulike organismide 
sissetoomise vastu ühendusse ja nende leviku vastu 
ühenduses 

Taimekaitseseaduse muutmise seadus  
 

04.2003 
08.2003 
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2000/29/EÜ  kaitsemeetmete kohta taimedele või 
taims etele toodetele kahjulike organismide 
sissetoomise vastu ühendusse ja nende leviku vastu 
ühenduses 

VV 29.09.2000 määruse nr 318 “Taimetervise 
erinõuded” muutmine * 

10.2003 
 

Vajalik taimekaitseseaduse 
muutmine 

2000/29/EÜ  kaitsemeetmete kohta taimedele või 
taimsetele toodetele kahjulike organismide 
sissetoomise vastu ühendusse ja nende leviku vastu 
ühenduses 
 

VV 29.09.2000 määruse nr 316 “Taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide sisseveo 
kord ning lihtsustatud korras sisseveoks lubatud 
taimede, taimsete saaduste ja muude objektide 
loetelu, lubatud kogused ja nende sisseveo 
lihtsustatud kord” muutmine * 

02.2003 
06.2003 

 

2000/29/EÜ  kaitsemeetmete kohta taimedele või 
taimsetele toodetele kahjulike organismide 
sissetoomise vastu ühendusse ja nende leviku vastu 
ühenduses 

VV 29.09.2000 määruse nr 315 “Piiril asuvas 
tollipunktis kontrollitavate taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide loetelu” 
muutmine* 

10.2003 Vajalik taimekaitseseaduse 
muutmine 

2000/325/EÜ volitamaks liikmesriike sätestama ajutisi 
kaitsemeetmeid istutamiseks ettenähtud tomatitaimedel 
leviva Pepino mosaic virus sissetoomise ja levimise 
vastu ühenduses  

VV 13.09.2000 määruse nr. 300 “Ohtlike 
taimekahjustajate nimekiri” muutmine*  
 

01.2003 
03.2003 
 
 

Vajalikud parandused ja täiendused 
 
 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus,  

rakendatav akt 
Tähtaeg Kommentaarid 

TTI poolt peetava taimse paljundusmaterjali tootjate 
andmekogu ja riikliku taimetervise registri ühildamine, 
selleks vajalike IT lahendite juurutamine 

Taimekaitseseadus ja Seemne, paljundus- ja 
kultiveerimismaterjali  seadus ning nende 
rakendusaktid 

01.2004 Vajalikud parandused ja täiendused 

2001.a. käivitatud ohtlike kahjustajate monitooringute 
jätkamine ja uute monitooringute alustamine 

Taimekaitseseadus ja selle rakendusaktid Pidev protsess 
01.2004 
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Laborianalüüside ostmine  Taimekaitseseadus ja selle rakendusaktid Pidev protsess Kuni Taimse Materjali Kontrolli 
Keskuse labori väljaarendamiseni 
jätkatakse teatud ohtlike kahjustajate 
osas laboriteenuse  ja 
kontrollanalüüside ostmist.  
 
Taani Plant Directorate ja 
Taimetoodangu Inspektsiooni vahel 
2001-2002.a. sõlmitud leping 

TMKK  taimetervise kontrolli laboratooriumi tehniline 
väljaarendamine (täiendav aparatuur, kitid), ehitatakse 
välja fütotron biotestide läbiviimiseks ning 
kasvuhoone, tagamaks labori läbilaskevõimet kartuli 
viirushaiguste määramisel. 

Taimekaitseseadus ja selle rakendusaktid 2004 Vajalikud parandused ja täiendused 

TMKK, kvaliteedikäsiraamatu koostamine labori 
akrediteerimiseks  

Taimekaitseseadus ja selle rakendusaktid 2003 Vajalikud parandused ja täiendused 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
TTI, spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmine, 
konsultatsioonid ja koolitus (paljundusmaterjali 
valdkonnas) 

Seemne ja taimse paljundusmaterjali seadus ja 
selle alusel kehtestatud taimse 
paljundusmaterjali turustamist reguleerivad 
rakendusaktid  
 

Pidev protsess Seminarid tootjatele ja TTI 
spetsialistide (s.h. praktiline) koolitus 

TMKK, laborispetsialistide täiendkoolitus   
 

Taimekaitseseadus ja selle rakendusaktid Pidev protsess Vajalikud parandused ja täiendused 
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Seeme ja taimne paljundusmaterjal 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

  Seemne, paljundus- ja kultiveerimismaterjali 
seaduse eelnõu 

05.2003 
10.2003 

 

98/95/EÜ mis täiendab direktiive 6/400/EMÜ, 
66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 66/403/EMÜ, 
69/208/EMÜ, 69/208/EMÜ, 70/457/EMÜ ja 
70/458/EMÜ peediseemne, söödakultuuride seemne, 
teraviljaseemne, seemnekartuli, õli- ja kiudtaimede 
seemne , köögiviljaseemne turustamisest ning 
põllumajanduskultuuride sordilehe kohta tulenevalt 
ühisturu reguleerimisest geneetiliselt muudetud sortide 
ja geneetiliste ressursside kasutamise osas  
95/232/EÜ ajutise eksperimendi korraldamisest 
vastavalt direktiivile 69/202/EMÜ sätestamaks 
tingimused, millele peab vastama rapsi ja rüpsi 
hübriidide ja sortide segude seeme  
 
98/95/EÜ mis täiendab direktiive 6/400/EMÜ, 
66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 66/403/EMÜ, 
69/208/EMÜ, 69/208/EMÜ, 70/457/EMÜ ja 
70/458/EMÜ peediseemne, söödakultuuride seemne, 
teraviljaseemne, seemnekartuli, õli- ja kiudtaimede 
seemne , köögiviljaseemne turustamisest ning 
põllumajanduskultuuride sordilehe kohta tulenevalt 
ühisturu reguleerimisest geneetiliselt muudetud sortide 
ja geneetiliste ressursside kasutamise osas  
98/291/EÜ rapsi (Brassica napus L. ssp. Oleifera) 
geneetiliselt muundatud sortide turustamisest vastavalt 
direktiivile 90/220/EMÜ 

Kehtestatakse uue seemne, paljundus- ja 
kultiveerimismaterjali seaduse alusel  
 

Uue seaduse jõustumise 
ajaks 
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97/125/EMÜ mis sätestab nõutava teabe õli- ja kiulina 
seemne pakendile otsetrükkimise ning täiendab 
direktiivi 87/309/EMÜ mis kehtestas nõutava teabe 
otsetrükkimise õiguse teatud söödakultuuride liikide 
pakendile 
98/320/EÜ ajutise eksperimendi organiseerimisest 
seemneproovi võtmisel ja analüüsimisel tulenevalt 
direktiividest 66/400/EMÜ, 66/401/ EMÜ, 66/402/ 
EMÜ, 69/208/ EMÜ 

   

98/320/EÜ ajutise eksperimendi organiseerimisest 
seemneproovi võtmisel ja analüüsimisel tulenevalt 
direktiividest 66/400/EMÜ, 66/401/ EMÜ, 66/402/ 
EMÜ, 69/208/ EMÜ  
 
98/95/EÜ mis täiendab direktiive 6/400/EMÜ, 
66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 66/403/EMÜ, 
69/208/EMÜ, 69/208/EMÜ, 70/457/EMÜ ja 
70/458/EMÜ peediseemne, söödakultuuride seemne, 
teraviljaseemne, seemnekartuli, õli- ja kiudtaimede 
seemne , köögiviljaseemne turustamisest ning 
põllumajanduskultuuride sordilehe kohta tulenevalt 
ühisturu reguleerimisest geneetiliselt muudetud sortide 
ja geneetiliste ressursside kasutamise osas  
72/168/EMÜ mis sätestab tunnused ja 
miinimumnõuded köögiviljasortide inspekteerimiseks 
 
98/95/EÜ mis täiendab direktiive 6/400/EMÜ, 
66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 66/403/EMÜ, 
69/208/EMÜ, 69/208/EMÜ, 70/457/EMÜ ja 
70/458/EMÜ peediseemne, söödakultuuride seemne, 
teraviljaseemne, seemnekartuli, õli- ja kiudtaimede 
seemne , köögiviljaseemne turustamisest ning 
põllumajanduskultuuride sordilehe kohta tulenevalt 
ühisturu reguleerimisest geneetiliselt muudetud sortide 
ja geneetiliste ressursside kasutamise osas  

Kehtestatakse uue seemne, paljundus- ja 
kultiveerimismaterjali seaduse alusel 

Uue seaduse jõustumise 
ajaks 
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98/320/EÜ ajutise eksperimendi organiseerimisest 
seemneproovi võtmisel ja analüüsimisel tulenevalt 
direktiividest 66/400/EMÜ, 66/401/ EMÜ, 66/402/ 
EMÜ, 69/208/ EMÜ 
66/403/EMÜ Seemnekartuli turustamisest 
91/682/EMÜ ilutaimede paljundusmaterjali ja 
ilutaimede turustamisest (täiendatud 98/56/EÜ) 
92/33/EMÜ köögiviljakultuuride paljundusmaterjali, 
v.a seemned, turustamisest  

   

92/34/EMÜ viljapuude paljundusmaterjali ja 
puuviljade tootmiseks ette nähtud taimede 
turustamisest  
93/17/EMÜ mis määratleb ühenduse eliitseemnekartuli 
kategooriad koos tingimuste ja nõuetega, mis sellistele 
kategooriatele kehtivad 
93/48/EMÜ, mis kehtestab juhendi määratlemaks 
tingimusi, millele peab vastama viljapuude 
paljundusmaterjal ja puuviljade tootmiseks ette nähtud 
taimed vastavalt direktiivile 92/34/EMÜ 
93/49/EMÜ, mis kehtestab juhendi määratlemaks 
tingimusrd, millele peab vastama ilutaimede 
paljundusmaterjal ja ilutaimed vastavalt direktiivile 
91/682/EMÜ 
93/61/EMÜ mis kehtestab juhendi määratlemaks 
tingimusi millele peab vastama köögiviljakultuuride  
paljundus- ja istutusmaterjal, v.a. seeme, vastavalt 
direktiivile 92/33/EMÜ 
93/62/EMÜ, mis sätestab tootjate ja turustajate poolt 
järelevalve  ja kontrolli teostamise meetmed 
köögiviljakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali, v.a 
seeme, turustamisel vastavalt direktiivile 92/33/EMÜ 
93/63/EMÜ,  mis sätestab tootjate ja turustajate poolt 
järelevalve  ja kontrolli teostamise meetmed ilutaimede 
paljundusmaterjali ja ilutaimede turustamisel vastavalt 
direktiivile 91/682/EMÜ  

Kehtestatakse uue seemne, paljundus- ja 
kultiveerimismaterjali seaduse alusel 

Uue seaduse jõustumise 
ajaks 
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93/64/EMÜ, mis sätestab tootjate ja turustajate poolt 
järelevalve  ja kontrolli teostamise meetmed viljapuude 
paljundusmaterjali ja puuviljade tootmiseks ette nähtud 
taimede turustamisel vastavalt direktiivile 92/34/EMÜ  
93/78/EMÜ (99/68/EÜ), mis sätestab täiendavad 
nõuded  
ilutaimede paljundusmaterjali ja ilutaimede sortide 
turustaja poolt peetavate sortide nimekirjade 
koostamiseks  kooskõlas direktiiviga 91/682/EMÜ 

   

93/79/EMÜ, mis sätestab täiendavad rakenduslikud 
nõuded viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude 
turustajate poolt peetavatele sortide loeteludele 
vastavalt direktiivile 92/34/EMÜ 
98/56/EÜ ilutaimede paljundusmaterjali turustamisest  
  
99/66/EÜ, mis kehtestab nõuded turustaja poolt 
väljastatavale etiketile või muule dokumendile 
vastavalt direktiivile 98/56/EÜ 
99/68/EÜ, mis kehtestab nõuded turustaja poolt 
peetavale ilutaimede sortide loetelule vastavalt 
direktiivile 98/56/EÜ 
98/95/EÜ mis täiendab direktiive 6/400/EMÜ, 
66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 66/403/EMÜ, 
69/208/EMÜ, 69/208/EMÜ, 70/457/EMÜ ja 
70/458/EMÜ peediseemne, söödakultuuride seemne, 
teraviljaseemne, seemnekartuli, õli- ja kiudtaimede 
seemne , köögiviljaseemne turustamisest ning 
põllumajanduskultuuride sordilehe kohta tulenevalt 
ühisturu reguleerimisest geneetiliselt muudetud sortide 
ja geneetiliste ressursside kasutamise osas  

Kehtestatakse uue seemne, paljundus- ja 
kultiveerimismaterjali seaduse alusel 

Uue seaduse jõustumise 
ajaks 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus,  
rakendatav akt 

Tähtaeg Kommentaarid 

Sertifitseerimise IT andmebaasi ja seemnetootjate 
registri täiustamine  

Pidev protsess  

EL ekvivalentsi taotlemine kolmandatest riikidest 
seemne importimiseks EL-i liikmesriikidesse. Selleks 
vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine 

Seemne ja taimse paljundusmaterjali seadus 
ja selle ra kendusaktid 

esitatud Vajalikud parandused ja täiendused 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
TTI, spetsialistide koolitus ja täiendõpe TTI spetsialistid, 6 Pidev protsess Koostööprojekt sisaldab nii 

komponenti seadusandluse 
täiendamiseks kui praktilist koolitust 
selle rakendamisel  
 
Eesti-Hollandi bilateraalne 
koostööprojekt “Strengthening of the 
Estonian Seed Inspection and Variety 
Control Systems in accordance with 
EU Legislation” 
Konsultatsioonid ja koolitus 
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Taimekaitsevahendid 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

91/414/EMÜ taimekaitsevahendite kaubastamise kohta Taimekaitseseaduse muutmise seadus 07.2003  
97/57/EÜ dir. 91/414/EMÜ lisa VI kehtestamine; 
Lisa VI ühtsed printsiibid taimekaitsevahendite 
hindamiseks ja registreerimiseks 

VV 24.10.2000 määrus  nr 347 
“Taimekaitsevahendi registreerimistaotluse 
ning selle lisade sisu- ja vorminõuded, 
registrisse kandmise kord ning esitatud 
andmete hindamise põhimõtted”  muutmine* 

12.2003 Vajalik taimekaitseseaduse muutmine 

93/71/EMÜ täiendab dir. 91/414/EMÜ 
taimekaitsevahendite kaubastamise kohta 
efektiivsuskatsete läbiviimisele esitatavate nõuete osas. 

Pmm määrus “Taimekaitsevahendite 
efektiivsuskatsete läbiviimise kord hea 
katsetava printsiipide järgi.” * 

10.2003 Vajalik taimekaitseseaduse muutmine 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus,  
rakendatav akt 

Tähtaeg Kommentaarid 

TTI, Taimekaitsevahendite toimeainete omaduste 
hindamise põhimõtted nende arvamiseks lubatud 
toimeainete nimekirja – luuakse täiendav töökoht 
(toksikoloog) taimekaitse osakonda 
 

VV 24.10.2000 määruse nr 347 
Taimekaitsevahendi registreerimistaotluse 
ning selle lisade sisu- ja vorminõuded, 
registrisse kandmise kord ning esitatud 
andmete hindamise põhimõtted 

12.2003 Vajalikud parandused ja täiendused 

TMKK, Taimekaitsevahendite kvaliteedi monitooring Phare projektitaotlus esitatud 2004 Analüüsitehnika ostmine 
taimekaitsevahendite kvaliteedi 
määramiseks ja spetsialisti  
töölevõtmine  
 
Monitooringutega seonduvalt 
täiendavad majandamiskulud ja 
analüüside ost 
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Sordikaitse 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus,  
rakendatav akt 

Tähtaeg Kommentaarid 

TTI poolt peetava kaitsealuste sortide riikliku registri 
pidamiseks ja sellest UPOV-ile elektrooniliselt 
andmete väljastamiseks vajalike IT lahendite 
juurutamine 

Sordikaitseseadus ja UPOV-i Konventsiooni 
ratifitseerimise seadus 

2003 Vajalikud parandused ja täiendused 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
TTI, spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmine, 
konsultatsioonid ja koolitus 

TTI spetsialistid, 6 Pidev protsess Konsultatsioonid ja koolitus 

TTI, 930/2000 EMÜ tõlkimine, konsultatsioonid ja 
koolitus EL liikmesriigi sordikaitse osakonnas või 
CPVO-s 

Sordikaitseseaduse muutmise seadus 
930/2000 EMÜ alusel, PM määrus 
“Sordinimele esitatavad nõuded” 

2003 Akt seondub sordi kui intellektuaalse 
omandi ja sordinime nõuete 
ühtlustamisega.  
 
Konsultatsioonid, koolituse läbiviimine 

Sööt 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu direktiiv 87/153/EMÜ uute söödalisandite 
kasutuselevõtmise tingimuste kohta  
 
 
Nõukogu direktiiv 83/228/EMÜ loomade söötmiseks  
kasutatavate teatud toodete kasutuselevõtmise 
tingimuste kohta 

Pmm “Erisöödamaterjali või  söödalisandi 
tootmise alustamiseks esitatava taotluse 
vormi- ja  sisunõuded ning taotluse esitamise 
ja menetlemise, erisöödamaterjali või 
söödalisandi ohutuse ja nõuetekohasuse 
kindlakstegemise korraldamise ning 
ekspertiisikulude tasumise kord” *        

06.2003  
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 Pmm “Teadustööks, sealhulgas katsete 
tegemiseks kasutatavatele 
erisöödamaterjalidele ja söödalisanditele ning 
neid sisaldavatele eelsegudele ja 
segasöötadele  sisseveol ja kasutamisel 
esitatavad nõuded” *  

05.2003  

EL õigusaktide muudatused Söödaseaduse alusel kehtestatud määruste 
muudatused kooskõlas EL õigusaktide 
muudatustega   

2003  1. Lubatud söödalisandite loetelu ning 
nende kasutamise nõuete muutmine ja 
täiendamine  
2. Muudatused loomse proteiini 
loomasöödas kasutamise osas  
3. Söödast kontrollproovide võtmise 
määruse muudatus   

EL õigusaktide muudatused Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu 
 
 
 
 
Tolliseadustiku  muutmise seaduse eelnõu   

2003 III kv 
 
 
 
 
2003 IV kv 

Eesti-Hollandi koostööprojekti raames 
läbi viidud söödaseaduse ja selle 
rakendusaktide ekspertiisi tulemuste 
alusel õigusaktide muutmine   
 
Tolliameti, VTA ja TTI  koostöö 
paremaks korraldamiseks  vajalikud 
muudatused     
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
Taimse Materjali Kontrolli Keskus 
Söötades glükosinolaatide sisalduse määramise 
analüüsi juurutamine   
 
 
 
 
 
Söötades aminohapete määramis e analüüsi juurutamine 
 

 
Söödaseadus 
Pmm nr 54 “Soovimatute ainete loetelu, 
nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas 
ning lubatud piirmäära ületavas koguses 
soovimatut ainet sisaldava söödamaterjali 
kasutamise kord sööda tootmisel”  
 
Söödaseadus 
Pmm nr 55 “Söötade sisseveost teatamisel 
esitatava teabe sisu- ja vorminõuded ning 
sööda sisse- ja väljaveol teostatava 
järelevalve kord” 

 
2003 
 
 
 
 
 
 
 
2003 

 
Määramismeetodi täpsustamine 
arvestades 2003. aastal lõpetatava 
glükosinolaatide-alase uurimistöö 
tulemusi. 
Võimaldab tõhustada järelevalvet rapsis 
sisalduvate ohtlike ainete  
glükosinolaatide sisalduse üle.  
 
Määramismeetodi evitamine 
söötade analüütiliste koostisosade  
määramiseks. Võimaldab tõhustada 
söödajärelevalvet.   

TTI söödaregistri tarkvara täiendamine Söödaseadus 2003 Järelevalvekohustuse täitmisel ilmnenud 
täiendavad vajadused 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
2003: 
TMKK laboris aminohapete määramise analüüsi 
juurutamine 

  Koolitus Soomes 

Taimetoodangu Inspektsioon 
Eesti-Hollandi koostööprojekti raames  
järelevalveinspektorite koolitus söödatootjate ja -
vahendajate tunnustamiseks või registreerimiseks 
vajaliku kontrolli ja hindamise teostamiseks  
 
Eesti-Hollandi koostööprojekti raames koolitus 
söödatootjatele ja -vahendajatele nende ettevõtete ja 

 
Inspektorid 
 
 
 
Söödaettevõtete esindajad  

 
2003 
 
 
 
2003 

 
Täpne aeg selgub 2002 a lõpul vastavalt 
projekti Hollandi-poolse läbiviija 
koostatud ajakavale.  
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tegevuse vastavusse viimiseks Euroopa Liidus 
kehtivate ja Söödaseaduse nõuetega  
 
Taimse Materjali Kontrolli Keskus 
Euroopa Liidus söödajärelevalve teostamisel 
rakendatavate analüüsimeetodite evitamine 
 

 
Söödaseadus 

 
2003 

 
Koostöö spetsialistide koolituse alal EL 
riigi söödajärelevalve asutusega 
(Taani Plantdirektoratet ) 

 



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 83 

 
7.2 Ühine põllumajanduspoliitika 

 

7.2.1. Mahepõllumajandus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2092/91, Nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1788/2001 

Mahepõllumajanduse seaduse muutmise 
seadus 
 

04.2003 
 

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1788/2001 üksikasjalike 
rakenduseeskirjade kohta, mis käsitlevad määruses 
(EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete 
mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja 
toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) 
sätestatud kolmandatest riikidest importimise korda 

 Pmm “Märgistatud saaduse või toote 
sisseveo tingimused ja kord”*  

02.2003 
üldises korras 

 

 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
Taimetoodangu Inspektsioon: 
Mahepõllumajandusliku tootmise inspekteerimise, 
mahepõllumajandusliku tootmisega tegelevate 
ettevõtete tunnustamise ja mahepõllumajandussaaduste 
sissevedajate järelevalve tõhustamine 
Ametnike/inspektorite varustamine järelevalve 
teostamiseks vajalike vahenditega 
Inspektorite täiendkoolitus 

Mahepõllumajanduse seadus 
(RT I 2001, 42, 235; 2002, 18, 97) 
 
 
 
 

2004 Täiendavad lühiaja lised 
koostööprojektid EÜ 
mahepõllumajanduse 
kontrollasutustega 
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Veterinaar- ja Toiduamet: 
Mahepõllumajandusliku töötlemisega tegelevate 
ettevõtete tunnustamise ja järelevalve ning 
mahepõllumajandussaaduste sissevedajate tõhustamine 
Ametnike/järelevalveinspektorite varustamine 
järelevalve teostamiseks vajalike vahenditega 
Mahepõllumajandusliku töötlemisega tegelevate 
ametnike koolitus  

Mahepõllumajanduse seadus 
(RT I 2001, 42, 235; 2002, 18, 97) 

2004 Täiendavad lühiajalised 
koostööprojektid EÜ 
mahepõllumajanduse 
kontrollasutustega 

Tervisekaitseinspektsioon 
Mahepõllumajanduse valdkonna järelvalve eest 
vastutavate inspektorite määramine 
Uute ametnike põhjalik erialakoolitus, sh EL-i 
liikmesriigis  
Järelevalveinspektorite täiendkoolitus 

Mahepõllumajanduse seadus 
(RT I 2001, 42, 235; 2002, 18, 97) 

2004 Täiendavad lühiajalised 
koostööprojektid EÜ 
mahepõllumajanduse 
kontrollasutustega 

Tootjad, nõustajad ning koolitajad 
Eestisiseste infopäevade ning täiendkoolituse 
korraldamine koos infomaterjalide ettevalmistamis ega 

Mahepõllumajanduse seadus 
(RT I 2001, 42, 235; 2002, 18, 97) 

2004 Bilateraalsete välisabi 
koostööprojektide vajadus (Taani, 
Soome jt) 

 
 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Taimetoodangu Inspektsioon:  
Inspektorite täiendkoolitus Eestis,  samuti EL 
liikmesriigis  
Veterinaar- ja Toiduamet: 
Inspektorite täiendkoolitus Eestis,  samuti EL 
liikmesriigis  
Tervisekaitseinspektsioon: 
Inspektorite täiendkoolitus Eestis, samuti EL 
liikmesriigis  

Järelevalvega tegelevad inspektorid  
 

2004 
 

Taotlus on esitatud PHARE Twinning 
Light projekti rahastamiseks 
 

Tootjad, nõustajad ning koolitajad: 
1) Eesti-sisene koolitus, sh infomaterjalide 
ettevalmistus 
2) mahepõllumajanduse alane koolitus EL liikmesriigis 

Ca 30 mahepõllumajandusele 
spetsialiseerunud nõustajat 

2005 Väga oluline on koolitada piisaval 
hulgal nõustajaid. Selleks on algatatud 
on PHARE Twinning  Light projekt, 
samuti on koolitust kavandatud 
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(osaliselt Soome-Eesti INTERREG III projekti raames) osaliselt rahastada riigieelarvest 

 

7.2.2. Taimekasvatus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2131/93, millega on ette 
nähtud interventsiooniagentuuri valduses oleva 
teravilja müügi kord ja tingimused 28. juuli 1993 

10.2003  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 824/2000, milles 
sätestatakse teravilja interventsiooni kokkuostu kord ja 
teravilja kvaliteedi määramise meetodid 19 aprill 2000 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seadus 

  

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 

Taimetoodangu Inspektsioon 
Puu- ja köögivilja järelevalveametnike väljaõpe 
Training and development centre of Horticultural 
Marketing Inspektorate of Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Food of GB (2002 – 2003) 

Aiandustoodete seadus  
 

  

Statistikaamet 
Komisjoni teavitamine ühenduse suhkrubilansi 
koostamiseks vajaliku infoga 
Rakendunud 2001 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seadus 
 
Riikliku statistika seadus (RT I 1997, 51, 822) 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Taimetoodangu Inspektsioon 
Puu- ja köögivilja järelevalveametnike väljaõpe 
Training and development centre of Horticultural 
Marketing Inspektorate of Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Food of GB kaudu 
või kohalik väljaõpe 
 

TTI järelvalveametnikud 2003 sügis (toimumise 
täpne aeg ja järelevalve 
objektid teatatakse 2-3 
kuud ette) 

 

 



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 87 

7.2.3. Piim 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Komisjoni määrus (EÜ) nr.2771/1999, millega 
kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr.1255/1999 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul 
sekkumise osas 16.detsember 1999 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3143/85 kontsentreeritud 
võina otsetarbimiseks mõeldud sekkumisvõi müügi 
kohta alandatud hindadega 11. november 1985 
Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3378/91, milles 
sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad või müügi kohta 
sekkumisvarudest selle väljaveoks ja muudetakse 
määrust (EM Ü) nr 569/88 20. november 1991 
Komisjoni määrus (EU) nr 213/2001, millega 
kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1255/1999 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad piima ja piimatoodete 
analüüsi ja kvaliteedi hindamise meetodite osas ja 
muudab määruseid (EÜ) n r 2771/1999 ja (EÜ) nr 
2799/1999 9. jaanuar 2001  
Komisjoni määrus (EU) nr.214/2001, millega 
kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr.1255/1999 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad lõssipulbriturul 
sekkumise osas 12.jaanuar 2001  

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seadus 

10.2003  
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7.2.4. Liha 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Komisjoni määrus nr 2182/77, millega sätestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad külmutatud veiseliha 
müümiseks sekkumisvarudest ühenduses töötlemiseks 
ja muudetakse määrust nr 1687/76 
Komisjoni määrus nr 2173/79 sekkumisasutuste kokku 
ostetud veiseliha realiseerimise üksikasjalike eeskirjade 
ja määruse nr 216/69 kehtetuks tunnistamise kohta 
Komisjoni määrus nr 2539/84, millega sätestatakse 
sekkumisametite valduses oleva külmutatud veiseliha 
teatava müügi üksikasjalikud eeskirjad 
Komisjoni määrus nr 2824/85, milles sätestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad 
sekkumisvarudest pärit ekspordiks mõeldud 
külmutatud kondita veiseliha müüki kas töötlemata 
kujul või tükeldatult ja/või ümber pakitult  
Komisjoni määrus nr 907/2000, millega sätestatakse 
nõukogu määruse nr 1254/1999 üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad seoses veise- ja vasikalihasektori 
eraladustusabiga  

Nõukogu määrus nr 1254/99 veiseliha ja vasikalihaturu 
ühise korralduse kohta 
Komisjoni määrus nr 562/2000, milles sätestatakse 
nõukogu määruse nr 1254/99 üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad veiseliha kokkuostu kohta 
Nõukogu määrus nr 2467/98 lambaliha- ja kitselihaturu 
ühise korralduse kohta 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seadus 

10.2003  
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Komisjoni määrus nr 3446/90, millega kehtestatakse 
lamba- ja kitselihale eraladustamisabi andmise 
üksikasjalikud eeskirjad 
Komisjoni määrus nr 391/68, millega sätestatakse 
sealiha interventsioonikokkuostu üksikasjalikud  
Nõukogu määrus nr 2759/75 sealihaturu ühise 
korralduse kohta 
Nõukogu määrus nr 2763/75 sealihasektoris 
eraladustusabi andmise üldeeskirja kohta 
Komisjoni määrus nr 3444/90, millega kehtestatakse 
sealihale eraladustamisabi andmise üksikasjalikud 
eeskirjad 

   

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus,  
rakendatav akt 

Tähtaeg Kommentaarid 

Veterinaar- ja Toiduamet, 2 järelevalveametniku 
koolitus  jaanuariks 2003, rümpade 
kvaliteediklassidesse määramisega tegelevate isikute 
koolitus (umbes 10) veebruariks 2003, 2 
järelevalveametniku tööle võtmine Veterinaar- ja 
Toiduametisse (15. juuli 2002) 

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise 
seaduse muutmise seadus (võeti vastu juunis 
2002) 

 Tehtud on kahele järelevalve 
ametnikule (peainspektorile) koolituse 
taotlus (Phare), vastuse saab jaanuaris 
2003. 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
VTA, loomarümpade  kvaliteediklasse määravate 
isikute koolitus 

Loomarümpade kvaliteediklasse määravad 
isikud, ligi 15 inimest 

28.veebruar 2003 
2 määrust hakkavad 
kehtima 01. märtsist 2003 

Väljaõpe VTA kulul. 
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7.2.5. Rakendusmehhanismid 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 5. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
 

Õiguslik alus,  
rakendatav akt 

Tähtaeg Kommentaarid 

PRIA;  
IACS süsteemi arendamine 
(struktuurimuudatused; kirjalike protseduuride loomine 
ja täiendamine,  IT süsteemide loomine, koolitus) 
lõplik tähtaeg  
2003 

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise 
seadus  
 

 Phare 2000+ 
(Phare 2002 - taotlus esitatud) 

PRIA; Tolliamet, VTA, TMKK 
Turukorralduse süsteemi arendamine 
(struktuurimuudatused; kirjalike protseduuride loomine 
ja täiendamine,  IT süsteemide loomine, koolitus) 
lõplik tähtaeg  
2003 

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise 
seadus  
 

 Phare 2001 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Phare 2001 Põllumajanduse tururegulatsiooni süsteemi 
arendamine 

TMKK 20  inimest; VTL 20;  
Tolliamet 80; PRIA35    
PõM        10   
 

2003 jooksul Spetsiifiline koolitus tururegulatsiooni 
protseduuridest, dokumentide 
haldusest, klienditeenindusest, 
kvaliteedinõuetest jne. 
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7.3 Maaelupoliitika 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi toetuse kohta 
maaelu arendamiseks ning teatavate määruste 
muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta 17. mai 1999 

SPD raames rakendatavate põllumajanduse ja 
maaelu arengu valdkonna toetusmeetmete 
jaoks vajalikud rakendusaktid vastavalt 
seadusest tulenevatele volitusnormidele 
 

12.2003, eeldatav 
jõustumine 2004 
 
 
 

Määruste volitusnormid tulevad 
kavandatavast struktuurifondide 
rakendamise seadusest 
 
 
 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse 
kohta ühinemiseelsetele meetmetele põllumajanduse ja 
maaelu arendamiseks Kesk- 
ja Ida-Euroopa kandidaatriikides  
ühinemiseelsel perioodil 21. juuni 1999 

Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu 
arendamise liitumiseelse programmi raames 
antava külade taastamise ja arendamise 
investeeringutoetuse taotlemise, taotluse 
menetlemise ja toetuse maksmise kord   
 
Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu 
arendamise liitumiseelse programmi raames 
antava Külade taastamise ja arendamise 
investeeringutoetuse taotlemise, taotluse 
hindamiseks moodustatud komisjoni töökord  

05.2003 
 
 
 
 
 
05.2003 
 
 

Sõltub Euroopa Ühenduste Komisjoni, 
kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti 
Vabariigi vahel sõlmitud Eesti 
Vabariigist põllumajanduse ja maaelu 
arendamise liitumiseelse programmi 
mitmeaastase rahastuslepingu 
ratifitseerimise seadusesse muudatuste 
sisseviimisest 
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Nõukogu määrus (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse 
kohta ühinemiseelsetele meetmetele põllumajanduse ja 
maaelu arendamiseks Kesk- 
ja Ida-Euroopa kandidaatriikides  
ühinemiseelsel perioodil 21. juuni 1999 

Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu 
arendamise liitumiseelse programmi raames 
antava Külade taastamise ja arendamise 
investeeringutoetuse taotlemise, taotluse 
hindamise kord   
 
Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu 
arendamise liitumiseelse programmi raames 
antava metsastamise investeeringutoetuse 
taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse 
maksmise kord 

05.2003 
 
 
 
 
 
 
Tuleb liitumisjärgselt 
Maaelu Arengukava 
2004-2006 raames 
 

Sõltub Euroopa Ühenduste Komisjoni, 
kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti 
Vabariigi vahel sõlmitud Eesti 
Vabariigist põllumajanduse ja maaelu 
arendamise liitumiseelse programmi 
mitmeaastase rahastuslepingu 
ratifitseerimise seadusesse muudatuste 
sisseviimisest 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 445/2002, millega 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1257/1999 (Euroopa Põllumajanduse 
Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta 
maaelu arendamiseks) kohaldamiseks 26. veebruar 
2002 

Maaelu arengukava 2004-2006 raames 
rakendatavate meetmete jaoks vajalikud 
rakendusaktid (põllumajandusministri 
määrused) 
 
 

 Volitusnormid tulevad kavandatavast 
Euroopa Liidu ühtse 
põllumajanduspoliitika rakendamise 
seadusest 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 4. 5. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus,  

rakendatav akt 
Tähtaeg Kommentaarid 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet – 
MAK 2004-2006 ja RAK 2003-2006 meetmete 
administreerimissüsteemi ülesehitus 

EÜ/1257/1999; EÜ/445/2002 2004 Täiendava välisabi vajadus, täiendava 
tööjõu vajadus 

Taimse Materjali Kontrolli Keskus – 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse seire– ja 
hindamissüsteemi väljaarendamine 

EÜ/1257/1999; EÜ/445/2002 2005 PHARE 2002 projekti 
“Administratiivse suutlikkuse 
arendamine põllumajanduse 
keskkonnamõjude hindamise ja seire 
korraldamiseks ja selleks vajalike 
infosüsteemide loomiseks” raames  

MAK 2004-2006 ja RAK 2004-2006 meetmete 
tugisüsteemide ülesehitus (sh nõustamissüsteem) 

EÜ/1257/1999; EÜ/445/2002 2004 Täiendava välisabi vajadus  
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Põllumajandusministeerium - metsanduse struktuuri 
väljaarendamine 

EÜ/1257/1999; EÜ/445/2002 2003 I pool Palgata vähemalt 2 spetsialisti – eriala - 
ja täiendkoolitused 

Põllumajandusministeerium ja PRIA - SAPARD 
metsastamise investeeringutoetus ja külade taastamise 
ja arendamise investeeringutoetus 
Eesti sisene koolitus ja teavitamine sh infomaterjalide 
väljatöötamine 

EÜ/1268/1999 12.2002 kuni 04.2003 Finantseeritakse riigieelarvest 

Põllumajandusministeerium: RAK 2003-2006 EAGGF 
Arendussektsioonist finantseeritavate meetmete alane 
koolitus, teavitamine ja rakendamine 

EÜ/1257/1999; EÜ/445/2002 12.2004 Finantseeritakse riigieelarvest 

Põllumajandusministeerium: MAK 2004-2006 EAGGF 
Tagatissektsioonist finantseeritavate  meetmete 
koolitus, teavitamine ja rakendamine 

EÜ/1257/1999; EÜ/445/2002 12.2004 Finantseeritakse riigieelarvest 

Põllumajandusministeerium:  SAPARD programmi 
vahehindamine 

EÜ/1268/1999 12.2003 Finantseeritakse SAPARD meede 5 
vahenditest 

Põllumajandusministeerium:  MAK 2004-2006 
strateegilise keskkonnamõju hindamine 

EÜ/1257/1999; EÜ/445/2002 12.2003 Finantseeritakse riigieelarvest 

Põllumajandusministeerium:  MAK 2004-2006 
eelhindamine 

EÜ/1257/1999; EÜ/445/2002 06.2003 Finantseeritakse riigieelarvest 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Põllumajandusministeerium 
MAKi ja RAKi väljatöötamise alane koolitus: 
- Eesti-Hollandi bilateraalne koostööprojekt ja Eesti 
Soome INTERREG III projekt põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse väljatöötamiseks 

Toetuse kavandamisega tegelevad ametnikud 
(2-3 inimest) 

2003-2005 Lühiajaliste välisvisiitide ja 
välisekspertide vajadus 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet jt 
kontrolliga seotud ametkonnad: 
MAKi ja RAKi meetmete administreerimissüsteemi 
ülesehituse alane koolitus: 
- Eesti sisene järelevalveinspektorite eriala - ja 
täiendkoolitus  

Taotluste vastuvõtuga ning kontrolliga seotud 
inspektorid (20) 

2003-2004 Täiendava välisabi vajadus sarnast 
meedet rakendavas EL liikmesriigis  



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 94 

Taimse Materjali Kontrolli Keskus jt seirega seotud 
ametkonnad ja asutused 
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse seire –ja 
hindamissüsteem töötatakse välja PHARE 2002 
projekti raames 
 
 

Seire ja hindamisega tegelevad erinevate 
ametkondade, asutuste spetsialistid (20) 

2004  

Nõustajad, koolitajad 
MAKi ja RAKi meetmete tugisüsteemide ülesehitus  
1) Eesti-sisene koolitus, sh infomaterjalide 
ettevalmistus 
2) põllumajandusliku keskkonnatoetuse alane koolitus 
sarnast meedet rakendavas EL liikmesriigis (osaliselt 
Soome-Eesti INTERREG III projekti raames) 
3) RAK ja MAK meetmete koolitus 

Kokku oleks vaja ca 100 nõustajat, esialgu 
koolitatakse 60 nõustajat 

2005 Väga oluline on koolitada piisaval 
hulgal nõustajaid. Selleks on algatatud 
on PHARE Twinning  Light projekt, 
samuti on koolitust kavandatud 
osaliselt rahastada riigieelarvest 
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PEATÜKK 8. KALANDUS 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
2847/1993/EMÜ, ühise kalanduspoliitika suhtes 
rakendatava kontrollsüsteemi loomise kohta 
3760/92/EMÜ, millega luuakse Ühenduse kalapüügi ja 
akvakultuurisüsteem 
 

Kalapüügiseaduse muutmise seadus august  2003  

839/2002/EÜ, millega muudetakse Ühenduse 
kalalaevaregistrit puudutavat määrust 2090/98  

VV 28.02.2002 määrus nr 89 “Kalalaevade 
riikliku registri pidamine ja registri pidamise 
põhimäärus” muutmine 

juuli 2003  

3690/93/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse süsteem, 
mis sätestab eeskirjad kalapüügilitsentsides sisalduva 
miinimumteabe kohta 

VV määrus “Kalalaevatunnistuse 
väljaandmise ning kehtetuks tunnistamise kord 
ja kalalaevatunnistuse vorm” 

august 2003  

104/2000 EMÜ kalandus- ja akvakultuuritoodete  ühtse 
turukorralduse kohta 
2211/94/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
3759/92, mis käsitleb imporditud kalapüügitoodete 
hindadest teatamist 
3703/85/EMÜ, millega sätestatakse teatavate värskete 
ja külmutatud kalade ühiste turustusnormide 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad 
686/78/EMÜ,  millega kehtestatakse täiendavad 
eeskirjad teatavate kalaliikide eksporditoetuste 
andmiseks 
110/76/EMÜ, millega kehtestatakse üldised eeskirjad 
kalandustoodete eksporditoetuste maksmiseks ja nende 
toetuste summade määramiseks 

Õigusakt kalandussaaduste turukorralduse 
reguleerimiseks 
 
Kalasaaduste turult eemaldamiseks vajalik VV 
määruse eelnõu 
 

09.2003 
 
 
Sõltub kalasaaduste 
turukorraldamise 
seadusest. Lükkub 2004 
aastasse. 

Lävihinna, baashinna ja müügihinna 
kehtestamiseks vajalik EL määruste 
analüüs 
 
 
 

1985/74/EMÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad karpkala võrdlushindade ja piiril 
vabade hindade kinnitamiseks 

Õigusakt kalandussaaduste turukorralduse 
reguleerimiseks 
 

09.2003 
 
 

Lävihinna, baashinna ja müügihinna 
kehtestamiseks vajalik EL määruste 
analüüs 
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347/96/EÜ, millega luuakse Euroopa Ühenduses lõhe 
vabasse ringlusse lubamisega seotud kiire 
teatamissüsteem 

Kalasaaduste turult eemaldamiseks vajalik VV 
määruse eelnõu 

Sõltub kalasaaduste 
turukorraldamise 
seadusest. Lükkub 2004 
aastasse. 

 

2939/94/EÜ, millega sätestatakse kalatööstuse 
tootjaorganisatsioonide tunnustamist käsitleva nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 105/76 üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad 
1924/2000/EÜ, millega kehtestatakse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
104/2000, mis käsitleb tootjate ühenduste erilist 
tunnustamist kalanduse sektoris nende toodete 
kvaliteedi parandamiseks 
80/2001/EÜ, millega kehtestatakse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
104/2000, mis käsitleb teatamist tootjate ühenduste 
tunnustamisest, hindade ja interventsiooni 
kehtestamisest, kalandus- ja akvakultuuritoodete ühtse 
turukorralduse mõistes 
150/2001/EÜ, millega kehtestatakse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
104/2000, mis käsitleb karistusi kalandussektori 
tootjate organisatsioonidele interventsioonimehhanismi 
rikkumiste eest ja parandab nõukogu määrust (EMÜ) 
nr 142/98 
1812/2001/EÜ, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 
1886/2000, mis käsitleb teatud kalandussektori tootjate 
ühenduste poolt vastuvõetud reeglite laiendamist mitte 
liikmetele 

Õigusakt kalandussaaduste turukorralduse 
reguleerimiseks 
 
Kalurite ühenduste tunnustamiseks ja 
toetamiseks vajalik VV määruse eelnõu* 

09.2003 
 
 
Sõltub kalasaaduste 
turukorraldamise 
seadusest. Lükkub 2004 
aastasse. 

Kalurite ühenduste tunnustamiseks 
vajalik EL määruste analüüs on 
teostatud KKM Kalavarude osakonna 
poolt 1999 aastal(vvtk 1999) 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2792/1999,millega 
kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi 
andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord 

Struktuuriabi korraldamiseks rakendamiseks 
vajalik VV määruse eelnõu 

10.2003 
Liitumise hetkest 

Määruse volitusnormid tulevad 
kavandatavast struktuurifondide 
rakendamise seadusest 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1263/1999 Kalanduse 
Arendusrahastu kohta 

Struktuuriabi korraldamiseks rakendamiseks 
vajalik VV määruse eelnõu 

10.2003 
Liitumise hetkest 

Määruse volitusnormid tulevad 
kavandatavast struktuurifondide 
rakendamise seadusest 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Kalanduse infosüsteemi arendamine 2003: 
1. 2002 teostatud eeluuringust tulenevate 
infotehnoloogiliste lahenduste juurutamine.  
2. Andmete kogumiseks ja edastamiseks vajalike 
elektrooniliste andmevormide välja töötamine   

Kalanduse infosüsteemi arengukava, 
kalapüügiseadus, VV määrus “Kalapüügiga 
seonduvate andmete esitamise kord” 

30.11.2003  

Kalalaeva riikliku registri täiendamine: 
1. Kõikide alla 24 m pikkuste kalalaevade  kandmine 
kalalaevaregistrisse 1.08.2003 
2. EK-le esitama kalalaevade kohta täiendavate 
andmete esitamine (laeva omaniku nimi ja aadress, 
reederi nimi ja aadress, laeva ehitamise koht)  

838/2002/EÜ, Kalapüügiseadus (sh § 25¹(5), 
kalapüügiseaduse muutmise seadus, VV 
määrus “Kalalaeva riikliku registri asutamise  
ja registri pidamise põhimäärus” ja määruse 
muudatused  

1.08.2003 Kalalaeva riikliku registri täiendamine: 
3. EK-le peab esitama kalalaevade 
kohta täiendavad  andmed  
(laevaomaniku nimi ja aadress, reederi 
nimi ja aadress, laeva ehitamise koht) 

Läänemerel kala püüdvate kalalaevade (üle 24 m, 
mereloleku aeg üle 24 t, jms.) satelliitjälgimissüsteemi 
edasine juurutamine 

2847/1993/EMÜ, Kalapüügiseaduse 
muutmise seadus 

detsember 2003      

Keskkonnajärelevalve prioriteetide määratlemine  KKI strateegilise arengu kava, keskkonna- 
järelvalve seadus 

juuni  2003  

Inspektori töökoha auditi läbiviimine  KKI strateegilise arengu kava, keskkonna- 
järelvalve seadus 

aprill  2003  

KKI standardite nimekirja koostamine ja vajalike 
standardite loomine  

KKI strateegilise arengu kava, keskkonna- 
järelvalve seadus 

oktoober  2003  

KKI merekaatri ost  Keskkonnajärelvalve seadus, KKI strateegilise 
arengu kava 

juuni  2003  

Phare projekt – “Ühtse kalanduspoliitika edukas 
rakendamine” 

  Phare 2002 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
KKM, EL õigus ja institutsioonid Kalavarude osakonna töötajad, 15 inimest Pidevalt  Vastavalt KKM koolituskavale  
KKI õigusalane täiendkoolitus  Keskkonnainspektsiooni inspektorid 3x aastas Koolitus toimub 3 grupis  
KKI traalpüügi koolitus Keskkonnainspektsiooni kalakaitse 

inspektorid, ca 20 inspektorit 
märts 2002 Koolitus  

2004. koolituskava koostamine KKI töötajad nov 2003  
Phare 2002 projekti “Ühtse kalanduspoliitika edukas 
rakendamine” raames toimuvad koolitused. 

Põllumajandusministeerium 7 inimest 
PRIA                                    10 
VTA                                      2 
Keskkonnaministeerium       12 
Tootjaorganisatsioonid          6 

2003-2004 Turukorralduse ja struktuurivahendite 
valdkonna alased koolitused. 
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PEATÜKK 9. TRANSPORT 
 
9.1. Horisontaaltemaatika 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; 
Transpordi arengukava aastateks 2003 – 2007 (2010) 

 detsember 2003 Võetakse arvesse uue Euroopa 
Transpordipoliitika Valge Raamatu 
(COM (2001) 370) põhimõtteid 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;  
Ühistranspordi pikaajalise arengukava koostamine; 

Ühistranspordiseadus detsember 2003  

 
9.2. Maanteetransport 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Direktiiv 96/26/EÜ veose või sõitjate autoveo 
operaatori ametialale juurdepääsu kohta ja diplomite, 
sertifikaatide ning teiste ametlikku kvalifikatsiooni 
tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise 
kohta, mille eesmärgiks on lihtsustada nende 
operaatorite õigust asutamisvabaduse osas siseriiklike 
ja rahvusvaheliste vedude osutamisel (muudatuste ja 
paranduste direktiivid 98/76/EÜ) 

Ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse 
muutmise seadus 

31.01.2003 Algatus Riigikogus 01.04.2003 

Direktiiv 96/53/EÜ Autoveoseaduse muutmise seadus 01.10.2003 
 

 

Komisjoni direktiiv 2000/56/EÜ, millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ teatud kategooria 
juhilubade vastastikuse tunnustamis e kohta 

Liiklusseaduse muutmise seadus 01.12.2003 
 

 

Komisjoni otsus 2000/275/EÜ teatud kategooria 
juhilubade vastastikuse tunnustamise kohta 

Liiklusseaduse muutmise seadus  01.12.2003 
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Euroopa Nõukogu ja liikmesriikide esindajate 21.06.91 
nõupidamise ühisresolutsioon Ühenduse 
liiklusohutusprogrammi elluviimise kohta 
(49IY0709(021) 

Eesti Rahvuslik liiklusohutusprogramm 
aastateks 2003-2015 

Algatus Riigikogus 
04.04.2003. 
 

 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ, 
mis käsitleb tööaja arvestamist maanteetranspordi 
tegevusaladel töötavatele inimestele. 

Liiklusseaduse alusel vastu võetud VV 
20.02.2001 määruse nr 70 “Mootorsõidukijuhi 
sõidu- ja puhkeaja kestuse ning arvestuse 
kord” muutmine 

01.12.2003  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 
1360/2000, mis kohandab seitsmendat korda tehnilise 
progressiga nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 
maanteevedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta.  

VV 20.02.2001 määruse nr 70 
“Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja kestuse 
ning arvestuse kord” muutmine 

01.12.2003  

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; 
Ühistranspordiseadusest ja autoveoseadusest tulenevate 
seminaride , nõupidamiste ja koolituste korraldamine. 

Ühistranspordiseadus 
Autoveoseadus 

2003 a (pidev protsess)  

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti 
Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon, Eesti 
Autoettevõtete Liit, ühistranspordilube väljastavad 
maa- ja linnavalitsused, tegevuslubade andmebaas. 

Autoveoseadus,  
Ühistranspordiseadus 

2003 a (pidev protsess)  
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9.3. Raudteetransport 
  

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
COTIF + lisad:  
CIM-rahvusvaheline kaubaveo eeskiri (ühtsed reeglid), 
CIV-rahvusvaheline reisi- ja pagasiveo eeskiri (ühtsed 
reeglid),  
RID-ohtlike kaupade veo eeskiri 
Nõukogu direktiiv 96/49/EMÜ, “ Ohtlike 
kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide 
seaduste ühtlustamise kohta” 
Direktiiv 2000/62/ EÜ, millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta 

1980. aasta 9. mai Rahvusvaheliste 
Raudteevedude Konventsiooniga  (COTIF)  
ühinemise seaduse eelnõu 

november 2003 10.04.2003 avaldatud 
kooskõlastamiseks eÕiguses. 

Direktiiv2001/18/EÜ ohtlike kaupade maantee-, 
raudtee- või siseveevedude ohutusnõustajate eksami 
miinimumnõuete kohta 

MKMm määrus “Ohutusnõuniku koolituse 
õppekava, kutseoskusnõuded ja 
koolitustunnistuse vorm”   

veebruar 2003 Tähtaeg sõltub kemikaaliseaduse 
muutmise seaduse vastuvõtmisest. 
Kemikaaliseaduse muutmise seadus 
võeti vastu 12.02.2003 ning jõustus 
01.04.2003. 

96/35/EÜ, 2001/12/EÜ, 91/440/EMÜ, 2001/13/EÜ, 
95/18/EÜ, 2001/14/EÜ 

Raudteeseadus 01.04.2003 Algatus Riigikogus 04.04.2003 

Direktiiv 2001/13/EÜ, millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtete litsentseerimise 
kohta 

Raudteeseadusest tulenev majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrus 
“Raudteeseaduse alusel väljaantava 
tegevusloa vorm” 
 
Raudteeseadusest tulenev Vabariigi Valitsuse 
määrus “Raudteeliiklusregistri pidamise 
põhimäärus” 
 

01.12.2003 
 
 
 
 
01.12.2003 
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Direktiiv 2001/12/EÜ, millega muudetakse Nõukogu 
direktiivi 91/440/EEÜ Ühenduse raudtee arengust 

Raudteeseadusest tulenev majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrus “Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeeriumile tulude ja 
kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad” 
 
Raudteeseadusest tulenev majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrus 
“Raudteeinfrastruktuuri, raudteeliikluse 
korralduse ja raudteeveeremi kehtestatud 
nõuetele vastavuse kontrollimise kord” 

01.12.2003 
 
 
 
 
01.12.2003 

 

Direktiiv 2001/14/EÜ raudtee infrastruktuuri 
läbilaskevõime jaotamisest ja infrastruktuuri 
kasutustasude määra misest ja ohutustunnistuse 
väljastamisest 

Raudteeseadusest tulenev majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrus 
“Raudteeseaduse alusel väljaantava 
ohutustunnistuse vorm” 
 
Raudteeseadusest tulenev majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrus 
“Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu 
määramise metoodika” 

01.12.2003 
 
 
 
 
01.12.2003 

 

Direktiivi 96/48/EÜ Trans - Euroopa 
kiirraudteesüsteemi vastastikuse opereeritavuse 
(koostöövõime) kohta; 
Direktiiv 2001/16/EÜ tavaraudteesüsteemi vastastikuse 
koostoime kohta 

Raudteede vastastikuse koostöövõime  seadus november 2003  

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Raudteeamet; Phare 2003 rahvuslik programm 
“Raudteeameti administratiivse suutlikkuse 
tugevdamine transpordialase acquis ja 
transpordipoliitika rakendamiseks” 

Raudteeseadus ja sellest tulenevad alamaktid Kavas on 2003-2005  Esitatud on projektitaotlus. 

Raudteeamet; ISPA “Koidula piirijaama tehnilise abi 
projekt” 

Raudteeseadus ja sellest tulenevad alamaktid 2003  
 

Raudteeamet; ISPA “Tallinna ümbersõit” Raudteeseadus ja sellest tulenevad õigusaktid 2005-2006 Esitatud projektitaotlus; lähteülesanded 
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valmis  
Raudteeamet; ISPA “Saaste projekt” Raudteeseadus ja sellest tulenevad alamaktid 2004-2005 Esitatud projektitaotlus; lähteülesanded 

koostamisel 
Raudteeamet; ISPA “Pääste komando loomine” Raudteeseadus ja sellest tulenevad alamaktid 2004-2005 Esitatud projektitaotlus; lähteülesanne 

koostamisel 
Raudteeamet; NMCP “Abi pikaajalise strateegia 
koostamiseks” 

Raudteeseadus ja sellest tulenevad alamaktid 2003 Projekti alustatud 2002 

Raudteeameti järelevalve efektiivsuse tõstmine, 
mõõtevaguni soetamine 

Raudteeseadus ja sellest tulenevad alamaktid 2005 Eelkokkulepe VR TRACK Finland-iga 

Raudteeamet, COTIF-iga ühinemisest tingitud ühtsete 
veoeeskirjade rakendamiseks vajalike ettevalmistuste 
tegemine, infovahetus, pidevalt  

CIM, CIF, RID 2003  

Raudteeamet, uute ametnike tööle võtmine-5-7 
ametniku järelevalveosakonda;2-3 ametniku 
arendus/struktuuri ja ühtekuuluvusfondide 
projektijuhid, pidev 
Raudteeamet, raudteeveeremi riikliku registri 
arendamine, pidev 
Raudteeamet, raudteede riikliku registri arendamine, 
pidev 
Raudteeamet, ametnike eurokoolitus, pidev 

Raudteeameti põhimäärus 
 

2003  

Raudteeamet, ameti strateegilise arengukava 
väljatöötamine sh infrastruktuuri arengukava kuni 2015 
Raudteeamet, kvaliteedijuhtimise süsteemi 
juurutamine, ametnike koolitus, pidev 

Raudteeameti põhimäärus 2003-2005  

Raudteeamet, raudteevaldkonna standardite lülitamine 
riiklikkusse standardimiskavasse, pidev 
 
Raudteeamet, ameti struktuuri kohandamine, uus 
struktuur alates 2003 

  

Raudteeamet, statistiliste vaatluste korraldamine, 
ametnike koolitus, pidev 

Raudteeameti põhimäärus 
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9.4. Merendus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
 * Meresõiduohutuse seadusest tulenev 

alamakt:  Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministri määrus 
“Mõõtekirja väljaandmise tingimused alla 24-
meetris e kogupikkusega laevadele” 

veebruar 2003  

 * Meresõiduohutuse seadusest tulenev 
alamakt:  Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministri määrus 
“Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja 
kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord 
ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid” 

veebruar 2003  

 1974. aasta rahvusvaheline konventsioon 
inimelude ohutusest merel 1988. aasta 
lisaprotokolliga ühinemise seadus 

03.02.2003  

 * ÜRO 1982. aasta mereõiguse konventsiooni 
(koos 1994. aasta rakenduskokkuleppega) 
ratifitseerimise seadus 

Välisministeeriumile 
esitamine 03.03.2003 

 

Direktiiv 2002/25/EÜ, mis muudab nõukogu direktiivi 
98/18/EÜ, mis käsitleb ohutusreegleid ja -standardeid 
reisilaevadele. 

* Meresõiduohutuse seadusest tulenev 
alamakt:   Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministri määrus 
“Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade 
ohutusnõuete kehtestamine” 

01.10.2003  

Direktiiv 2002/35/EÜ muudab nõukogu direktiivi 
97/70/EÜ, millega kehtestatakse vähemalt 24 meetri 
pikkustele kalalaevadele ühtne ohutuskord 

* Meresõiduohutuse seadusest tulenev 
alamakt:   Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministri määrus “Eesti 
vetes töötavate kalalaevade ohutusnõuete 
kehtestamine” 

01.10.2003  
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* Meresõiduohutuse seadusest tulenev 
alamakt:   Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministri määrus “Laevade 
ohutusvarustusele esitatavate nõuete 
kehtestamine” 

01.10.2003  

* Meresõiduohutuse seadusest tulenev 
alamakt:   Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministri määrus “Ro-ro 
reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade 
lisaülevaatuse läbiviimise kord” 

01.11.2003  

Nõukogu direktiiv 96/98/EÜ laevade varustuse kohta, 
muudetud komisjoni direktiiviga 2001/53/EÜ 

* Meresõiduohutuse seadusest tulenev 
alamakt:   Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministri määrus 
“Klassifitseerimata laevade seadistamise ja 
varustamise nõuded” 

01.09.2003  

 Vabariigi Valitsuse määrus “Radioaktiivsete 
või eriti ohtlike ainete loetelu, mille sissevedu 
sadamatesse on keelatud või piiratud” 

02.05.2003  

Komisjoni direktiiv 2002/75/EÜ, mis muudab nõukogu 
direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta. 

Meresõiduohutuse seaduse muutmine detsember 2003  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/96/EÜ, 
mis  kehtestab puistlastilaevade ohutu laadimise ja 
lossimise ühtlustatud nõuded ning menetlused. 

Sadamaseaduse muutmise seadus detsember 2003  

 VV määrus ”Siseveelaeva laevapere liikmete 
koolitus-ja kvalifikatsiooninõuded, 
diplomeerimise kord ning diplomite ja 
kutsetunnistuste vormid”  

30.05.2003 Kinnitatud 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Veeteede Amet koostöös Eesti Mereakadeemiaga; 
Phare 2002 rahvuslik programm “Meresõiduohutuse 
tõhustamine” 

Meresõiduohutuse seadus ja sellest tulenevad 
alamastme õigusaktid 

2003-2005 a.  
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9.5. Lennundus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Nõukogu määrus (EMU) nr 3922/91 tehniliste nõuete 
ja haldusprotseduuride ühtlustamise kohta 
tsiviillennunduses, muudetud määrustega (EÜ) nr 
2176/96 ja nr 1069/1999. 
Komisjoni määrus (EÜ) nr  2871/2000 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määruse “Õhusõiduki ehitamiseks, 
valmistamiseks ja hooldamiseks sertifikaadi 
väljaandmise tingimused” muutmine 

märts 2003 Nõukogu määruse (EMU) nr 3922/91 
lisas toodud JAR 21 ning JAR 145 
nõuete rakendamine. 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Riigikogu; 
Lennundusseaduses sätestatud 3-ndale isikule 
põhjustatud kahju kindlustushüvitiste 
minimaalmäärade ühtlustamine ECAC-i 13.12.00 
otsuses sätestatud minimaalmääradega ja kooskõlas 
Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2027/97; 
Tähtaeg: peale konventsiooni ratifitseerimist 
riigikogus.  

1999.a Montreali “Rahvusvaheliste 
õhuvedude reeglite ühtlustamise 
konventsioon”; 
Lennundusseaduse muutmise seadus. 

detsember 2003  

Lennuamet; 
Nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ lennunduspersonali 
lennunduslubade vastastikuse tunnustamise kohta 
tsiviillennunduses. 
Lennundusspetsialistide litsentseerimise ja 
järelevalvesüsteemi väljatöötamine vastavalt Euroopa 
Liidu ning JAA nõuetele. 

Lennundusseaduse muutmise seadus; 
Teede- ja sideministri määrus 
“Lennundusspetsialistide vanusele ja 
kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja 
eksamineerimisele esitatavad nõuded ning 
lennundus-spetsialistidele lennundus-lubade 
väljaandmise ja välisriikides väljaantud 
lennunduslubade tunnustamise eeskiri” 

detsember 2003  

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 
Lennuamet; 
Müramonitooringu korraldamine Tallinna lennuväljal 
tulenevalt Nõukogu direktiivi 80/51/EMÜ ja seda 

Vabariigi Valitsuse määrus “Mootoriga 
õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõuded” 

detsember 2003  
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muutvast Nõukogu direktiivi 83/206/EMÜ sätetest. 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;  
Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsi ECAC Doc. 30 
II osa “Lennujulgestus” juurutamine – “Eesti 
tsiviillennunduse julgestusprogrammi” väljatöötamine 
ja elluviimine.. Kavas on lennundusjulgestuse alaste 
seadusetäienduste väljatöötamine ja 
“Lennundusjulgestuse korra kaasajastamine” 

Lennundusseadus 
 

detsember 2003   

Vabariigi Valitsus; 
Single Sky ja Eurocontrol-ga ühinemise 
ettevalmistamine. ATM 2000+, ESARR, EATMP, 
Local GIP tulenevate standardite juurutamine. Tsiviil-
militaarkoostöö ATMI edendamine 
 

Eurocontrol ning teede- ja sideministri vahel 
sõlmitud koostööleping; 
Teede- ja sideministeeriumi ja 
Kaitseministeeriumi vaheline 
koostöömemorandum;  
Ühinemisleping Eurocontroliga; 
Vabariigi Valitsuse määrus “Eesti õhuruumi 
kasutamise ja lennuliikluse teenindamise 
tagamise kord” 

detsember 2003   

Vabariigi Valitsus; 
Osalemine Euroopa ühtse lennupiirkonna ECAA 
loomisel; 
 

Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide 
ning Eesti Vabariigi vaheline 
assotsieerumisleping; 
Ühinemisleping ECAA-ga 

detsember 2003   

JAA täisliikmeks saamine tulenevalt Nõukogu 
määrusest  (EMÜ) nr 3922/91 ja seda muutvatest 
määrustest (EÜ) nr 2176/96 ja nr 1069/1999 ning 
Komisjoni määrusest (EÜ) nr 2871/2000. Nimetatud 
määrustest tulenev Euroopa lennundusnõuete 
rakendamine Eesti lennundusettevõtjate poolt ja 
lennuohutuse järelevalve korraldamine. 

Lennundusseaduse muutmise seadus; 
Lennundusseaduse § 7 lg. 2 rakendamiseks 
vajalikud ministri määrused. 

2003  

Lennuamet; 
Osalemine Nõukogu määrusega loodavas Euroopa 
lennuohutusameti EASA tööprotsessis. 

Kavandatava ühinemisleping EASA-ga ning 
sellest tulenevad rakendusaktid. 

detsember 2003   

Lennuamet; 
Lennuameti tegevuskava 2003, Lennuameti 
arengukava 2002-2004, Eesti lennunduse riikliku 
arengukava 2006 ja regionaalsete lennujaamade 

Vabariigi Valitsuse protokolliline otsus 
27.06.2000; 
Vabariigi Valitsuse protokolliline otsus 
8.08.2000; 

2003 a. pidev  
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arengukava aastateks 2000-2006 juurutamine. Lennuameti peadirektori käskkirjad 
Lennuamet; 
Välisriikide õhusõidukite lennukõlblikkuse ja 
lennuohutuse järelevalve (SAFA) nelja inspektori 
koolitus. Lennuohutusspetsialistide täiskoolitus ja 
lennuettevõtja inspekteerimise praktiline koolitus 
tulenevalt Nõukogu määruse (EMÜ) 3922/91 ja seda 
muutvatest määruste (EÜ) nr 2176/96 ja nr 1069/1999 
ning Komisjoni määruse (EMÜ) nr 2871/2000 
ühtlustamisest 

Lennundusseadus 2003  
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PEATÜKK 10. MAKSUSTAMINE 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg, 

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu direktiiv 77/388/EMÜ Ühine käibemaksu 
süsteem – liikmesriikide käibemaksuõiguse 
ühtlustamine. 
Nõukogu direktiiv 79/1072/ EMÜ liikmesriikide 
käibemaksu reguleerivate seaduste harmoniseerimise 
kohta - lepped VATi tagasimaksmiseks 
maksustatavatele isikutele, kes ei ole asutatud riigi 
territooriumil. 

Käibemaksuseaduse muutmise seadus 
 

14.07.2003 
Jõustumine: liitumisel 
EL-ga 

Käibemaksuseadus on sisuliselt EL 
õigusega kooskõlas. Harmoniseerimist 
vajavad liikmesriikide vahelise 
kaubanduse maksustamist reguleerivad 
sätted. Harmoniseerimine toimub vahetult 
enne Euroopa Liiduga liitumist. 
Maksusoodustused, maksumäärad, 
tagasimaksed mitteresidentidele ja 
eriskeemid on harmoneeritud aastatel 
2001 ja 2002. Üleminekuperiood on 
antud kuni 1. juulini 2007 füüsilisele 
isikule, elamu - või korteriühistule, 
kirikule või kogudusele või riigi-, valla- 
või linnaeelarvest finantseeritavale 
asutusele või organisatsioonile müüdavale 
soojusenergiale, mis on maksustatud 5%-
ga. Eriskeem reisikorraldajate teenuste 
maksustamisest kehtib alates 01.01.2004. 
Täielik üleminek ühtsele EL 
käibemaksusüsteemile toimub liitumisel. 

 Pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse 
eelnõu 

15.12.2003 Pakendiaktsiisi seaduse muutmine seoses 
EL sisest kaubandust käsitleva 
regulatsiooni osas  

Nõukogu direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisiga 
maksustatavate kaupade ladustamisele, transpordile ja 
järelevalvele kohaldatavate nõuete kohta. 
Nõukogu direktiiv 92/79/EMÜ sigarettide 
maksustamise ühtlustamise kohta. 

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse 
muutmise seadus 
 

28.07.2003 
Jõustumine: liitumisest 
 

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi 
seadus võeti Riigikogu poolt vastu 
4.detsembril 2002. Aktsiisiladude 
süsteem kütusele ja tubakatoodetele 
hakkab kehtima 2003. aastal. Seadus on 
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Nõukogu direktiiv 92/80/EMÜ tubakatoodete 
maksustamise ühtlustamise kohta. 
Nõukogu direktiiv 92/81/EMÜ mineraalõlidele 
kehtestatud aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise 
kohta.  
Nõukogu direktiiv 92/82/EMÜ mineraalõlide 
aktsiisimäärade ühtlustamise kohta 19. oktoober 1992. 

  direktiiviga osaliselt kooskõlas, täielikult 
viiakse kooskõlla EL-ga liitumisel. 
 

Nõukogu direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete 
jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta. 
 
Nõukogu direktiiv 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete 
jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta. 
Komisjoni määrus 2719/92/EMÜ aktsiisi peatamise 
korra alusel liikuvate aktsiisiga ma ksustatavate toodete 
haldus-saatedokumendi kohta.  
Komisjoni määrus 3649/92/EMÜ aktsiisiga 
maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud 
toodete ühendusesisesel liikumisel kasutatava 
lihtsustatud saatedokumendi kohta.  
Komisjoni määrus 3199/93/EÜ aktsiisivabastuse 
eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste 
vastastikuse tunnustamise kohta. 
Nõukogu direktiiv 95/59/EÜ muude tubakatoodete 
tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu. 

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse 
muutmise seadus 
 
 

28.07.2003 
Jõustumine: liitumisest 
 

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi 
seadus võeti Riigikogu poolt vastu 
4.detsembril 2002. Aktsiisiladude 
süsteem kütusele ja tubakatoodetele 
hakkab kehtima 2003. aastal.  
Veini ja kääritatud joogi aktsiisimäär 
võrdsustatakse EL-ga liitumisel. 
 

Komisjoni soovitus 94/390/EÜ 25. mais t 1994 väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete maksustamise kohta 
Komisjoni soovitus 94/79/EÜ 21.detsembrist 1993 
mitteresidentide poolt liikmesriigis teenitud teatud 
tululiikide maksustamise kohta 

Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

21.08.2003 Tulumaksuseaduses sisalduvate füüsiliste 
isikute maksusoodustuste EL-s kehtivate 
põhimõtetega vastavusse viimine. 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Maksuamet    
Organisatsioon ja juhtimine (sh personali juhtimine ja    
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sisekontroll) 
Maksuameti arendusstrateegia väljatöötamine ja 
rakendamine 

 2003 Välja on töötatud Maksuameti ja tema 
kohalike asutuste missioon, visioon 
aastani 2005. Samuti juhtide ning üldised 
väärtushinnangud 

Personalijuhtimise strateegia ja poliitika väljatöötamine 
ja rakendamine 

 2004  

Maksupettuste uurimine    
Maksupettuste Uurimise Keskuse (MUK) 
organisatsiooni ja juhtimise kontseptsiooni 
väljatöötamine ja rakendamine 

kriminaalmenetluse seadus; karistusseadustik  August 2004 Tegevus toimub 29.07.2002 alanud Phare 
2001 Twinning projekti 
(ES2001/IB/OT/03) raames ja vastavalt 
projekti ajakavale 

Tulemusjuhtimise printsiibi rakendamine  August 2004 Tegevus toimub 29.07.2002 alanud Phare 
2001 Twinning projekti 
(ES2001/IB/OT/03) raames ja vastavalt 
projekti ajakavale .  
Maksuametis on loodud aasta töö 
planeerimise, tulemusjuhtimise näitajate 
ja kvartaalse aruandluse süsteem, mida 
vastavalt vajadusele regulaarselt 
täiendatakse. 

Tulemuslikkuse hindamise/mõõtmise süsteemi 
väljatöötamine 

 August 2004 Tegevus toimub 29.07.2002 alanud Phare 
2001 Twinning projekti 
(ES2001/IB/OT/03) raames ja vastavalt 
projekti ajakavale .  
Maksuametis on loodud aasta töö 
planeerimis e, tulemusjuhtimise näitajate 
ja kvartaalse aruandluse süsteem, mida 
vastavalt vajadusele regulaarselt 
täiendatakse. 

Koolitus    
Koolitusstrateegia ajakohastamine ja rakendamine  August 2004 Tegevus toimub 29.07.2002 alanud Phare 

2001 Twinning projekti 
(ES2001/IB/OT/03) raames ja vastavalt 
projekti ajakavale 
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Kontroll    
Kontrollistrateegia täiustamine ja rakendamine  August 2004 Tegevus toimub 29.07.2002 alanud Phare 

2001 Twinning projekti 
(ES2001/IB/OT/03) raames ja vastavalt 
projekti ajakavale 

Maksude kogumine, sissenõudmine ja 
ametkondadevaheline koostöö 

   

Töövõimelise keskse kontaktüksuse (CLO) loomine  2003 Maksualase infovahetuse osakond (CLO) 
loodud Maksuameti koosseisu 1. 
septembril 2002. Tegevus toimub 
vastavalt Maksuameti tegevusplaanile 
VIES-süsteemiga liitumisel ning CLO 
loomisel. 

Analüüsida maksude kogumise ja sissenõudmise 
valdkondade tööd protsesside lõikes 

 August 2004 Tegevus toimub 29.07.2002 alanud Phare 
2001 Twinning projekti 
(ES2001/IB/OT/03) raames ja vastavalt 
projekti ajakavale 

Töötada välja maksude kogumise ja sissenõudmise 
valdkonnas töötavate ametnike töö tulemuslikkuse 
hindamise süsteem 

 August 2004 Tegevus toimub 29.07.2002 alanud Phare 
2001 Twinning projekti 
(ES2001/IB/OT/03) raames ja vastavalt 
projekti ajakavale .  
Maksuametis on loodud aasta töö 
planeerimise, tulemusjuhtimise näitajate 
ja kvartaalse aruandluse süsteem, mida 
vastavalt vajadusele regulaarselt 
täiendatakse. 

Täiustada riskide hindamise süsteemi maksude 
kogumise ja sissenõudmise valdkonnas 
Täiustada ja rakendada maksude kogumise strateegia 

 August 2004 
 

Tegevus toimub 29.07.2002 alanud Phare 
2001 Twinning projekti 
(ES2001/IB/OT/03) raames ja vastavalt 
projekti ajakavale 
 

Maksumaksjate teenindamine, eetika ja 
kommunikatsioon 

   

Süsteemisisese käitumiskoodeksi väljatöötamine 
Infovahetuse strateegia väljatöötamine 

 2003 
 

Järelvalvet käitumiskoodeksi täitmise üle 
teostab eksisteeriv sisekontrolli süsteem 
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Infotehnoloogia    
EL-iga IT integratsiooni teostamine ja testimine  2003 Maksuamet valmis VIES testimiseks 

2003; 
Maksualase infovahetuse osakond (CLO) 
loodud Maksuameti koosseisu 1. 
septembril 2002. Tegevus toimub 
vastavalt Maksuameti tegevusplaanile 
VIES-süsteemiga liitumisel ning CLO 
loomisel. 
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PEATÜKK 11.  MAJANDUS- JA RAHALIIT  
 
Pärast Eesti Panga seaduse muutmise seaduse vastuvõtmist (vastu võetud 22.01.2003, jõustus 27.02.2003, osa sätteid jõustub liitumise hetkest) vastab Eesti seadusandlus 
täielikult peatüki õigustikule selles ulatuses, mis võimaldab Eestil osaleda Euroopa Majandus- ja Rahaliidus mitte-ühisrahamaana.  
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Liitumiseelne majandusprogramm (Pre-accession 
Economic Programme, PEP) 

Euroopa Ühenduse artikkel 99 lõige 3 11.08.2003 Vajalik EL majanduspoliitikate 
koordineerimise protsessis osalemiseks 
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PEATÜKK 12. STATISTIKA 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu määrus 2223/96 25. juunist 1996 ühenduse 
Euroopa rahvamajanduse ja regionaalarvepidamisest  
Nõukogu määrus 530/1999 9. märtsist 1999 töötasude 
struktuuri ja tööandja kulutuste statistikast  
Komisjoni määrus 1726/1999  27. juulist 1999 
Nõukogu määruse 530/1999 rakendamisest töötasude 
struktuuri ja tööandja kulutuste statistikast seoses 
definitsiooniga ja informatsiooni edastamisega 
tööandja kulutuste kohta  
Nõukogu määrus 577/98 9. märtsist 1998 tööjõu 
valikvaatluse organiseerimisest ühenduses  
Komisjoni määrus 1924/99 8.septembrist 1999 
Nõukogu määruse  577/98 tööjõu valikvaatluse 
organiseerimisest ühenduses rakendamisest vastavalt 
2000 kuni 2002 programmis selleks otstarbeks olevate 
tööjõu valikvaatluse moodulitele  
Komisjoni määrus 1925/99 8. septembrist 1999 
määruse 577/98 tööjõu valikvaatluse organiseerimisest 
ühenduses rakendamisest vastavalt 2000.a moodulile, 
mis puudutab üleminekut koolist tööle  
Nõukogu määrus 58/97 20.detsembrist 1996 ettevõtete 
struktuurstatistikast 
Komisjoni määrus 270/98 30. jaanuarist 1998 
põllumajanduse konversioonimäärade kinnitamisest  
Nõukogu määrus 571/88 29. veebruarist 1988 
ühenduses 1988 kuni 1997.a põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri uuringu organiseerimisest  

Vabariigi Valitsuse korraldus “2004. a riiklike 
statistiliste vaatluste loetelu kinnitamine” 
 

29.09.2003  
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Nõukogu määrus 377/98 18. maist 1998 nõukogu 
määruse 571/88 lisa I vastu võtmisest seoses 
põllumajanduslike majapidamiste struktuuri uuringuga 

Vabariigi Valitsuse korraldus “2004. a riiklike 
statistiliste vaatluste loetelu kinnitamine” 

oktoober 2003  

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
2003.aasta riiklike statistiliste vaatluste läbiviimine  VV 5.11.2002 korraldus nr 722-k  2003 IV kv  
INTRASTAT’i juurutamine, täiendav tööjõud 10 
inimest 

EL Nõukogu määrus 3330/91, EK määrused 
1901/2000, 3590/92 

2003 IV kv  

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
5,5 kuuline stažeerimine  Eurostatis  5 Statistikaameti töötajat 2003  
Osavõtt TES (Training of European Statisticians) 
Instituudi kursustest 

5 Statistikaameti töötajat  2003  
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PEATÜKK 13. TÖÖ- JA SOTSIAALPOLIITIKA 
 
13.1 Tööõigus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg, 

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

76/207/EMÜ, 75/117/EMÜ, 91/533/EMÜ, 94/33/EÜ, 
92/85/EMÜ, 98/50/EMÜ, 98/59/EÜ, 77/187/EMÜ, 
99/70/EÜ 

Töölepingu seaduse eelnõu 01.07.2003 Oli alates 2001. aastast Riigikogu 
menetluses. Võeti menetlusest tagasi. 

 Töölepingu seaduse rakendusaktide eelnõud: 
 
VV määrus “Raskete ja tervistkahjustavate 
tööde loetelu, kus naiste töötamine on 
keelatud” (§4) 
 
SoM määrus “Tööraamatu vorm ja pidamise 
kord” (§47 lg2) 
 
SoM määrus “Töötajate arvestuse kord ja 
isikukaardile kantavate andmete loetelu” (§48 
lg1) 

  

96/71/EÜ Lähetatud töötajate seadus 
 

30.06.2003 
 

Eelnõu reguleerib Eestisse teenuste 
osutamise raames lähetatud töötajate 
töötingimusi ja sotsiaalseid garantiisid. 
 
Jõustumine planeeritud jaanuar 2004. 

94/45/EÜ 
2002/14/EÜ 
2001/86/EÜ 

Sotsiaaldialoogi seadus 
 

01.12.2003 
 

Plaanitav jõustumine jaanuar 2004. 
Kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse 
eelnõu 
inkorporeeritakse sotsiaaldialoogi seaduse 
rakendussätetes. 
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ILO konventsioon nr 81 "Tööinspektsiooni kohta"  ILO konventsiooni nr 81 "Tööinspektsiooni 
kohta" ratifitseerimise seadus 

 28.04.2003 VäM-le esitamine 31.03.2003 
SoM: Menetluses. 
 
VM: eelnõu esitamine viibib, kuna VM seda 
eelnõud ei kooskõlastanud tõlkes esinevate 
probleemide tõttu. Hetkel teevad VM ja 
SoM koostööd, et need probleemid 
lahendada. 

ILO konventsioon nr 129 "Tööinspektsiooni kohta 
põllumajanduses"  

ILO konventsiooni nr 129 "Tööinspektsiooni 
kohta põllumajanduses" ratifitseerimise 
seadus 

28.04.2003 VäM-le esitamine 31.03.2003 
SoM: Menetluses. 
 
VM: eelnõu esitamine viibib, kuna VM seda 
eelnõud ei kooskõlastanud tõlkes esinevate 
probleemide tõttu. Hetkel teevad VM ja 
SoM koostööd, et need probleemid 
lahendada. 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus 
 

Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

PHARE 2001 projekti “Sotsiaalse dialoogi edendamine 
tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide tasandil” 
raames on kavandatud Koolitus 100 tööandjate ja 100 
töötajate esindajatele töösuhete reguleerimisest 
kollektiivlepingute kaudu. 

100 tööandjat ja 100 töötajate esindajat Jooksev tegevus kuni 
Veebruar 2004 

PHARE 2001.a. 
Projekti “Sotsiaalse dialoogi edendamine 
tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide 
tasandil” eelarvest 
 

Tööinspektsioon 
Teavitussüsteemi väljaarendamine. 
15 tööinspektori nn koolitajateks koolitamine 
tööseadusandluse valdkonnas  
 
 

90/270//EMÜ 
75/129/EMÜ 
80/987/EMÜ 
 

Mai 2003  

 
13.2 Tööhõive ja Euroopa Sotsiaalfond 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus 
 

Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 

SoM tööturu osakond 
Tööturuamet 
Tööhõiveametid 
Tööhõive tegevuskava 2003 ellurakendamine 

Tööhõive tegevuskava 2003 
VV poolt heaks kiidetud 18.07.2002 

Detsember 2003 Riiklik programm (erastamise vahendid); 
bilateraalsed koostööprojektid  
Phare 2001 projekt “Toetus noorte tööhõive 
arendamisele” on EK poolt heaks kiidetud 

SoM, TTA (RM, HM, MM, SiM) 
Euroopa Sotsiaalfondi rakendamise ettevalmistamine 

1260/1999/EMÜ Detsember 2003  

Tööturuamet 
Tööhõiveametid 
Haldussuutlikkuse tõstmine EL-ga liitumiseks Phare 
2000 projekti “Toetus tööturuteenuste tasakaalustatud 
arengule” raames: EURES võrgustikuga ühinemiseks 
seadusandliku, institutsionaalse ja finantsmajandusliku 

1260/1999/EÜ 
1612/68 EMÜ 
93/569/ EÜ 
 

Detsember 2003 Phare 2000 projekt “Toetus tööturuteenuste 
tasakaalustatud arengule” 
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raamistiku hindamine ja parimate võimalike 
lahendusvariantide väljaselgitamine arvestades EL 
standardeid infotehnoloogilise võrgustiku loomiseks  
Tööturuamet 
Tööhõiveametid  
Iseteenindussüsteemi loomine Phare 2000 projekti 
“Toetus tööturuteenuste tasakaalustatud arengule” 
raames  

1612/68/EMÜ 
93/ 569/ EÜ 
 

Detsember 2003 Phare 2000 projekt “Toetus tööturuteenuste 
tasakaalustatud arengule” 
 

 
 
13.3 Sotsiaalkindlustus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaarid 
EL Lepingu 136 Euroopa sotsiaalharta lisaprotokolli 

kollektiivkaebuste süsteemi kohta 
ratifitseerimise seadus 
 

Detsember 2003 
 

 

EÜ asutamislepingu art 136 Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi 
ratifitseerimise seadus 

SoM esitab VM -le 
30.05.2003; 
VM esitab 
Riigikantseleile 
21.06.2003 
 

 

EL Lepingu art 6 ja 8a VV korralduse eelnõu Volituste andmine 
vägivallakuriteoohvritele hüvitise maksmise 
Euroopa konventsioonile allakirjutamiseks  

28.04.2004 
 
 

Esitatud Välisministeeriumile. 
 
VM-i seisukoht: eelnõu esitamine viibib, 
kuna valitsuse vahetuse tõttu tuleks see 
Sotsiaalministeeriumil saata uuele 
kooskõlastusringile ja uuesti 
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Välisministeeriumile esitada. 
 

 Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi 
konventsiooni ja selle juurde kuuluva 
protokolli ratifitseerimise seadus 

SoM esitab VM -le 
31.05.2003; 
VM esitab 
Riigikantseleile 
21.06.2003 
 

 

EN määrus 118/97 A lisa I osa art 7 “Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi 
vahelise sotsiaalkindlustushüvitiste ekspordi 
ja maksmise lepingu” eelnõu heakskiitmine ja 
allakirjutamiseks volituste andmine 

31.05.2003 SoM: VM -le esitatud 03.03.2003 
 
VM: eelnõu esitamine viibib, kuna 
lahendamist vajavad lepingu tõlkega seotud 
probleemid. VM teeb ettepaneku määrata 
uueks eelnõu Vabariigi Valitsusele 
esitamise tähtajaks 31.05.2003 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Sotsiaalministeerium 
Sotsiaalharta standardite täitmise kohta esimese 
aruande koostamine 

Parandatud ja täiendatud 
Euroopa sotsiaalharta 
 

Juuni 2003 Riigieelarvest koostamiseks ja tõlkimiseks 
300 000 EEK. 
 

Sotsiaalministeerium 
Asjatundjate komisjon (ministeeriumide, tööandjate ja 
töövõtjate esindajad) 

Parandatud ja täiendatud 
Euroopa sotsiaalharta 
 

2003 Jätkuv tegevus. 
Komisjoni tegevus on sätestatud 
sotsiaalministri 29. aprilli 2002.a. 
käskkirjaga nr 123. 
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13.4 Sotsiaalkaitse   
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1.  2.  3.  4.  
EL õigusakt  Eesti õigusakt  Esitamise tähtaeg  Kommentaarid 
Euroopa Liidu sotsiaalse kaasatuse strateegia  Sotsiaalse Kaasatuse Ühismemorandum   Detsember 2003  Ühismemorandum valmib koostöös Euroopa 

Komisjoniga.  
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1.   2.  3.  4.  
Institutsioon, kavandatav tegevus   Õiguslik alus, rakendatav akt  Tähtaeg  Kommentaarid 
Sotsiaalministeerium, aasta 2003 puuetega inimese 
aasta  

52001PC0721   Detsember 2003  Phare projekti  EE02IB SO 01 "Puuetega 
inimeste tööga hõivatuse suurendamine" 
raames.  

Euroopa Ühenduse sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise 
programm. Programmi esimeses etapis teostatakse  
uuring tõrjutusest eluasemeturul (Access to Housing 
for Vulnerable Groups in Estonia);  uurimuse viib läbi 
PRAXIS.  
 

2002/50/EÜ  August 2003  Programmis osalemise aastane tasu on 
2003. aastal ja sellele järgnevatel aastatel 
469 500 krooni, millest 47% kaetakse 
PHARE programmi raames ja 53% 
riigieelarvest. Vastavad summad 2003. 
aastaks taotletud. 

 
13.5 Meeste ja naiste võrdsed võimalused  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaarid 
Nõukogu direktiiv (EÜ) 2000/78 27. novembrist 2000, 
millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks 
kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel 

Võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise seadus  Esitamine 
Vabariigi Valitsusele 
01.09.2003 
 

Ettevalmistatud JMi poolt. 
Hetkel ei ole teada, kas VVKS sisaldab ka 
regulatsioone soolise võrdõiguslikkuse 
kohta või reguleeritakse need eraldi 
seadusega (Riigikogus algatatud Soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise seadus).  
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Sellest tulenevalt on lahtised ka rakendaja ja 
rakendustähtaeg. 

Nõukogu direktiiv (EÜ) 2000/43 29. juunist 2000, 
millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte 
sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust 

Võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise seadus  Esitamine 
Vabariigi Valitsusele 
01.09.2003 
 
 

Ettevalmistatud JMi poolt.  
Hetkel ei ole teada, kas VVKS sisaldab ka 
regulatsioone soolise võrdõiguslikkuse 
kohta või reguleeritakse need eraldi 
seadusega (Riigikogus algatatud Soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise seadus).  
Sellest tulenevalt on lahtised ka rakendaja ja 
rakendustähtaeg. 

97/80/EÜ; 
EÜ asutamisleping, art. 2, 3, 13, 137, 140, 141, 142, 
143; 
Direktiivid: 75/117/EMÜ, 76/207/EMÜ, 79/7/EMÜ, 
86/378/EMÜ, 86/613/EMÜ, 92/85/EMÜ, 96/34/EÜ 

Soolise võrdõiguslikkuse seadus 30.07.2003 Eelnõu valmistab ette SoM. 
 

 VV määrus "Tööandjate poolt kogumisele 
kuuluvate soopõhiste tööalaste statistiliste 
andmete kogumise kord ja ulatus" 

- Planeeritava määruse endine nimi: 
"Sooliselt segregeeritud andmete kogumise 
kord". 
Esitamine sõltub Soolise võrdõiguslikkuse 
seaduse edasisest menetlemisest Riigikogus 

 VV määrus "Soolise võrdõiguslikkuse 
komisjoni põhimäärus" 

- Esitamine sõltub Soolise võrdõiguslikkuse 
seaduse edasisest menetlemisest Riigikogus 

 VV määrus "Soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise riiklik programm aastani 2005" 

- Esitamine sõltub Soolise võrdõiguslikkuse 
seaduse edasisest menetlemisest Riigikogus 

 Soolise võrdõiguslikkuse (naistevastase 
vägivalla vastu võitlemise) riiklik tegevuskava 
2002-2004 

- Esitamine sõltub Soolise võrdõiguslikkuse 
seaduse edasisest menetlemisest Riigikogus 

 Valitsuse otsus järelvalveinstitutsioonide 
loomiseks soolise võrdõiguslikkuses seaduse 
üle, sh. ombudsmani funktsiooni täitva 
institutsiooni loomine  

- Esitamine sõltub Soolise võrdõiguslikkuse 
seaduse edasisest menetlemisest Riigikogus 

 Sotsiaalministri määrus tööandjate ning 
avalike teenistujate kohustuste täitmise 
tagamiseks vajalike käitumiskoodeksite ette 
valmistamiseks  

- Esitamine sõltub Soolise võrdõiguslikkuse 
seaduse edasisest menetlemisest Riigikogus 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Sotsiaalministeerium    
Koolitus EL õiguse alal, uurimused, avalikkuse 
teavitamine, sotsiaalpartnerite koolitus 

Vabariigi Valitsuse seadus 
Soolise võrdõiguslikkuse seadus 

Detsember 2003   

Soolise võrdõiguslikkuse voliniku institutsiooni 
loomine 
Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu loomine 

Soolise võrdõiguslikkuse seadus 
Soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametkonna 
põhimäärus 

- 
 

Sõltub Soolise võrdõiguslikkuse seaduse 
edasisest menetlemisest Riigikogus 

Väljaõpe soolise võrdõiguslikkuse institutsioonide 
ekspertidele  

Vabariigi Valitsuse seadus 
 
Soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu 

- Sõltub Soolise võrdõiguslikkuse seaduse 
edasisest menetlemisest Riigikogus 

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring Vabariigi Valitsuse seadus Juuli 2003  
Ministeeriumidevahelise töörühma liikmete koolitus 
soolise võrdõiguslikkuse printsiibi integreerimise 
meetoditest, võrdõiguslikkuse seotusest sotsiaal-
majanduslike küsimustega  

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu 
 
Vabariigi Valitsuse seadus 
 
 

Juuli 2003 Balti-Põhjamaade koostööprogramm 2001-
2005 
 
2 seminari a 10 inimest Eestist. Seminarid 
veebruaris ja juunis 2003. 

Soolise võrdõiguslikkuse olukorra monitooringu 
tulemuste analüüs. 

ÜRO konventsioon naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta 
Amsterdami leping art.2,3 

Juuli 2003  

Juhendmaterjalid soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise juriidilistest, analüütilistest ja 
rakenduslikest küsimustest (tõlkimine, 
publitseerimine). 

Amsterdami Leping 
EL Struktuurifondide määrused 
Soolise võrdõiguslikkuse seadus 

Detsember 2003 Koostöös Taani Välisministeeriumi ja Taani 
Võrdõiguslikkuse Keskusega 

Phare 2003  
Soolise võrdõiguslikkuse alase teadmise 
inkorporeerimine  kõrgkoolide aineprogrammidesse ja 
vastavaalase virtuaalse ekspertiisi/kompetensuskeskuse 
väljaarendamine, 
300 riigiametniku koolitus, koolitajate koolitus ja 
õppekavade väljatöötamine.  

Soolise võrdõiguslikkuse seadus 
Amsterdami Leping 
EL Struktuurifondide määrused 
Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise 
vastastikuse mõistmise memorandum Eesti 
osalemise kohta ühenduse programmis, mis 
puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse 
raamstrateegiat (2001-2005). 

- Projekti eeltingimuseks on soolise 
võrdõiguslikkuse seaduse vastuvõtmine 
Riigikogu poolt, 
Sotsiaalministeerium esitab taotluse see 
tingimus tühistada, sest muidu puudub Eestil 
suutlikkus EL Asutamislepingus sätestatu 
täitmiseks ja otsekohaldatavate määruste 
rakendamiseks (Struktuurifondid, 
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arengukoostöö) 
Projekt: Gender Impact Assesment as a core measure 
for gender mainstreaming 
(Soolise mõju hindamine kui soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise põhivahend)  
 
GIA materjali tõlkimine, publitseerimine  

ENõukogu otsus (2001/51/EÜ) 20.12.2000, 
millega kehtestatakse  tegevusprogramm 
vastavalt soolist võrdõiguslikkust käsitlevale 
ühenduse raamstrateegiale (2001–2005) 
Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vaheline 
Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti 
osalemise kohta ühenduse programmis, mis 
puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse 
raamstrateegiat (2001-2005) 
Invitation Restricted Call for Proposals for 
Candidate Countries VP/2002/5 
DG EMPLOYMENT AND SOCIAL 
AFFAIRS 

Detsember 2003   

Community Framework Strategy on Gender Equality 
(2001-2005) 

Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise 
vastastikuse mõistmise memorandum Eesti 
osalemise kohta ühenduse programmis, mis 
puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse 
raamstrateegiat (2001-2005). 9.10.2002 
 
Soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu 

2003-2005 
 

Strateegias kasutatavate definitsioonid, 
meetmed ja tegevuste alused fikseeritud 
Soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõus, 
mis on 
Riigikogu menetluses alates dets.2001 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus 
 

Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Sotsiaalministeerium 
Tööinspektsioon 
 

50 inimest, soolise võrdõiguslikkuse 
eksperdid, maakonna ja omavalitsuste 
esindajad 
Töövaidluskomisjonide liikmed, 
ametiühingud, tööandjate liidud, kõrgemad 
riigiametnikud. Kolmepoolsed regionaalsed 
tööhõivenõukogud.  

- Sõltub Svõs edasisest menetlemisest 
Riigikogus 
 

Sotsiaalministeerium  
Projekt “Soolise mõju hindamine kui soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise põhivahend” 

30 inimest , 3 seminari 
Sotsiaalpartnerite ja kohalike omavalitsuste 
esindajate koolitus  

Juuli 2003 Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse 
strateegilise raamprogrammi raames 

Sotsiaalministeerium  
Phare 2003  
Riiklike institutsioonide haldussuutlikkuse tõstmine 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks  

Kõrgkoolide õppejõud, koolitajad, 
riigiametnikud 

 
- 
 
 

Projekti eeltingimuseks on soolise 
võrdõiguslikkuse seaduse vastuvõtmine 
Riigikogu poolt 

ILO programm “Rohkem ja paremaid töökohti 
naistele” 
Naisettevõtluse arendamine, turundusvõrgustike 
arendamine  

Maanaised, naisettevõtjad,  
 

Juuli 2003 
 

6 kuud 

Eesti tööhõive tegevuskava 
Naisettevõtjate koolitus, naisettevõtluse 
tugistruktuuride väljaarendamine, infomaterjalide 
väljaandmine töö- ja pereelu ühitamise teemal 

Naisettevõtjad, tööturuametite ja 
ettevõtluskeskuste  töötajad 

Juuli 2003  

Läänemere naiste kolmas konverents “Naised, mehed 
ja demokraatia” Tallinnas 

Rahvusvaheline konverents 12 riigi esindajad, 
Eestist 100-liikmeline delegatsioon 

Veebruar 2003  

 



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 127 

13.7 Töötervishoid- ja ohutus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt 
 

Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaarid 

99/92/EMÜ VV määrus “Töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded töötamisel plahvatusohtlikus 
keskkonnas” 

 November 2003 
 

Jõustumine planeeritud november 2003 
 

94/33/EÜ  Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse alusel VV 
määrus “Töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded alaealiste tööks” 

20.06.2003 Jõustumine planeeritud koos TTS 
muudatuste jõustumisega 

2001/45/EÜ Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000 a. 
määruse nr 13 “Töövahendi kasutamise 
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” (RTI 
2000,4,30) muutmine 

17.11.2003  
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Tööinspektsioon 
Järelevalve 

Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000 a. 
määrus nr 13 “Töövahendi kasutamise 
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”  

(RTI 2000,4,30) 

12.2003 Pidev tegevus 

Tööinspektsioon 
Järelevalve 

Vabariigi Valitsuse 21 detsembri 1999 a. 
määrus nr 402,  “Tegevusaladele esitatavad 
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” (RTI 
1999,100,881)  

12.2003 Pidev tegevus  

Tööinspektsioon 
Järelevalve 

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2001 a. määrus 
nr 173"Kalalaevadele esitatavad 
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" (RTI 
2001,47,263) 

01.01.2007 
 

Pidev tegevus  

Töötervishoiu Keskus 
Töötervishoiu arengukava elluviimine (keskuse 
institutsionaalne arendamine) 

“Eesti Töötervishoiu arengukava (aastani 
2003 ja 2010)” 

05.2003  
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus 
 

Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid  

Töötervishoiu Keskus 
- Töötajate töökeskkonna ohutegurite alane koolitus 
- Soome Töötervishoiu Instituudi poolne toetus 

töötervishoiu strateegilisele ja tegevuslikule 
planeerimisele ning plaanide elluviimisele 

- koolitajate töötervishoiualane pädevuskoolitus 
- Keskuse läbiviidavate koolituste kompleksne 

toetus 

Töötervishoiu Keskuse töötajad 
 

Pidev tegevus Twinning-projekt EE02-IB-SO-03 
“Töötervishoiuteenuste kättesaadavuse ja 
efektiivsuse suurendamine Eestis“ 
Projekti eelarve 750 000 EEK Rahastamise 
määratlemisel lähtutud projekti ajaplaanist 
ja eelarvest 
 

Tööinspektsioon 
Tööõnnetustest ja kutsehaigustest teavitamise süsteemi 
väljaarendamine- informaatika  tugiisikute 
koolitussüsteemi juurutamiseks. Direktiivide alane 
koolitamine (75/117/EMÜ; 76/207/EMÜ; 
75/129/EMÜ; 80/987/EMÜ; 89/654/EMÜ; 
93/104/EMÜ; 90/270/EMÜ; 90/679/EMÜ; 
82/606/EMÜ; 90/394/EMÜ)  

15 tööinspektori 
koolitamine ja nende kui teiste 
tööinspektorite 
koolitajate koolitamine 

Pidev tegevus   

 
 
13.8 Rahvatervis ja tervishoid  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
2001/83/ EÜ 
91/356/EMÜ 

Vereseadus  01.11.2003  
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 Vereseaduse rakendusaktid: 
SoM määrused: 
Doonori valiku juhend 
Täisvere ja verekomponentide tootmise ja 
säilitamise nõuded 
Verekomponentide kvaliteedinõuded  
Veretoodete immunohematoloogiliste 
uuringute kord 
Veretoodete kasutamise kord 
Vere käitlemiseks vajalike ruumide, sisseseade 
ja aparatuuri nõuded 

- Rakendusaktide esitamine sõltub 
vereseadusese vastuvõtmisest 

2000/57/EÜ 
2000/96/EÜ 
2002/253/EÜ 

Nakkushaiguste tõrje seadus Riigikogu menetluses   

2119/98/EÜ 
 

SoM määrus “Nakkushaiguste tõrjeks tehtava 
rahvusvahelise koostöö  ja  teavitamise kord” 

17.10.2003  

 
2000/96/EÜ 

SoM määrus “Nakkushaiguse esinemise ja 
haigusega seotud ohutegurite kohase teabe 
edastamise kord ja edastavate andmete 
koosseis” 

17.10.2003  

2002/253/EÜ, mille aluseks on Euroopa Parlamendi 
ja Komisjoni otsus 2119/98/EÜ 

SoM määrus “Reeglid rahvusvahelise koostöö 
ja teatamise korra kohta nakkushaiguste alal” 

Oktoober 2003  

2001/37/EÜ Tubakaseadus 28.11.2003  
 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon 
 

Sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Tervisekaitsetalitused 
Nakkushaiguste tõrje 

20 inspektorit Detsember 2003    
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PEATÜKK 14. ENERGIA 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Nõukogu Direktiiv 96/ 92/ EMÜ elektri siseturu 
üldreeglite kohta 
Nõukogu Direktiiv 90/ 547/ EMÜ elektriedastuse 
kohta võrgu kaudu 

Komisjoni Direktiiv 98/ 75/ EÜ, millega 
ajakohastatakse 
elektrienergia edastamist võrkude kaudu käsitleva 
direktiiviga 
90/ 547/ EMÜ hõlmatud üksuste loetelu 
Nõukogu Direktiiv 90/ 377/ EMÜ 
protseduurireeglite kohta 
tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja 
elektrihindade 
läbipaistvuse parandamiseks 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/ 77/ 
EÜ soodustamaks elektri tootmist taastuvate 
energiaallikate baasil kohalikul elektriturul 

Elektrituru seadus* 
 
 
 
Elektrituru seaduse alamastme aktid: 
VV määrus “Taastuvatest energiaallikatest 
elektrienergia tootmise päritolutunnistuse 
taotlemise ja väljaandmise tingimused ja 
kord”; 
VV määrus “Võrgueeskiri”; 
MKM määrus “Võrguteenuste 
kvaliteedinõuded”; 
MKM määrus “Tarbitud gaasikoguse ja 
maksumuse määramise kord omavolilise 
tarbimise korral” 
MKM määrus “Omavoliliselt tarbitud 
elektrienergia koguse ja maksumuse 
määramise juhend”; 
MKM määrus “Tööstustarbijatele 
elektrienergiat müüva ettevõtja esitatavad 
statistilised andmed”; 
MKM määrus “Kombineeritult taastuvastest ja 
muudest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia  puhul taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
osakaalu määramise tingimused ja kord”. 

Riigikogu menetluses 
Juuli 2003 
 
 
Vastavalt seaduse 
vastuvõtmisele 
Juuli 2003 
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Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 

Nõukogu Direktiiv 98/ 30/ EMÜ maagaasi siseturu 
ühiseeskirjade kohta 

Nõukogu Direktiiv 91/ 296/ EMÜ maagaasi 
edastamise kohta võrgu 
kaudu 

Komisjoni Direktiiv 95/ 49/ EMÜ, millega 
ajakohastatakse nende 
üksuste loetelu, mis on hõlmatud direktiiviga 91/ 
296/ EMÜ maagaasi 
edastamise kohta võrkude kaudu 

Nõukogu Direktiiv 90/ 377/ EMÜ 
protseduurireeglite kohta 
tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja 
elektrihindade 
läbipaistvuse parandamiseks 

maagaasi seadus* 
 
 
Maagaasi seaduse alamastme akt: 
MKM määrus ”Tarbitud gaasikoguse ja 
maksumuse määramise kord omavolilise 
tarbimise korral” 

Riigikogu menetluses 
Juuli 2003 
 
Vastavalt seaduse 
vastuvõtmisele Juuli 2003 
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Komisjoni Direktiiv 2002/ 31/ EÜ 
kodumajapidamises kasutatavate 
õhukonditsioneeride energiatõhususe märgistuse 
kohta nende turustamisel  
Komisjoni Direktiiv 2002/ 40/ EÜ 
kodumajapidamises kasutatavate elektriahjude 
energiatõhususe märgistuse kohta nende turustamisel 
Komis joni Direktiiv 2000/ 55/ EÜ, mis sätestab 
energiasäästu nõuded 
päevavalguslampide süüte- ja 
reguleerimisseadmetele 
Nõukogu Direktiiv 92/42/EMÜ, mis sätestab uute 
vedel- ja gaaskütusega köetavate kuumaveekatelde 
efektiivsusnõuded 
Nõikogu Direktiiv 82/885/EMÜ Direktiivi 
78/170/EMÜ uutes või olemasolevates 
mittetööstuslikes hoonetes paiknevate 
kütteotstarbeliste ja sooja vee tootmise 
soojageneraatorite talitlus ja küttesoojuse ning sooja 
vee jaotussüsteemide isolatsioon uutes 
mittetööstuslikes hoonetes  muutmiseks 
Komisjoni Direktiiv 98/11/EÜ millega rakendatakse 
nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises 
kasutatavate lampide energiamärgistuse alased sätted 

Seadmete energiatõhususe seaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

2. juuni 2003 Seaduse muutmine tulenevalt vajadusest 
täielikult harmoneerida direktiivid 
92/42/EMÜ, 82/885/EMÜ, 2000/55/EÜ, 
98/11EÜ, 2002/31/EÜ, 2002/40/EÜ 

Komisjoni Direktiiv 2002/ 31/ EÜ 
kodumajapidamises kasutatavate 
õhukonditsioneeride energiatõhususe märgistuse 
kohta nende turustamisel 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määrus “Nõuded kodumajapidamises 
kasutatavate õhukonditsioneeride 
energiatõhususe märgistusele” 

01.12.2003 Esitamine, vastuvõtmine ja jõustumine 
sõltub seadmete energiatõhususe seaduses 
tehtavate muudatuste vastuvõtmisest ja 
jõustumisest 

Komisjoni Direktiiv 2002/ 40/ EÜ 
kodumajapidamises kasutatavate elektriahjude 
energiatõhususe märgistuse kohta nende turustamisel 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määrus “Nõuded kodumajapidamises 
kasutatavate elektriahjude energiatõhususe 
märgistusele” 

01.12.2003 Esitamine, vastuvõtmine ja jõustumine 
sõltub seadmete energiatõhususe seaduses 
tehtavate muudatuste vastuvõtmisest ja 
jõustumisest 

Komisjoni Direktiiv 2000/ 55/ EÜ, mis sätestab 
energiasäästu nõuded 
päevavalguslampide süüte- ja 
reguleerimisseadmetele 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määrus 
“Päevavalguslampide liiteseadiste 
energiatõhususe 
nõuded” 

01.12.2003 Esitamine, vastuvõtmine ja jõustumine 
sõltub seadmete energiatõhususe seaduses 
tehtavate muudatuste vastuvõtmisest ja 
jõustumisest 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium ja Eesti Energia AS: 
Eesti elektroenergeetika arengukava koostamine Elektrituru seaduse eelnõu  1. jaanuar 2004 Rahastamine toimub Eesti Energia AS 

omavahenditest. 
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium: 
Vedelkütuse miinimumvaru haldava üksuse 
protseduurireeglite ja tegevuste väljatöötamise 
projekt (PHARE 2003) 

Vedelkütuse miinimumvaru 
seadus 
 

31. oktoober 2003 Tegevuse finantseerimiseks on ette 
valmistatud Phare 2003 raames 
esitatav projekt. 
Rahastamine toimub osaliselt riigieelarvest. 

Rahvusvaheline koostöö ja osalemine 
energiasäästualastes projektides 

EL V raamprogrammi 
reeglistik, partnermaade 
seadusandlus välisabi osas 

jaanuar 2002 - jaanuar 
2004 

Eesti asutuste, ettevõtete ja 
mittetulundusühingute osalemise 
toetamine rahvusvahelistes  
koostööprojektides. 
Rahastamine toimub riigieelarvest ja 
rahvusvaheliste koostööprojektide 
finantsallikatest.  

Pilootenergiaauditite korraldamine ühiskondlikes 
hoonetes ja energeetikaalaste sertifitseerimise 
metoodikate arendamine 

Energiasäästu sihtprogramm;  
Nõukogu direktiiv 
93/ 76/ EMÜ (SAVE) 

1. detsember 2003 Rahastamine toimub riigieelarvest, korteri- 
ja elamuühistute ning kohalike 
omavalitsuste vahenditest. 
Taani Energiaagentuuri poolne abi 
võimalik. 

Energeetika arengukavade ja tasuvusuuringute 
väljatöötamise jätkamine maakondadele ja 
kohalikele omavalitsustele  

Energiasäästu sihtprogramm jaanuar 2002 – jaanuar 
2004 

Tingimuste loomine energiasäästuks, 
energiavarustuse plaanipäraseks ja 
optimaalseks arenguks ning 
investeeringute optimaalseks 
planeerimiseks. 
Rahastamine toimub riigieelarvest ja 
kohalike omavalitsuste vahenditest. 

“Kütuse- ja energiamajanduse riiklik pikaajaline 
arengukava aastani 2015 (visiooniga 2030)” 
koostamine ja kooskõlastamise korraldamine 

Energiaseadus 28. veebruar 2003  
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Energiasäästualane koolitustegevus Energeetika spetsialistid jaanuar 2002 – jaanuar 

2004 
Riigi energiasäästupoliitika 
realiseerimine kohtadel. 
Rahastamine toimub riig ieelarvest ja 
rahvusvahelistest koostööprojektidest. 

Energiasäästualaste infokampaaniate läbiviimine Turuosalised jaanuar 2002 – jaanuar 
2004 

Riigi energiasäästupoliitika 
realiseerimine kohtadel. 
Rahastamine toimub riigieelarvest ja 
rahvusvaelistest koostööprojektidest. 

Elektrituru seaduse alane koolitustegevus Turuosalised Juuli 2003  
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PEATÜKK 15. TÖÖSTUSPOLIITIKA 
 
Eesti seadusandlus, tööstuspoliitika alased printsiibid ja seni rakendatud meetmed, mille tunnusjoonteks on riigi minimaalne otsene sekkumine majandusellu ning soodsa 
ettevõtluskeskkonna tagamine, on vastavuses Euroopa Liidu tööstuspoliitikaalaste põhimõtetega. 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 
Eesti majandusarengu strateegia 
(tööstuspoliitika) väljatöötamine 

1) Euroopa Komisjoni 2002 eduaruandes 
antud hinnang (ptk 15), et Eesti 
tööstuspoliitilised meetmed on väga 
piiratud ja killustatud ning Eestil tuleb 
liitumiseelsel perioodil viia lõpule 
tervikliku tööstuspoliitika kujundamine.  
2) Sisepoliitiline vajadus ühiskondliku 
kokkuleppe järele majanduse 
pikemaajalistest arengusuundadest ning 
killustatud ressursside koondamisest 
konkreetsete eesmärkide saavutamiseks.  

31. märts 2003 Majandusarengu strateegia näol on 
tegemist pikaajalise strateegilise 
dokumendiga, mis määratleb riigi 
poliitika ettevõtluskeskkonna 
kujundamisel ning on laiem kui 
traditsiooniline tööstuspoliitika. 
Lähtudes majandusarengule otseselt 
mõju avaldavatest teguritest, pakub 
strateegia ühtset ja kooskõlalist 
raamkontseptsiooni paljudele 
sektoraalsetele arengukavadele 
(Haridusstrateegia, Tegevuskava 
kutseharidussüsteemi arendamiseks, 
Teadus- ja arendustegevuse strateegia, 
Ekspordipoliitika, Ettevõtluspoliitika 
jne). 
 
Majandusarengu strateegias 
keskendutakse järgmistele 
põhivaldkondadele:  
ekspordi areng, Eesti toodete ja teenuste 
maine ning konkurentsivõime 
välisturgudel;  
ettevõtete konkurentsivõime tõstmine 
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läbi tehnoloogilise arengu ja 
innovatsiooni;  
inimkapitali areng; 
ettevõtluse regulatiivne ja 
institutsionaalne raamistik, avaliku 
sektori teenuste kvaliteet; 
ausa konkurentsi toetamine; 
juurdepääs kapitalile. 

 
15.1. Tehnoloogia ja innovatsioon 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium    
Rahvusliku biotehnoloogiaprogrammi 
väljatöötamine 

detsember 2003  

Riskikapitali mehhanismi väljatöötamine detsember 2003 Uue tehnoloogiapõhise ettevõtluse 
finantseerimise parandamise mehhanismi 
väljatöötamine 

MKM, ESTAG 
Ettevõtete innovatsioonialast teadlikkust ja oskusi 
arendava programmi InnoAwareness väljatöötamine 
ja käivitamine 

august 2003 Programm töötatakse välja Juuli 2003, 
Elluviimine algab August 2003 

Ettevõtlus- ja tehnoloogiainkubaatorite riikliku 
toetamise raamtingimuste väljatöötamine 

juuli 2003  

MKM, ESTAG 
Tehnoloogia arenduskeskuste programmi 
käivitamine 

Pidev Programm käivitatakse Jaanuar 2003, 
järelvalve on pidev 

Disaini olukorra analüüsi ja selle põhjal ettepanekute 
väljatöötamise korraldamine 

Eesti T&A strateegia “Teadmistepõhine Eesti” 
 

märts 2003 Projekti rahastatakse bilateraalse koostöö 
raames Taani Kaubandus- ja 
Tööstusministeeriumiga 

MKM, ESTAG Eesti T&A strateegia “Teadmistepõhine Eesti” detsember 2003 Projekti rahastatakse bilateraalse koostöö 
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Mobility skeemi ettevalmistamise koordineerimine ja 
elluviimise järelevalve 

raames Taani Kaubandus- ja 
Tööstusministeeriumiga; skeemi elluviimise 
järelevalve on pidev 

 
15.2. Kvaliteedijuhtimine  
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
MKM, Ekspordiagentuur 
Eesti Juhtimiskvaliteedi Keskuse tegevuse 
koordineerimine, tehniline assisteerimine 
MKM, Ekspordiagentuur 
Kvaliteedialase teadlikkuse tõstmine ja edendamine 
sh konkursi Eesti Kvaliteediauhind 2003 
kaaskoordineerimine 

Programmdokument “Ettevalmistus Eesti 
rahvuslikuks kvaliteediedenduspoliitikaks ja –
programmiks” 
 

Pidev 
 

Phare 2002 all PPF projekt “Design and 
Evaluation of Centre for Excellence service 
measures” – tegevused viiakse läbi jaanuar-
märts 2003. 
Taani Kaubandus- ja 
Tööstusministeeriumile on edastatud 
projektitaotlus “Assistance by the 
development of Centre for Excellence in 
Estonia” – eeldatav tegevuste läbiviimine 
jaanuar-juuli 2003. 
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PEATÜKK 16. VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus,  

rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 
Ettevõtluse arendamise sihtasutus 

   

Ettevõtluspoliitika elluviimiseks loodud sihtasutuste 
arendamine 
Jätkub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) 
arendamine EL struktuurifondide (SF) 
rakendamiseks vajaliku administratiivse ja 
programmilise võimekuse saavutamiseks (Vt ka ptk. 
21: Regionaalpoliitika ja struktuurivahendite 
koordineerimine). 
Jätkub maakondlike ettevõtluskeskuste arendamine 
vastavalt 2002.a. lõpus valmivale ettevõtluskeskuste  
võrgustiku strateegiale. 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus; 
VV otsus SF rakendamise 
ministeeriumidevahelisest tööjaotusest ja VV 
tegevuskava SF toetuste kasutamise 
ettevalmistamiseks 

detsember 2003 Pidades silmas Eesti soovi olla Euroopa 
Liiduga (EL) liitumiseks valmis 2004.a. 
alguseks ning struktuurivahendite tähtsust 
ettevõtluse ja laiemalt sotsiaal-
majanduslikule arengule suunatud 
projektide toetamisel, peab Eesti selleks 
ajaks garanteerima valmisoleku EL 
struktuurivahendite vastuvõtuks. 
Lisaks EASi arendamisele on rõhuasetus 
maakondlike ettevõtluskeskuste 
arendamisel, kellel on võtmeroll 
toetusmeetmete viimisel ettevõtjateni. 
2003.a. on plaanitud enam tähelepanu 
pöörata ettevõtluskeskuste töötajate 
kompetentsuse tõstmisele ja senisest 
aktiivsemale ettevõtjate teavitamisele 
pakutavatest meetmetest. 

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud 
toetusmeetmete arendamine 
Lähtudes valmivast mastaapsest ettevõtluse 
analüüsist, välisekspertide nõuannetest ja EL 
liikmesriikide parimatest kogemustest toimub 
ettevõtluse tugimeetmete edasiarendamine. 
Instrumentide sisu ja elluviimise protseduurid viiakse 
vastavusse nõuetega, mis on eelduseks EL 
struktuurivahendite kaasamiseks. 

“Ettevõtlik Eesti” ehk Eesti väike - ja keskmise 
suurusega ettevõtete arendamisele suunatud 
riiklik poliitika 2001 - 2006 

detsember 2003  
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1. 2. 3. 4. 
Senisest enam tuleb pöörata tähelepanu ettevõtjate 
teadlikkuse tõstmisele olemasolevatest meetmetest. 
Ettevõtjate aktiviseerimine ja esmane nõustamine. 
Alustatakse pilootprojektidega plaanitud uute 
instrumentide (nõustamistoetus ning tööstusalade- ja 
inkubatsioonikeskuste toetamine) testimiseks, 
kaasates eelstruktuurivahendeid (vt välisabi 
projektid) 
Koostöös rakendusagentuuridega töötatakse välja 
riiklike meetmete tulemuslikkuse hindamise süsteem. 
Osalemine EL ettevõtluse arendamise 
programmides: 
Osalemine ettevõtteid ja ettevõtlust, eelkõige väike- 
ja keskmise suurusega ettevõtteid käsitlevas 
ühenduse programmis Multiannual programme for 
enterprise and entrepreneurship, and in particular 
for small and medium-sized enterprises (SMEs) 
(2001-2005) 
Osalemine aruandmise protsessis Euroopa 
väikeettevõtluse harta (European Charter for Small 
Enterprises) rakendamise kohta. 

Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide 
ning Eesti Vabariigi vahelise 
assotsiatsiooninõukogu otsus (jõustunud 
1.03.2002), milles on kindlaks määratud 
üldtingimused Eesti Vabariigi osalemiseks 
ühenduse programmides. 
Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti 
osalemise kohta ettevõtteid ja ettevõtlust, 
eelkõige väike - ja keskmise suurusega 
ettevõtteid käsitlevas ühenduse programmis. 
Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa 
väikeettevõtluse harta heakskiitmise kohta. 

Jätkuv tegevus Paljud ettevõtluse arendamise programmi 
raames planeeritud ettevõtluspoliitika 
parimate kogemuste kaardistamisele 
suunatud projektid on käivitunud. Eestis on 
tehtud programmis osalemiseks 
ettevalmistustöid ja esitatud oma eksperdid 
mitme projekti juhtkomiteedesse. 
Programmi olulise osa moodustavad väike- 
ja keskmise suurusega ettevõtete 
finantseerimisvõimaluste parandamisele 
suunatud instrumendid, mille kasutamist 
taotleb Eestis Krediidi ja Ekspordi 
Garanteerimise Sihtasutus KredEx 
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Phare 2000 Ida-Viru ja Lõuna-Eesti 
sotsiaalmajandusliku arengu projektid, mille 
läbivateks teemadeks on: 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Lõuna-Eesti ja 
Ida-Virumaa regionaalsete büroode väljaarendamine 
ja institutsionaalne tugevdamine; 
Inkubatsiooni- ja innovatsiooniteenuste pakkumise 
süsteemi loomine; 
Tehnosiirde süsteemi loomine; 
Turismiinfrastruktuuri arendamine; 
Inimressursi arendamine ja kutseõppesüsteemi 
tugevdamine. 

MKM sektorstrateegiad (Ettevõtluse 
arengukava, Turismi arengukava, T&A 
(teadus- ja arendustegevus) arengukava); 
Phare finantseerimismemorandumid (FM 
2000, FM 2001, FM 2002); 
VV Välisabi määrus 

detsember 2003 Projekti rahastamisotsus on allkirjastatud 
novembris 2000. Aastatel 2001-2002 toimus 
projekti käivitamine, institutsionaalse 
suutlikkuse tõstmisele suunatud projektide 
ja investeeringuid ettevalmistavate 
projektide läbiviimine kasutades ekspertabi, 
hangete läbiviimine ja lepingute sõlmimine. 
Ehitusprojektide elluviimise põhiraskus jääb 
aastasse 2003. Projektide kogumaksumus 
on 140 miljonit EEK. 

Phare 2001 ettevõtluse arendamise meetmete 
struktuuride  ja instrumentide väljatöötamise ja 
testimise projekt. 
Projekti eesmärgiks on Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse kompetentsuse suurendamine EL 
struktuurifondide nõuetele vastavate meetmete 
elluviimiseks vastavalt Riikliku Arengukava 
eelisvaldkondadele (tööstusinfrastruktuuri arenduse 
toetamine, turismitoodete arenduse toetamine, 
teadus-arendustöö ja innovatsiooni toetamine, 
töötajate koolituse toetamine). Projekti 
investeeringud on suunatud kahte meetmegruppi: 
turismiinfrastruktuuri toetusskeem ja 
tööstusinfrastruktuuri pilootprojektid 

MKM sektorstrateegiad (Ettevõtluse 
arengukava, Turismi arengukava, T&A 
arengukava); 
Phare finantseerimismemorandumid (FM 
2000, FM 2001, FM 2002); 
VV Välisabi määrus 

detsember 2004 Projekti rahastamisotsus kirjutati alla 
novembris 2001. Projekti tööperioodiks on 
aastad 2001-2004. Aastatel 2001-2002 
tegeleti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 
administratiivse suutlikkuse tõstmisele ja 
EL struktuuripoliitika rakendamise 
ettevalmistamisele suunatud projektide 
elluviimisega ning turismiinfrastruktuuri 
toetusskeemi ja tööstusinfrastruktuuri 
pilootprojektide ettevalmistamisega. 
Aastatel 2003-2004 jätkuvad 
institutsionaalse ja inimressursi arengu 
projektid ning toimub turismiskeemi ning 
pilootprojektide elluviimine. Projekti 
kogumaksumus on 64 miljonit EEK. 

Phare 2002 projektide ettevalmistuse, koolituse ja 
juhtimise toetusskeem. 
Skeemi eesmärgiks on Phare 2003 projektide ning 
EL struktuurivahendite haldamise ettevalmistamine 
kasutades tehnilist ja ekspertabi. Projekti raames 
viiakse aastatel 2002-2003 läbi ekspertiisid turismi, 
tööstusinfrastruktuuri, energiasäästu, 
kvaliteedijuhtimise ja vastavushindamise toetamise 
meetmete väljatöötamiseks ja hindamiseks. 

MKM sektorstrateegiad (Ettevõtluse 
arengukava, Turismi arengukava, T&A 
arengukava); 
Phare finantseerimismemorandumid (FM 
2000, FM 2001, FM 2002); 
VV Välisabi määrus 

detsember 2005 Nimetatud ekspertiisideks on planeeritud 
2,9 miljonit EEK. 
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Phare 2003 toetusskeem tööstusinfrastruktuuri 
arendamiseks. 
Projekti eesmärgiks on toetada ettevõtjaid tootmiseks 
vajaliku investeeringumahuka infrastruktuuri 
väljaarendamisel. Abikõlbulikud on projektid 
tööstusala elektri-, gaasi-, side- ja 
transpordivõrkudega ühendamiseks, vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu ehitamiseks, jäätmekäitluse 
korraldamiseks. 

MKM sektorstrateegiad (Ettevõtluse 
arengukava, Turismi arengukava, T&A 
arengukava); 
Phare finantseerimismemorandumid (FM 
2000, FM 2001, FM 2002); 
VV Välisabi määrus 

detsember 2006 Projekti maksumuseks on planeeritud 2 
miljonit EUR ehk 31,3 miljonit EEK. 
Proje kti rahastamiskokkuleppele 
kirjutatakse alla märtsis 2003 ning projekti 
elluviimine toimub aastatel 2003-2006. 

Phare 2003 toetusskeemid turismi arendamiseks. 
Projekt koosneb kahest toetusskeemist: turismi 
infrastruktuuri arendamise ja turismi marketingi 
skeem. 

MKM sektorstrateegiad (Ettevõtluse 
arengukava, Turismi arengukava, T&A 
arengukava); 
Phare finantseerimismemorandumid (FM 
2000, FM 2001, FM 2002); 
VV Välisabi määrus 

detsember 2006 Projekti maksumuseks on planeeritud 3,74 
miljonit EUR ehk 58,5 miljonit EEK. 
Projekti rahastamiskokkuleppele 
kirjutatakse alla märtsis 2003 ning projekti 
elluviimine toimub aastatel 2003-2006. 

Phare 2003 väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
nõustamise toetusskeem. 
Projekti eesmärgiks on toetada väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtteid nõustamisteenuse ostmiseks 
juhtimise ja juhtimisinfosüsteemide 
kaasajastamiseks, kvaliteedijuhtimise juurutamiseks, 
kuluefektiivsuse saavutamiseks, äriplaanide ja 
strateegia koostamiseks ning tootearenduseks. 

MKM sektorstrateegiad (Ettevõtluse 
arengukava, Turismi arengukava, T&A 
arengukava); 
Phare finantseerimismemorandumid (FM 
2000, FM 2001, FM 2002); 
VV Välisabi määrus 

detsember 2006 Projekti maksumuseks on planeeritud 1,5 
miljonit EUR ehk 23,5 miljonit EEK. 
Projekti rahastamisotsus tehakse juulis 2003 
ning projekti elluviimine toimub aastatel 
2003-2006. 

Phare 2003 biotehnoloogia- ja 
bioinkubatsioonikeskuse, Tallinna tehnoloogiapargi 
ja Tartu teaduspargi arendamise projektid. 
Projektide eesmärk on ehitada ja / või laiendada ja 
välja arendada innovatsiooni-, inkubatsiooni- ja 
tehnosiirdekeskused, mis hõlbustaksid 
teadussaavutuste efektiivset rakendamist ettevõtluses 
ning looksid soodsad arenguvõimalused 
teadusmahukatele ettevõtlusvaldkondadele. 

MKM sektorstrateegiad (Ettevõtluse 
arengukava, Turismi arengukava, T&A 
arengukava); 
Phare finantseerimismemorandumid (FM 
2000, FM 2001, FM 2002); 
VV Välisabi määrus 

detsember 2006 Projektid on kooskõlastamisel Euroopa 
Komisjoniga ning abikõlbulikuks 
tunnistatud projektide rahastamisotsused 
kirjutatakse alla juulis 2003. Projektide 
kogumahuks on planeeritud 12 miljonit ehk 
188 EEK ning elluviimine toimub aastatel 
2003-2006. 
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Taani abiprojekti elluviimine ettevõtluskeskuste 
võrgu arendamiseks. 
Eesmärgiks on ettevõtluskeskuste arendamine 
järgmistes valdkondades: 
ettevõtluskeskuste juhid, töötajate ja konsultantide 
koolitus; 
ettevõtluskeskuste teenuste analüüs, teenuste 
kvaliteedi parandamine ja uute teenuste 
väljatöötamine; 
ettevõtluskeskuste turundustegevuse arendamine ja 
ettevõtjate teadlikkuse suurendamine 
ettevõtluskeskuste poolt pakutavatest teenustest;  
kohalike omavalitsuste ja ettevõtluskeskuste koostöö 
parandamine regionaalspetsiifiliste ettevõtluse 
arengut takistavate tegurite identifitseerimiseks. 

“Ettevõtlik Eesti” ehk Eesti väike - ja keskmise 
suurusega ettevõtete arendamisele suunatud 
riiklik poliitika 2001 - 2006 

detsember 2003  
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PEATÜKK 17. TEADUS JA TEADUSUURINGUD 
 
Eesti on Euroopa Liidu teaduse ja teadusuuringute alase acquis täies mahus üle võtnud ning võimeline seda rakendama Euroopa Liiduga ühinemise päevast alates küsimata mingeid 
üleminekuperioode või erandeid. Senised reformid antud valdkondades on kooskõlas Euroopa Liidu üldiste põhimõtete ja suundadega toetudes osaliselt ka koostööle liidu 
liikmesriikidega.6  
 
 
Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
Riiklike programmide strateegilise kontseptsiooni 
väljatöötamine: 
võimaldab teadlastel läbi riiklike programmide 
osaleda EL teadusprogrammides (ERA-NET) 

Eesti T&A strateegia “Teadmistepõhine Eesti” Detsember 2003  

Teaduse finantseerimise strateegia väljatöötamine 
aastateks 2004-2010: 
1) tagada vastavalt strateegiale teaduse 
konkurentsivõimeline rahastamine; 
2) kaasata erakapitali läbi innovatiivse 
teadustegevuse 

Eesti T&A strateegia “Teadmistepõhine 
Eesti”, COM (2002) 565 final Communication 
from the Commission: The european research 
area: providing new momentum - 
Strengthening - Reorienting - Opening up new 
perspectives. 16.10.2002; COM (2002) 499 
Communication from the Commission: more 
research for Europe - towards 3% of GDP. 
11.09.2002. 

Detsember 2003  

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 
Haridus- ja Teadusministeerium; riiklike 
tehnoloogiaprogrammide ettevalmistamine 
strateegilistes võtmevaldkondades 
(kasutajasõbralikud infotehnoloogiad ja 
infoühiskonna areng, biomeditsiin, 
materjalitehnoloogia) 

Eesti T&A strateegia “Teadmistepõhine Eesti” II p.a. 2004 Rahastatakse riigieelarvest, vajadus välisabi 
järele 

Haridus- ja Teadusministeerium: teaduse 
tippkeskuste programm 2001-2006. Eesmärgid: 
1) strateegilise partnerluse toetamine teadlaskonna ja 

Eesti T&A strateegia “Teadmistepõhine 
Eesti”; COM (2002) 565 final Communication 
from the Commission: The european research 

Programmi kestvus 2003–
2006 

Rahastatakse riigieelarvest ja EL 
struktuurivahenditest 

                                                                 
6 Vt. ka VVTK ptk.15. “Tehnoloogia ja innovatsioon” 



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 145 

ettevõtete vahel; 
2) Eesti integreerimine Euroopa Teadusruumi; 
3) atraktiivse keskkonna loomine teadusuuringuteks 
(infrastruktuur, teadusaparatuur, koolitus) 

area: providing new momentum - 
Strengthening - Reorienting - Opening up new 
perspectives. 16.10.2002; COM (2002) 499 
Communication from the Commission: more 
research for Europe - towards 3% of GDP. 
11.09.2002. 
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PEATÜKK 18. HARIDUS, KOOLITUS JA NOORSUGU 
 
Eesti on Euroopa Liidu hariduse, koolituse ja noorsoo alase acquis täies mahus üle võtnud ning võimeline seda rakendama Euroopa Liiduga ühinemise päevast alates küsimata mingeid 
üleminekuperioode või erandeid. Senised reformid antud valdkondades on kooskõlas Euroopa Liidu üldiste põhimõtete ja suundadega toetudes osaliselt ka koostööle liidu 
liikmesriikidega.  
 
 
Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
Haridus- ja Teadusministeerium, võõrtööliste laste 
koolituse edendamine Eestis  

Nõukogu direktiiv 77/486/EMÜ võõrtööliste 
laste koolituse kohta 

2003-2004 Rahastatakse Hollandi Matra 
Liitumiseelsete Projektide programmi 
2003 raames. 
Projekt algas jaanuaris 2003, kestab kuni 
detsembrini 2004. 

Haridus- ja Teadusministeerium,  SA Eesti Kutsehariduse 
Reform: 
1) Struktuurifondide administratiivse struktuuri 
ettevalmistamine koostöös SA Eesti Kutsehariduse 
Reformiga – SA Eesti Kutsehariduse Reformi 
reorganiseerimine riigi poolt asutatud sihtasutuseks; 
2) Aruandlussüsteemi väljatöötamine; 
3) Finantskontrollisüsteemi kujundamine. 

“Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu 
struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne 
programmdokument 2003 – 2006”  
 

II p.a 2003 Rahastatakse riigieelarvest. 
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PEATÜKK 19.TELEKOMMUNIKATSIOON JA POSTISIDE 
 
Käesoleval hetkel on kõik siseriiklikud õigusaktid ühtlustatud Euroopa Liidu vastavate õigusaktidega. Telekommunikatsiooniseadus ja postiseadus ning nendest tulenevad 
alamaktid on kooskõlas kehtiva Euroopa Liidu  regulatsiooniga. 

 

Õigus aktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg/  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
2002/19/EÜ  
(Access Directive - juurdepääsudirektiiv) 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste 
lubade andmise kord 
(Authorisation Directive) 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(Framework Directive) 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
2002/58/EÜ isikuandmete töötlemise ja eraelu 
puutumatuse kaitse elektroonilise side sektoris  
(Directive on privacy and electronic 
communications) 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
2002/77/EÜ konkurentsist elektroonilise 
sidevõrkude ja teenuste turul 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
2002/22/EÜ universaalteenuste ning kasutajate 
elektroonilise sidevõrkude ja teenustega seotud 
õigused 
 

Elektroonilise side seadus 
 
 
Vabariigi Valitsuse määrused 
Majandus- ja kommunikatsiooni ministri 
määrused 

01.12.2003/ 01.05.  2004 
 
 
01.04 2004/ 01.05.2004 

Jõustumine sõltub menetlemisest 
Riigikogus 
 
Seadusest tulenevad alamaktid esitatakse 
ja jõustuvad pärast seaduse vastuvõtmist 
Riigikogus 
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Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
1999/5/EÜ raadioseadmete ja 
telekommunikatsiooni terminaliseadmete 
vastastikune ühildatavus ja tunnustamine 

Elektroonilise side seadus 
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määrused 

01.12.2003/ 01.05.  2004 
 
01.04 2004/ 01.05.2004 

Jõustumine sõltub menetlemisest 
Riigikogus 
Seadusest tulenevad alamaktid esitatakse 
ja jõustuvad pärast seaduse vastuvõtmist 
Riigikogus 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
2002/39/EÜ ühenduse direktiivi 97/67/EÜ 
muutmine ühenduse postiteenuste turu edasise 
avamise suhtes 

Postiseaduse muutmise seadus 
 
Vabariigi Valitsuse määrused 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määrused 
 

01.12.2003/ 01.05. 2004 
 
01.04. 2004/01.05.2004 

Jõustumine sõltub menetlemisest 
Riigikogus. 
Alamaktid töötatakse välja ja 
kehtestatakse peale Postiseaduse 
muutmiseseaduse jõustumist  

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
 
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium   - 
 Elektroonilise side seadus  01.05.2004  
 Vabariigi Valitsuse määrused 01.05.2004  
 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 

määrused 
01.05.2004  

 Postiseaduse muutmise seadus 01.05.2004  
 Vabariigi Valitsuse määrused 01.05.2004  
 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 

määrused 
01.05.2004  
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PEATÜKK 20. KULTUUR JA AUDIOVISUAALPOLIITIKA 
 
20.1. Kultuur 
 
Eesti seadusandlus kultuurivaldkonnas on Euroopa Liidu õigusaktidega kooskõlas. 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
1. Osalemine Euroopa Ühenduste 
raamprogrammis “Kultuur 2000” aastatel 2001-
2004 (pikendatud kuni 2006). Eesti liitus 
programmiga 2001. a. Programmis edukaks 
osalemiseks loodi 2002. a. Kultuuri-
ministeeriumisse infokeskus – Eesti Kultuuri 
Kontaktpunkt.  Tegevus sisaldab teabepäevade, 
seminaride korraldamist, infomaterjalide 
koostamist teavitamaks kultuuriprojektide tegijaid 
programmist “Kultuur 2000” ning selles osalemise 
võimalustest ja tingimustest.  
 
2. Eesti esindajate osavõtt Euroopa Ühenduste 
raamprogrammi “Kultuur 2000” korralduskomitee 
tööst. 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus nr. 
508/2000/EÜ, millega kehtestatakse 
programm “Kultuur 2000” 14. veebruar 
2000 
 
 
 
 
 
 
 
Euroopa Ühenduste ja nende 
liikmesriikide ning Eesti Vabariigi 
vahelise assotsiatsiooninõukogu otsus nr. 
6/2001, millega võetakse vastu 
tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks 
programmis “Kultuur 2000” 
 
 

Programmis osalemine  
2001-2006 
 
 
 
 

Eesti aastane osalusmaks on  
2 030 000 EEK, millest 1 360 000 EEK 
tuleb Kultuuriministeeriumi eelarvest ning  
670 000 EEK PHARE rahvuslikust 
eraldisest.  
Lisaks tasub Kultuuriministeerium veel 
Kultuuri Kontaktpunkti aastase eelarve  468 
000 EEK. 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaar 
Kultuuriprojektide tegijate teavitamine 
programmist “Kultuur 2000” ning selles osalemise 
võimalustest ja tingimustest seminaride vormis ja 
elektrooniliselt.  

Koolitustest, teabepäevadest ja 
seminaridest võtab osa umbes 150 
inimest, elektroonilisel teel teavitamine 
haarab aga umbes 500 inimest. 

Üritused on ajaliselt seotud 
kord aastas välja 
kuulutatavate projektide 
konkurssidega.   

 

 
20.2. Audiovisuaalpoliitika 
 
Eesti seadusandlus audiovisuaalvaldkonnas on Euroopa Liidu õigusaktidega kooskõlas. 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
Eesti osalus  audiovisuaalvaldkonna 
toetusprogrammis MEDIA Plus 2002-2005. 
Programmi info-ja nõustamiskeskus Media Desk  
asutati 2002. a. ja see töötab Eesti Filmi 
Sihtasutuse juures. 
 
 
 
 
Eesti esindajate osavõtt MEDIA Plus programmi 
komitee tööst. 
 

Nõukogus otsus 2000/821/EÜ Euroopa  
päritoluga audiovisuaalteoste arendamise, 
levitamise ja nende müügi edendamise 
soodustamiseks mõeldud programmi 
rakendamise kohta (MEDIA Plus-
arendamine, levitamine ja müügi 
edendamine) 2001-2005  20.detsember 
2000. 
 
Euroopa parlamendi ja nõukogu otsus 
163/2001/EC koolitusprogrammide 
rakendamisest Euroopa 
audiovisuaaltööstuse professionaalidele 
(MEDIA Plus-koolitus) 2001-2005   
19.jaanuar 2001 

2002-2005 Eesti osalusmaks on 120 000 EUR, millest 
42 000 EUR  ehk 655 200 EEK tuleb Phare 
rahvuslikust eraldisest. 
Media Deski tegevuskuludeks on 2003. a. 
KM eelarves ette nähtud 35 000 EUR ehk 
546 000 EEK. 
 

Euroopa päritolu tööde osakaal  Eesti telejaamade 
programmides jõuab 51%-ni ja sõltumatute 
tootjate tööde osakaal 10% -ni. 

Piirideta televisiooni direktiiv 
Ringhäälinguseadus  

12.12.2003 
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KM jälgib telejaamade ettevalmistuste käiku EL 
piirideta televisiooni direktiivi põhinõuete 
täitmiseks, küsides selle kohta  regulaarselt 
informatsiooni . 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Pidev audiovisuaalvaldkonna professionaalide 
koolitus, mida korraldab programmi info-ja 
nõustamiskeskus Media Desk, osalemaks edukalt 
MEDIA Plus programmis  

Filmi-ja teletootjad  
 
 
 

pidev  

Ametnike koolitus: Euroopa Liidu 
otsustusprotsessis osalemine – EL tasand- Eesti 
osalemine EL komiteede ning töögruppide töös.    

Ametnikud, kelle tööülesanded pärast EL-
ga liitumist on seotud Eesti osalemisega 
EL otsustusprotsessis  

pidev  

Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemine – 
siseriiklik tasand – strateegiline juhtimine ning 
huvigruppide kaasamine otsustusprotsessi 

Ametnikud, kes osalevad EL 
otsustusprotsessis siseriikliku tasandil 
eesmärgiga tõsta administratiivset 
suutlikkust 

pidev  
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PEATÜKK 21. REGIONAALPOLIITIKA JA STRUKTUURIVAHENDITE KOORDINEERIMINE 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg, 

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/1999, millega 
nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta (21. 
juuni 1999) 
Muudetud: Nõukogu määrus (EÜ) nr 1447/2001 , 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1260/1999, 
millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide 
kohta (28. juuni 2001) 
 

Vajab täiendavat reguleerimist siseriiklikes 
õigusaktides.  
 
Alamaktide vastuvõtmine sõltub ka SPD 
programmdokumendi heakskiitmisest EK -s, 
kus fikseeritakse lõplikud kriteeriumid abi 
saamiseks.  
 
SPD läbirääkimised EK -ga toimuvad terve 
2003 aasta jooksul. 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1681/94 eeskirjade 
eiramise ja valesti makstud summade 
sissenõudmise kohta struktuuripoliitika 
rahastamisel ning infosüsteemi loomise kohta 
selles valdkonnas (11. juuli 1994) 

Vajab täiendavat reguleerimist siseriiklikes 
õigusaktides 

Komis joni määrus (EÜ) nr 643/2000 euro 
kasutamise korra kohta struktuurifondide eelarve 
haldamisel (28. märts 2000) 

Ilmselt ei vaja täiendavat reguleerimist 
siseriiklikes õigusaktides 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1159/2000, mis 
käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis - ja 
avalikustamismeetmeid seoses struktuurifondide 
antava abiga (30. Mai 2000)  

seaduse eelnõu esitatakse 
16.06.2003 
 
Rakendusaktid esitatakse 
2003. aasta jooksul. 
 
Kõik  jõustuvad EL-ga 
liitumisest. 

Ilmselt ei vaja täiendavat reguleerimist 
siseriiklikes õigusaktides 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1685/2000 , millega 
kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 
1260/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad 
seoses struktuurifondide kaasfinantseeritavate 
meetmetega seotud kulutuste abikõlblikkusega 
(28. juuli 2000)  

14 struktuurifonde ja Ühtekuuluvusfondi 
reguleerivate EÜ määruste siseriiklikuks 
rakendamiseks on plaanis koostada 
(eri)seaduse eelnõu esialgse pealkirjaga 
“EL struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi rakendamise seadus” . 
Täiendavalt koostatakse VV määruste 
eelnõud (järelevalvekomitee 
moodustamine, riikliku registri loomine, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 
ja toetuse maksmise korrad, taotluse 
hindamise korrad ehk 
hindamiskriteeriumid (tulenevalt 
meetmetest kuni 29 määrust) – kokku 
hinnanguliselt 30 rakendusakti. 

seaduse eelnõu esitatakse 
mai 2003 
 
määruste eelnõudest 
esitatakse hiljem 2003 aasta 
jooksul. 

Vajab täiendavat reguleerimist siseriiklikes 
õigusaktides juhul, kui peetakse vajalikuks 
abikõlblike kulutuste kindlaksmääramisel 
kohaldada määruse eeskirjadest rangemaid  
siseriiklikke sätteid. 
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Komisjoni määrus (EÜ) nr 438/2001, millega 
kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 
1260/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad 
haldus- ja kontrollisüsteemi kohta seoses 
struktuurifondidest antava abiga (2. märts 2001)  

Vajab täiendavat reguleerimist siseriiklikes 
õigusaktides 
 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 448/2001, millega 
nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad 
finantskorrektsioonide tegemise korra kohta 
struktuurifondidest antavas abis (2. märts 2001) 

Vajab täiendavat reguleerimist siseriiklikes 
õigusaktides 
 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 
1783/1999 Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta 
(12. juuli 1999) 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, 
Siseministeeriumi ning 
Keskkonnaministeeriumi haldusalas 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 
1784/1999 Euroopa Sotsiaalfondi kohta (12. juuli 
1999) 

Sotsiaalministeeriumi haldusalas 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/1999  Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
(EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning 
teatavate määruste muutmise ja kehtetuks 
tunnistamise kohta (17. mai 1999) 
EPATF reguleerivad täiendavalt Komisjoni 
määrused 2603/ 1999 ja 445/2002 

 
Kõik  jõustuvad EL-ga 
liitumisest. 

Põllumajandusministeeriumi haldusalas 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1263/1999 Kalanduse 
Arendusrahastu kohta (21. juuni 1999) 
KAR reguleerib täiendavalt Nõukogu määrus 
2792/1999, mida on muudetud määrustega 
1451/2001 ja 179/2002 

 

seaduse eelnõu esitatakse 
mai 2003 
 
määruste eelnõudest 
esitatakse hiljem 2003 aasta 

Põllumajandusministeeriumi haldusalas 
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Nõukogu määrus (EÜ) nr 1164/94 , millega 
asutatakse ühtekuuluvusfond (16. Mai 1994) 
Muudetud: Nõukogu määrus (EÜ) nr 1264/1999 , 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1164/94, 
millega asutatakse ühtekuuluvusfond (21. juuni 
1999) ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1265/1999 , 
millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1164/94 
(millega asutatakse ühtekuuluvusfond) II lisa (21. 
juuni 1999) 

Vajab täiendavat reguleerimist siseriiklikes 
õigusaktides 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1831/94 eeskirjade 
eiramise ja valesti makstud summade 
sissenõudmise kohta seoses Ühtekuuluvusfondi 
kaudu toimuva rahastamisega ning infosüsteemi 
loomise kohta selles valdkonnas (26. juuli 1994) 

Vajab täiendavat reguleerimist siseriiklikes 
õigusaktides 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1386/2002, millega 
sätestatakse täpsed eeskirjad Nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1164/94 rakendamiseks 
Ühtekuuluvusfondist antud abi juhtimis - ja 
kontrollisüsteemidele ning finantskorrektsioonide 
tegemise protseduurid (29. juuli 2002) 

 jooksul. 
 
Kõik  jõustuvad EL-ga 
liitumisest. 

Vajab täiendavat reguleerimist siseriiklikes 
õigusaktides 

 Riik lik arengukava (SPD) Esitamine: märts 2003 Valitsuse poolt kinnitatud SPD on aluseks 
Euroopa komisjoniga peetavatele 
läbirääkimistele ning programmitäiendi 
koostamiseks. 

 Eesti riikliku arengukava EL 
struktuurfondide kasutuselevõtuks – 
Ühtse programmdokumendi 2003-2006 ja 
programmitäiendi lõplik heakskiitmine 

Esitamine: 18.12.2003  

 Regionaalarengu seadus Esitamine: märts 2004 Siseministeeriumi haldusalas. Kohaliku ja 
regionaalse tähtsusega investeeringute ja 
arendustegevuse  regionaalne 
programmeerimine  võimaldab kõige 
paremini kasutada kohaliku algatusvõime, 
spetsialiseerumise  eeldused ja ressursid, 
eriti ELst saadav investeerimistoetus. 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
    
Inimressursi vajaduste analüüs  mai 2003  Nii analüüs kui ka selle koolituskavaks 

vormimine ja kava elluviimine suunatud 
struktuurifondide rakendamisega seotud 
inimestele. Lõplik versioon sõltub täpsetest 
meetmekirjeldustest ning rahajaotusest 
meetmete vahel. 

Koolituskava väljatöötamine  mai 2003  Sõltub inimressursi analüüsi tulemustest 
Koolituskava elluviimine  2004 I pa Jätkub ka SF elluviimisel, kuid siis juba 

täiendatud kava alusel 
Finantsjuhtimissüsteemi kirjeldamine ja 
väljaarendamine 

 2003.a jooksul Seadusandluses saab fikseeritud kogu raamistik 
k.a väljamaksete tegemine, valesti kasutatud 
vahendite tagasinõudmine, 
kaasfinantseerimisega seotud teema, aruandlus, 
kontroll 

Finantssüsteemi protseduuride väljatöötamine  2003.a jooksul  
Rahandusministeerium, järelevalve süsteemi 
kontseptsiooni välja töötamine 

november 2002 Üldine järelevalve kontseptsioon välja töötatud 

Rahandusministeerium,  järelevalve süsteemi 
välja töötamine prioriteetide lõikes ning 
partneritega kooskõlastamine 

detsember 2002  

Rahandusministeerium, SPD järelevalve 
komisjoni koosseisu määratlemine ja 
sekretariaadi nimetamine 

detsember 2002  

Rahandusministeerium, järelevalve 
komisjonide protseduurireeglite välja 
töötamine 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/1999; 
koostamisel täiendavad Eesti 
õigusaktid 

juuli 2003 Ekspertabi SPP+ ekspertidelt  

Rahandusministeerium; järelevalve 
käsiraamatu koostamine 

Vajadus tuleneb määrusest 1260/1999 juuli 2003 Ekspertabi SPP+ ekspertidelt  
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Euroopa Nõukogu määrustele vastava 
struktuurifondide infosüsteemi analüüsi 
teostamine 

 juuni 2003 Euroopa Nõukogu määrused nr 1260/1999 
artiklid 18(3)(e) ja 34(1)(a), 438/2001, 448, 
1685/2000 ja 69/2000 vastavalt tuleb 
liikmesriikides välja ehitada struktuurifondide 
infosüsteemi struktuurifondide projektide 
informatsiooni vahetuseks Eesti ja Euroopa 
Komisjoni vahel. 
 
Analüüs teostatakse Phare rahadest (SPP+ 
projekti alt) 

Struktuurifondide infosüsteemi arenduse 
hanke läbiviimine 

 30. november 2003 Hanke pikaajalisus tuleneb sellest, et tegu on 
Phare rahvusvahelise hankega 

Struktuurifondide infosüsteemi arendus  31. märts 2004 31. märts 2004 peab valmis olema vähemalt 
struktuurifondide infosüsteemi osa, mis teostab 
infovahetust Eesti ja Euroopa Komisjoni vahel. 

Struktuurifondide infosüsteemiks vajalike 
riistvaralahenduste hanke läbiviimine 

 31. detsember 2003 Riistvara hange finantseeritakse infosüsteemi 
arenduse projekti kaasfinantseerimise rahadest 

Lõplike abisaajate teavitus 1129/2000 Vaja määrata teavitustöö 
koordinaator koos 
Korraldusasutuse valmisoleku 
saavutamisega. Muus  osas  
jooksev töö, Korraldusasutuse 
ülesanne 

ASOs määratud tööle euroinfonõunik alates 
2002 detsembrist. 
2002 on RM korraldanud seminare ning 
infopäevi avalikkuse teavitamise eesmärgil. 
Edasine tegevuskava leiab käsitlemist SPD 
rakenduspeatükis ning seadusandlik alus 
määratakse ettevalmistatavas SF seadusandlikus 
raamistikus, mis valmib 2003.a. alguseks ning 
rakendusaktid 2003.a. jooksul 

Tugisüsteemi käivitamine  2003 I p-a 
Lõplike abisaajate koolitus projektide 
ettevalmistamiseks 

 2003.a jooksul 
Vabatahtlikud ülesanded, vajalikud 
absorbeerimisvõime vahendite sihipärase 
kasutamise tagamiseks 
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PEATÜKK 22. KESKKOND 
 
22.1. Horisontaalsed õigusaktid  
 

22.1.1. Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnakorraldus  
 

Õigus aktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Euroopa  Parlamendi ja Nõukogu 27. juuni 
2001 direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta 

Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnaauditeerimise seaduse 
muutmise seadus 

detsember 2003 Strateegilise keskkonnamõju hindamise nõue on 
KMH seaduses olemas, kuid direktiivi 
2001/42/EÜ ühtlustamiseks on vaja seadust 
muuta 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
KKM 
Strateegilise keskkonnamõju hindamise alane 
koolitus ametnikele ja ekspertidele 

KKM, KT, KOV, KMH/SMH 
eksperdid (kuni 240 osalejat) 

november 2003 Vajalik välisabi  (väliseksperdid, 
finantseerimine) 

Keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi 
(Euroopa Liidu EMAS määrus nr 761/2001) 
tutvustav seminar Eesti ettevõtjatele  

Riigiasutused, Eesti ettevõtted, VVO-d 
jne (kuni 100 osalejat) 

aprill 2003 Vajalik välisabi  (väliseksperdid, 
finantseerimine) 
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22.1.2. Info kättesaadavus ja informeerimine  
 

Õigusaktide ühtlustamine     

1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Keskkonnaministri määrus 
“Keskkonnaregistri avalikult 
kasutatavate andmete paberkandjal 
avalikustamise maht ja kuju”* 

juuni2003 
 

 

Keskkonnaministri määrus 
“Rahvusvahelise lepinguga määratud 
andmevahetuse täpsustatud kord”*  

juuni 2003 
 

 

VV korraldus “Keskkonnaregistri 
volitatud töötleja määramine”*  

mai 2002 
 

 

Keskkonnaministri määrus 
“Keskkonnaregistri pidamise 
täpsustatud korra täiendamine” 

juuli 2003 
jaanuar 2004 

 

Keskkonnaministri määrus 
“Keskkonnaregistri pidamise 
täpsustatud kord”*  

juuni 2003 
 

 

90/313/EMÜ Juurdepääsust keskkonnaalasele 
informatsioonile 
 
91/692/EMÜ Aruandlus keskkonnaalaste 
õigusaktide osas Euroopa Komisjonile 
 
EK otsus 2000/479 EÜ Euroopa saasteregistri 
rakendamise kohta 

Keskkonnaministri määrus 
”Keskkonnaregistrist andmete 
väljastamise taotluse nõuded ja vorm” 

mai 2003 
juuni 2003 

Esitamine on seotud keskkonnaregistri 
infotehnoloogilise lahenduse väljatöötamisega, 
mille tähtaeg on 2003. aasta märts 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
Prooviaruandlus Euroopa Komisjonile nelja 
õhu direktiivi täitmise kohta 2000-2002 

CONF-EE 3/01 
Nõukogu direktiivi 91/692/EMÜ 
artikkel 4 ja Komisjoni otsus 96/511 

30.09.2003 Prooviaruandlus katab direktiive 80/779/EMÜ, 
82/884/EMÜ, 85/203/EMÜ ja 84/360/EMÜ 
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22.1.3. Ökomärgis  
 

Õigusaktide ühtlustamine 
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus 
nr 1980/2000 ühenduse muudetud ökomärgise 
andmise süsteemi kohta 

Pakendiseadus november  2003 Kuigi Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1980/2000 on EL ökomärgise andmise 
kohta, võetakse nimetatud määrus aluseks ka 
Eesti ökomärgise süsteemi väljatöötamisel. 

 
22.2. Välisõhukaitse  

 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 

Välisõhukaitse seadus (uus) oktoober 2003 
 

 

KKM määrus 
“Puidutöötlemisel välisõhku eralduvate 
saasteainete heitkoguste 
määramismeetodid” II etapp 

aprill 2003 
 

 
 

KKM määrus “Välisõhu saastetaseme 
piirväärtused, 
saasteainete taluvuse piirmäärad ja 
häiretasemed” 

detsember 2003 
 

Eelnõu tähtaeg ja nimetus on tinglikud, kuna 
seadus ei ole vastu võetud. 

KKM määrus “Lahustite kasutamisel 
eralduvate lenduvate orgaaniliste 
ühendite heitkoguste piirväärtusted “ 

detsember 2003 
 

 

96/62/EÜ välisõhu kvaliteedi hindamise ja 
kontrolli kohta; 
1999/30/EÜ vääveldioksiidi, 
lämmastikdioksiidi, lämmastikoksiidide, 
tahkete osakeste ja plii kontsentratsioonide 
piirväärtuste kohta välisõhus 
 

VV määrus: “Vääveldioksiidi, 
lämmastikdioksiidi, ammoniaagi ja 
lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste riiklikud piirnormid 
aastaks 2010”  

detsember 2003 
 

Eelnõu tähtaeg ja nimetus on tinglikud, kuna 
seadus ei ole vastu võetud. 



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 160 

Välisõhukaitse seadus (uus) oktoober 2003 
 

 2000/69/EÜ benseeni ja süsinikmonooksiidi 
piirväärtuste kohta välisõhus 

KKM määrus “Välisõhu saastetaseme 
piirväärtused, 
saasteainete taluvuse piirmäärad ja 
häiretasemed” 

detsember 2003 
 

Eelnõu tähtaeg ja nimetus on tinglikud, kuna 
seadus ei ole vastu võetud. 

2002/3/EÜ välisõhu osooni kohta Välisõhukaitse seadus (uus) oktoober 2003 
 

 

 KKM määrus “Välisõhu saastetaseme 
piirväärtused, 
saasteainete taluvuse piirmäärad ja 
häiretasemed” 

detsember 2003 
 

Eelnõu tähtaeg ja nimetus on tinglikud, kuna 
seadus ei ole vastu võetud. 

Välisõhukaitse seadus (uus) oktoober 2003  2001/80/EÜ suurtest põletusseadmetest õhku 
eralduvate saasteainete emissiooni piiramisest VV määrus: “Vääveldioksiidi, 

lämmastikdioksiidi, ammoniaagi ja 
lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste riiklikud piirnormid 
aastaks 2010”  

detsember 2003 
 

Eelnõu tähtaeg ja nimetus on tinglikud, kuna 
seadus ei ole vastu võetud. 

Välisõhukaitse seadus (uus) oktoober 2003 
 

 2001/81/EÜ teatud saasteainete riiklike 
piirnormide kohta 

VV määrus: “Vääveldioksiidi, 
lämmastikdioksiidi, ammoniaagi ja 
lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste riiklikud piirnormid 
aastaks 2010”  

detsember 2003 
 

Eelnõu tähtaeg ja nimetus on tinglikud, kuna 
seadus ei ole vastu võetud. 

Välisõhukaitse seadus (uus) oktoober 2003 
 

 

KKM määrus “Lahustite kasutamisel 
eralduvate lenduvate orgaaniliste 
ühendite heitkoguste piirväärtusted “ 

detsember 2003 
 

 
 

1999/13/EÜ osades tegevustes ja seadmetes 
orgaaniliste lahustite kasutamise tagajärjel 
tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite  
piiramise kohta 
 

VV määrus: “Vääveldioksiidi, 
lämmastikdioksiidi, ammoniaagi ja 
lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste riiklikud piirnormid 
aastaks 2010”  

detsember 2003 
 

Eelnõu tähtaeg ja nimetus on tinglikud, kuna 
seadus ei ole vastu võetud. 
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Välisõhukaitse seadus (uus) oktoober 2003 
 

 70/220/EMÜ, 72/306/EMÜ, 88/77/EMÜ ja 
nende täiendamisdirektiivid mootorsõidukite 
heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste 
piirväärtuste kohta 

VV määrus: “Vääveldioksiidi, 
lämmastikdioksiidi, ammoniaagi ja  
lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste riiklikud piirnormid 
aastaks 2010”  

detsember 2003 
 

Eelnõu tähtaeg ja nimetus on tinglikud, kuna 
seadus ei ole vastu võetud. 

97/68/EÜ maanteevälistele liikurmasinatele 
paigaldatavatest sisepõlemismootoritest 
väljuvate gaasiliste saasteainete ja tahkete 
osakeste heitkoguste vastaseid meetmeid 
käsitlevate liikmesriikide seaduste 
ühtlustamisest 

Välisõhu kaitse seadus (uus) oktoober 2003 
 

 

94/63/EÜ bensiini säilitamisel ja selle 
jaotamisel terminalidest teenindusjaamadesse 
lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) 
emissiooni  kontrolli kohta 

Välisõhukaitse seadus (uus) oktoober 2003 
 

 

Direktiiv 1999/94/EÜ tarbija informeerimisest 
mootorsõidukites kasutatavate kütuste 
kogustest ja heitgaasides sisalduva 
süsinikdioksiidi heitkogustest 

Välisõhukaitse seadus (uus) oktoober 2003 
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Osoon 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 

Vabariigi Valitsuse 6. mai 1999. a 
määruse nr. 146 “Osoonikihti 
kahandavate ainete ja neid aineid 
sisaldavate toodete, mille tootmist, 
kasutamist, importi, eksporti või 
transiiti piiratakse või keelatakse, 
nimekirjade ning nende ainete 
kontrollinõuete kinnitamine“ muutmine 
 

märts 2004  
 

Määruse eelnõu on KeM keskkonnakorralduse –
ja tehnoloogia osakonna menetluses  

1) Osoonikihti kahandavate ainete Montreali 
protokoll ja kõik selle protokolli parandused 
2) (EÜ) 2037/2000 osoonikihti kahandavate 
ainete kohta 

Keskkonnaministri 15.05.2001 määruse 
nr 26 "Osoonikihti kahandavate ainete 
ja neid aineid sisaldavate toodete, mille 
tootmist, kasutamist, importi, eksporti 
või transiiti piiratakse või keelatakse, 
Eesti kaupade nomenklatuuri 
kaubapositsioonide kinnitamine" 
muutmine 

mai 2003 
 

Eesti kaupade nomenklatuuri kaubapositsioonid 
muutuvad pidevalt ja seetõttu toimub iga-
aastane EKN koodide kaasajastumine   

1) Osoonikihti kahandavate ainete Montreali 
protokolli 1999. aasta Pekingi parandused 
2) Nõukogu otsus 2002/215/EÜ osoonikihti 
kahandavate ainete Montreali protokolli 
neljanda paranduse kohta 
3) (EÜ) 2037/2000 osoonikihti kahandavate 
ainete kohta 

Osoonikihti kahandavate ainete 
Montreali protokolli 1999. aasta 
Pekingi paranduste ratifitseerimise 
seadus 

aprill 2003 
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22.3. Jäätmekäitlus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Direktiiv 94/62/EÜ pakendi ja 
pakendijäätmete kohta ja eelnõu direktiivi 
94/62/EÜ täiendamise kohta 

Pakendiseadus 
 

november 2003   Seaduse eelnõu tähtaeg on seotud EL 
pakendidirektiivi täiendamise direktiivi 
vastuvõtmisega, mis on pikemat aega 
menetluses EL Parlamendis ja Nõukogus 

Pakendiseadus 
 
 

november 2003  Komisjoni otsus 2001/524/EÜ  viidete 
avaldamisest Ametlikus Teatajas standardite 
EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 
13430:2000, EN 13431:2000 ja EN 
13432:2000 kohta seoses direktiiviga 
94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta 

KKM määrus “Standardite  
EVS EN 13428 ja EVS EN 13432 
ülevõtmine viitemeetodil” 

detsember 2003 
jõustub 2004   

Pakendiseaduse rakendusakt  2003. aasta I 
poolaasta standardimiskavas on standardite EVS 
EN 13428 Pakend. Pakendi  
tootmisele ja koostisele rakendatavad 
spetsiifilised nõuded; EVS EN 13432 
Pakend. Kompostimise ja biolagundamise teel 
taaskasutatavale pakendile esitatavad  
nõuded,  kehtestamine (eesti keelsetena). 
Standardite eelnõud on 1. aprillist 2003 
arvamusküsitlusel. 

Direktiiv 75/442/EM Ü jäätmete kohta ja 
91/156/EMÜ direktiivi 75/442/EMÜ 
täiendamise kohta, direktiiv 91/689/EMÜ 
ohtlike jäätmete kohta. Direktiiv 1999/31/EÜ 
prügilate kohta. Direktiivid 78/176/EMÜ,  
82/883/EMÜ, 83/29/EMÜ ja 92/112/EMÜ 
titaanoksiidi tööstuse jäätmete kohta. Direktiiv 
2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite 
kohta. Direktiiv 2000/76/EÜ jäätmete 
põletamise kohta 
 

Jäätmeseadus juuni 2003 Seoses uue Riigikogu valimisega esitatakse 
Jäätmeseadus  uuesti. 
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Direktiiv 96/59/EÜ PCB/PCT kõrvaldamise 
kohta 

KKM määrus “Ohtlike ainete 
maksimaalne sisaldus ja tehnilised 
normid PCB-de sisalduse määramiseks 
isolatsiooni- ja soojusvahetusõlides 
ning naftasaadustes” 

detsember 2003, 
jõustub 2004 

Standardite EVS-EN 12766-1:2000, EVS-EN 
12766-2:2001 ja EVS-EN 61619:2002 
rakendamine. Määruse nimetus on tinglik. 

Määrus (EMÜ) 259/93 jäätmesaadetiste 
järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, 
ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo 
korral ja Euroopa Liidu Nõukogu otsus 
97/640/EÜ “Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo 
ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli 
konventsiooni osaliste kolmanda konverentsi 
otsuse III/I “Baseli konventsiooni muutmine” 
heaks kiitmise kohta 
 

KKM määrus “Jäätmete, mille 
riikidevaheline vedu  toimub 
riikidevahelise veo loa alusel, Eesti 
kaupade nomenklatuurikoodide 
määramine” 

detsember 2003, 
 

Jäätmeseaduse rakendusakt. Nimetus on tinglik 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus 7 
1. 2. 3. 5. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  
(sh koolitus), tähtaeg 

Õiguslik alus,  
rakendatav akt 

Tähtaeg  Kommentaarid 

Tallinna uue prügila I etapi käikuandmine Jäätmeseadus, KKM 26. juuni 2001 
määrus nr. 34 “Nõuded prügilate 
rajamiseks, kasutamiseks ja 
sulgemiseks” 

Prügila käikuandmine II kv 
2003 

100 milj. krooni, ettevõtte vahendid – laen. 

KKM, Tallinna Linnavalitsus 
Tallinna uue prügila juurdesõidutee ja 
kanalisatsioonitrassi ehitus 

KKM 26. juuni 2001 määrus nr. 34 Antakse käiku II kv. 2003 71,07 milj. krooni, sh Tallinna Linnavalitsus – 
17,77 milj. kr, ISPA – 53.3 milj. kr. 

KKM, KIK 
Paikuse Jäätmekäitluskeskuse ehituse 
rahvusvahelise hanke korraldamine 

KKM 26. juuni 2001 määrus nr. 34 2006 KIK, ov, ISPA 
Ehituse aastad 2004-2006, kogumaksumus 8,713 
MEUR, sh ISPA 5,489 MEUR 

                                                                 
7 Lühendid:  KKM - Keskkonnaministeerium, MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, KKT - keskkonnateenistused, KKI – Keskkonnainspektsioon, KIK – 
Keskkonnainvesteeringute Keskus, OJ- ohtlikud jäätmed, OJKS - ohtlike jäätmete käitlussüsteem, EJ - elektrijaam, ov - omavalitsus 
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1. 2. 3. 5. 
KKM, KIK 
Pääsküla prügila sulgemise rahvusvahelise 
hanke korraldamine 

KKM 26. juuni 2001 määrus nr. 34 2006 KIK, ov, ISPA 
Tööde teostamine aastatel 2004-2006, 
kogumaksumus 11,06 MEUR, sh ISPA – 8,295 
MEUR 

KKM, KIK 
Kagu-Eesti piirkondliku prügila – Tuulemäe 
prügila projekti arendus, ISPA 
finantseerimistaotluse ettevalmistamine 

KKM 26. juuni 2001 määrus nr. 34  KIK, ov, ISPA 

KIK 
“Ökosil” jäätmehoidla ohutustamine ja 
keskkonnakaitse 

KKM 26. juuni 2001 määrus nr. 34  Kokku 52,4 milj. krooni, sh KIK 8,1 milj. kr, 
NEFCO laen 4,0 milj. kr, NIB laen 20,3 milj. kr, 
Põhjamaade abi 20 milj. kr 

MKM, Eesti Energia AS: Balti Elektrijaama 
tuhavälja nr. 2 finantsmemorandumi 
koostamine ja rahvusvahelise hanke 
korraldamine 

KKM 26. juuni 2001 määrus nr. 34  2004 Tööde teostamine 2003-2004, kogumaksumus 
7,140 MEUR, sh ISPA 5,998 MEUR 

MKM, Eesti Energia AS: 
Tuhaärastustehnoloogia teostatavusuuringu 
tegemine ja katseseadmete ehituse algatamine 

KKM 26. juuni 2001 määrus nr. 34 2004 Finantseerimine täpsustamisel 

MKM, Eesti Energia AS: Eesti EJ 
tööstusjäätmete prügila (3 ladustusala) 
sulgemine 

KKM 26. juuni 2001 määrus nr. 34 2004 Finantseerimine täpsustamisel 

MKM, Eesti Energia AS: Elektrijaamades 
jäätmete kohtsorteerimise juurutamine 

KKM 26. juuni 2001 määrus nr. 34 2004 Finantseerimine täpsustamisel 

KIK, Ohtlike jäätmete käitlussüsteemi 
väljaarendamine 
sh.:   Pärnu OJ kogumiskeskuste       rajamine 
OJ kogumispunktid omavalitsustes  
OJKS-I objektide tehnoloogia täiustus 
Ohtlike jäätmete kogumine elanikkonnalt 

Jäätmeseadus 2004 11 900 tuh. kr KIK-i jäätmeprogrammist. 

KIK, Suletud prügilate korrastamine KKM 26. juuni 2001 määrus nr. 34 2004 12 200 tuh. Kr KIK-i jäätmeprogrammist. 
 

KIK, Tavajäätme käitlussüsteemide 
arendamine (jäätmejaamad, kompostikohad, 
liigiti kogumine) 

Üleriigiline jäätmekava  2004 11 900 tuh.kr KIK-i jäätmeprogrammist 
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1. 2. 3. 5. 
Direktiivi 2000/53/EÜ romusõidukite kohta 
rakendusplaani koostamine 

Direktiiv 2000/53/EÜ III kv 2003 Koostab ettevõte “Ökopol”, Saksamaa 

Üleriigilise pakendijäätmete kogumise ja 
taaskasutamise süsteemi ettevalmistamine  

Pakendiseadus 2003-2004 2003.a  - 30 000 tuh.kr ettevõtete vahendid 
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Koolitus  
 

   

REC Estonia: PHARE Access Programm, 
Itaalia keskkonnaministeerium 
VVOde, ametnike ja ettevõtete 
administratiivse suutlikkuse ja koostöö 
tugevdamine kohalike jäätmekavade 
koostamisel, I-II kv 2003 

Jäätmeseadus, üleriigiline jäätmekava   KKM esindajate osalust konsultantidena 

KKM: Ettevõtjate ja KKT spetsialistide 
ohtlike jäätmete alane koolitus, II kv 2003 

Jäätmeseadus ja selle rakendusaktid II kv 2003 30 000 kr (riigieelarve 605011.05) 

KKM: KKT ja KKI spetsialistide koolitus uue 
jäätmeseaduse nõuetest  

Jäätmeseadus IV kv 2003 30 000 kr (605011) 

KKM: kohalike omavalitsuste spetsialistide 
piirkondlik koolitus uue jäätmeseaduse 
nõuetest, 2 koolitust  

Jäätmeseadus II-III kv 2003 Norra abi 

KKM: koolitus ettevõtjatele, asjaomaste 
ministeeriu mide esindajatele ja 
valitsusvälistele organisatsioonidele pakendi 
ja pakendijäätmete taaskasutamise süsteemi 
loomisest  

Pakendiseadus, pakendiaktsiisi seadus III kv  2003 20 000 kr (605011) 

KKM: koolitus KKT, KKI ja omavalitsuste 
spetsialistidele direktiivi 2000/53/EÜ 
kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta 

Jäätmeseadus, KKM määrus “Nõuded 
kasutuselt kõrvaldatud sõidukite 
käitlemiseks” 

2003 30 000 kr (605011) 

KKM: koolitus ettevõtjatele direktiivi 
2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite 
kohta nõuete tutvustamiseks 

Jäätmeseadus, KKM määrus “Nõuded 
kasutuselt kõrvaldatud sõidukite 
käitlemiseks” 

2003 30 000 kr (605011) 

KKM: koolitus ohtlike jäätmete käitlemisega 
tegelevatele ettevõtetele ja labori töötajatele  

Jäätmeseadus III kv 2003 20 000 kr 
Koostöös ettevõttega “Chemcontrol”, Taani 

Üleriigilise pakendijäätmete kogumise ja 
taaskasutamise süsteemi ettevalmistamine  

Pakendiseadus 2003-2004 2003.a – 30 000 tuh.kr ettevõtete raha 
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22.4 Veekaitse  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 

KKM määrus 
Ohtlike ainete piirnormid pinna- ja 
merevees 

detsember 2003 

KKM määrus  
Nõuete kehtestamine 
ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike 
ainete kohta 

August 2003 

76/464/EMÜ ohtlike ainete pinnavette 
juhtimine (koos tütardirektiividega) 

KKM määrus 
Ohtlike ainete lubatava heite 
piirkogused tooraine- või toodangu 
ühiku kohta 

November 2003 

 

79/869/EMÜ joogivee ammutamiseks 
kasutatava pinnavee seiresagedus ja 
analüüsimeetodid 

*KKM määrus 
Veeuuringuid teostavatele 
katselaboritele esitatavad nõuded ja 
analüüsi referentmeetodid  

mai 2003 Esitamise tähtaeg lükatud 2 kuu võrra edasi (oli 
märts 2003) 

KKM määruse muutmine 
Ohtlike ainete piirnormid pinnases ja 
põhjavees 

detsember 2003 

SoM määrus 
Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna-ja 
põhjavee kvaliteedi ja kontrollinõuded 

Jaanuar 2003 
Jõustumine: 1.07.2003 

80/68/EMÜ põhjavee kaitse ohtlike ainetega 
reostumise eest 
75/440/EMU joogivee ammutamiseks 
kasutatava pinnavee kvaliteet 

KKM määrus 
Veeuuringuid teostavatele 
katselaboritele esitatavad nõuded ja 
analüüsi referentmeetodid 

Mai 2003 

 

91/271/EMÜ; 
98/15/EÜ asulareovee puhastamine 

KKM määrus 
Reovee kogumisalade määramise 
kriteeriumid 

juuni 2003  
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 KKM määrus 
Veeuuringuid teostavatele 
katselaboritele esitatavad nõuded ja 
analüüsi referentmeetodid 

Mai 2003  

VVM 
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 
nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri1 

Jaanuar 2003 
Jõustumine 01.07.2003 

KKM määrus 
Veeuuringuid teostavatele 
katselaboritele esitatavad nõuded ja 
analüüsi referentmeetodid 

Mai 2003 

91/676/EMÜ vee kaitse 
põllumajandusallikatest pärineva 
nitraadireostuse eest 

Veeseaduse muutmise seadus 2004 
 

 

KKM määrus 
Põhjaveekihtide veeklassid, 
veeklassidele vastavad 
kvaliteedinäitajate väärtused ning 
veeklasside määramise kord* 

detsember 2003  

KKM määruse muutmine 
Pinnaveekogude veeklassid, 
veeklassidele vastavad 
kvaliteedinäitajate väärtused ning 
veeklasside määramise kord* 

november 2003 Pinnaveekogude kvaliteedi hindamise 
süsteemile lisatakse ökoloogilised 
kvaliteedikriteeriumid 

KKM määrus 
Mereveeklassid, veeklassidele vastavad 
kvaliteedinäitajate väärtused ning 
veeklasside määramise kord 

november 2003 Esitamise tähtaega pikendatud (oli jaanuar 2003) 

KKM määrus 
Katselaboritevahelise võrdluskatsete 
läbiviimise kord 

juuni 2003 vajalik veeanalüüside rahvusvahelise 
usaldatavuse tarvis  

VV korraldus Harju alamvesikonna 
veemajanduskava kinnitamine 

2005  

2000/60/EÜ Veepoliitika raamdirektiiv 

VV korraldus Pärnu alamvesikonna 
veemajanduskava heakskiitmine 

2004  
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VV korraldus Pandivere põhjavee 
alamvesikonna veemajanduskava 
heakskiitmine 

2004  

VV korraldus Matsalu alamvesikonna 
veemajanduskava heakskiitmine 

2005  

VV korraldus Läänesaarte 
alamvesikonna veemajanduskava 
heakskiitmine 

2005  

VV korraldus Viru alamvesikonna 
veemajanduskava heakskiitmine 

2005  

VV korraldus Võrtsjärve 
alamvesikonna veemajanduskava 
heakskiitmine 

2005  

VV korraldus Peipsi alamvesikonna 
veemajanduskava heakskiitmine 

2005  

VV korraldus Koiva alamvesikonna 
veemajanduskava heakskiitmine 

2004  

 

VV korraldus Eesti vesikonna 
veemajanduskava heakskiitmine 

2008  

91/676/EMÜ vee kaitse 
põllumajandusallikatest pärineva 
nitraadireostuse eest 

VV korraldus: Pandivere ja Adavere 
nitraaditundliku ala tegevuskavade 
heakskiitmine 

2004  

Rahvusvahelised lepped ja konventsioonid 
 Tsiviilvastutuse konventsiooni 1992. a 

protokollide ratifitseerimise seaduse 
eelnõu 

2003 I pa Esitatud Välisministeeriumile 2002.a-l. 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
76/464/EMÜ ohtlike ainete pinnavette 
juhtimine (koos tütardirektiividega) 

Ohtlike ainete heidete 
vähendamisprogrammid (fosfor, 
lämmastik jt) 

2003 5 aine kohta (lämmastik, fosfor, fenoolid, Hg ja 
Cd) vähendamisprogrammid koostamisel 2002, 
kinnitatakse 2003. 

KKM, veelaborite kvalifitseerimine ja 
suutlikkuse tagamine vastavuses EL nõuetele 

KKM määruse eelnõu 
Katselaboritevahelise võrdluskatsete 

Pidev tegevus  
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läbiviimise kord ; 
KKM määruse eelnõu 
Nõuded veeuuringute katselaboritele 
ning veeanalüüside referentsmeetodid 

KKM, Joogivee direktiivi, Asulareovee 
puhastamise direktiivi, Ohtlike ainete 
direktiivi ja selle tütardirektiivide 
rakendamine (Eesti-Prantsuse 
Twinnin/Mestimisprojekt direktiivide nõuete 
tähtaegseks rakendamiseks) 

Veepoliitika raamdirektiiv, veeseadus 
(veekasutuse majandusanalüüs) 
Ohtlike ainete direktiiv (Ohtlike ainete 
vähendamisprogrammide rakendamine) 
Asulareovee direktiiv (Meetmete 
programm direktiivi nõuete 
rakendamiseks) 
Joogivee direkt iiv (Meetmete 
programm joogivee direktiivi nõuete 
rakendamiseks) 

2004 Projekti algus 2003 a suvi. 

KKM, Nitraaditundliku ala tegevuskava 
koostamine Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 
piirkonnas, veereostuse vältimiseks 

91/676/EMÜ 
VV poolt kinnitatud nitraaditundliku 
ala tegevuskava pinnavee ja põhjavee 
reostuse vältimiseks  

Mai 2004  



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 172 

Tervisekaitseinspektsioon 
Riiklik järelevalve joogivee uute kvaliteedi- ja 
kontrollinõuete üle ning analüüsimeetodite 
rakendamine – vastavate laboriseadmete 
hankimine 

Veeseadus 
SoM 31.07.2001 määrus nr 82 
“Joogivee kvaliteedi-ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid” 
 
SoM 2003. a määrus nr 1 “Joogivee 
tootmiseks kasutatava või kasutada 
kavatsetava pinna-ja põhjavee 
kvaliteedi ja kontrollinõuded” 

Jaanuar 2003 Kuni Phare 2002 “Turujä relevalve tugevdamine 
2003/2004” rakendamiseni piiratud mahus. 
 
Pidev tegevus. 
 
Laboratoorse kontrolli maht on piiratud, kuna 
PHARE 2002 “Turujärelevalve tugevdamine 
2003/2004” projekti ei käivitatud. 
Finantseerimise puudumise tõttu jääb püsima 
haiguste leviku oht joogivee kaudu ning jäävad 
osaliselt täitmata EL läbirääkimiste käigus 
võetud kohustused. 

Tervisekaitseinspektsioon 
Joogivee kvaliteedi andmebaasi koostamine; 
Joogiks kasutatava pinnavee kvaliteedi 
andmestiku ja suplusvee kvaliteedi 
andmestiku koondamine 
 
3 uut ametikohta 

SoM asjakohased määrused 
 
98/83/EÜ, 96/70/EÜ, 76/160/EMÜ, 
1999/51/EÜ 

 Pidev tegevus 2003. aasta jooksul. 

KKM Kiirguskeskuse laborite varustuse 
täiendamine joogivee kvaliteedi mõõtmiseks 
 2 uut ametikohta 
 töötajate koolitus 

80/778/EMÜ; 98/83 EÜ; 
75/440/EMÜ; 79/869/EMÜ 
SoM määrus 
Joogivee tootmiseks kasutatava 
kavatsetava pinna- ja põhjavee 
kvaliteedi ja kontrollnõuded 

2003  

KKM, KOV, vee-ettevõtted; 
Veevarustussüsteemide ehitus ja 
renoveerimine 

SoM määrus 
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ja analüüsimeetodid 

Pidev tegevus Pidev kulu, 250-350 milj krooni aastas kuni 
aastani 2013 

KKM, KOV, vee-ettevõtted 
Kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite 
ehitus ja renoveerimine 

VV määrus 
Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord 
91/271EMÜ; 93/481/EMÜ 

Pidev tegevus Pidev kulu 300-600 milj krooni aastas kuni 
aastani 2010 

KKM, reoveepuhastite tõhususe regulaarne 
kontroll 

VV määrus 
Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord 

Pidev tegevus Pidev kulu, ca 2 milj krooni aastas 
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91/271EMÜ; 93/481/EMÜ 
KKM, ohtlike ainete heidete loastamine ja 
järelevalve (sh seire) 

Keskkonnaseire seadus, Veeseadus, 
Saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrolli seadus 
KKM määrus nr 18 (28.03.02) “Vee 
erikasutusloa andmise, muutmise ja 
kehtetuks tunnistamise kord, loa 
taotlemiseks vajalike materjalide 
loetelu ja loa vormid” 
76/464/EMÜ koos tütardirektiividega; 
80/68/EMÜ 

Pidev tegevus  

KKM, keskkonnalubade infosüsteemi ja 
keskkonnaregistri täiendamine 

Keskkonnaregistri seadus; 
76/464/EMÜ koos tütardirektiividega; 
80/68/EMÜ 

Pidev tegevus Uute keskkonnalubade väljaandmisel jne 
uuendada ka vastavat infosüsteemi andmestikku 
+ tehniline arendamine (sh interneti-väljund), 
tagada erinevate institutsioonide (KKM, SoM, 
PõM) andmevahetus 

KKM, pinnavee klassifikatsiooniks vajalik 
seire 

KKM määrus 
“Pinnaveekogude veeklassid, 
veeklassidele vastavad 
kvaliteedinäitajate väärtused ning 
veeklasside määramise kord” 
2000/60/EÜ 

Pidev tegevus Pärast 2003. a pidev kulu ca 500 000 krooni 
aastas. Väljaspool riiklikku seirevõrku olevaid 
pinnaveekogusid klassifitseeritakse 
veemajanduskavade koostamise raames või 
projekti-põhiselt. 

KKM, veemajanduskavade koordinaatori 
ametikoht 

Veeseadus, 2000/60/EÜ 2003 Pidev kulu ca 200 000 krooni aastas 

Alamvesikondade veemajanduskavade 
koostamine ja avalikustamine 

Veeseadus, 2000/60/EÜ 2005 (2008) Aastatel 2004-2005 hinnatud kulud ca 8,3 milj 
krooni 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
KKM, veeproovivõtjate atesteerimine ja 
koolitusmaterjalid 
Eesti ja EL standardite täitmine 

veeproovivõtjad pidev  

KKM, PõM- põllumajandustootjate koolitus 
nitraaditundlikul alal veekaitse nõuete 

põllumajandustootjad 2003 (I,III, IV kvartal)  
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täitmiseks 
KKM, KKT ja KKI koolitus 
keskkonnakaitsenõuete täitmise kontrolliks 
põllumajanduses 

KKM, KKT ja KKI töötajad (2003 IV kvartal)  

KKM, KKT ja KKI töötajate koolitus 
erinevate keskkonnalubade väljaandmisest ja 
loatingimuste komtrollist ning järelevalvest 

KKM, KKT ja KKI töötajad pidev Koolitusel osalevad ka kohalike omavalitsuste ja 
ettevõtete esindajad, et efektiivsemalt rakendada 
kohalikku ja ettevõtteseiret 

Sotsiaalministeerium 
Tervisekaitseinspektsioon 
Koolitus vee-ettevõtjatele uutest joogivee- 
alastest nõuetest 

80/778/EMÜ; 98/83 EÜ; 
75/440/EMÜ; 79/869/EMÜ 
SoM määrus 
“Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ja analüüsimeetodid”; 
SoM määrus 
“Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid 
tervisele ohutu joogivee müümiseks loa 
taotlemise, andmise, muutmise, 
peatamise ja kehtetuks tunnistamise 
kord”; 
SoM määruse eelnõu 
“Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna- ja 
põhjavee kvaliteedi ja kontrollnõuded” 

2003 Koolius järelevalveametnikele (TKI). Koolitus 
vee-ettevõtjatele ei kuulu SoM ja TKI 
pädevusse. 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon Sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Tervisekaitseinspektsioon 
Strateegia ja taktika riikliku tegevuskava 
elluviimisel joogivee vastavusse viimiseks 
mikrobioloogiliste nõuetega 

16 inspektorit September 2003  

Tervisekaitseinspektsioon 
Joogiveeallikate tervisekaitsenõuetele 
vastavuse määramine ja hindamine 

20 inspektorit Oktoober 2003  

 
22.5. Looduskaitse  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
338/97 KM määrus: CITESi liikide isendite 

sissetoomine ja väljaviimise kord  
juuni 2003 Harmoniseeritud KM määrusega nr 60 

(25.09.2000), uue määruse vajadus seoses 
volitusnormi muutumisega. 
 
NB! EL määruste täitmine ei ole kohustuslik 
enne liitumist 

92/43/EEC 
79/409/EEC 
83/129/EEC 
338/97 
348/81 

*Looduskaitse seadus november 2003  
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
Keskkonnaministeerium, Eesti Natura 2000 
võrgustiku moodustamine 

79/409/EMÜ 
92/43/EMÜ 
97/266/EMÜ 

Alates EL-ga liitumisest Eesti Natura 2000 võrgustiku moodustamine 
toimub vastavalt riiklikule programmile “Eesti 
Natura 2000” aastateks 2000 – 2007 

Keskkonnaministeeriumi looduskaitse 
osakonnale 1 täiendava ametikoha loomine 

79/409/EMÜ 
92/43/EMÜ 
97/266/EMÜ 

2003 Täiendav ametikoht on vajalik EL 
looduskaitsenõuete õigeaegseks täitmiseks 
(Natura 2000 võrgustiku loomiseks) 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse 
osakond, maakondlike keskkonnateenistused, 
kaitsealade administratsioonid, inglise keele 
kursused  

Looduskaitse ametnikud, 50 inimest pidev  

 

22.6.1. Metsade kaitse  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2158/92 ühenduse 
metsade kaitse kohta tulekahjude eest 23. juuli 
1992 

Metsaseadus oktoober 2003, 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus,  

rakendatav akt 
Tähtaeg Kommentaarid 

Keskkonnaministeerium, tulekaitsekava 
koostamine 
 

Nõukogu määrus(EMÜ) nr 2158/92 
ühenduse metsade kaitse kohta 
tulekahjude eest 23. juuli 1992 

12.2003  

Keskkonnaministeerium, metsandusstatistika 
arendamiseks metsandusliku andmehõive ja –
töötluse strateegia ning metsanduslike andmete 
kogumise metoodika väljatöötamine 

Nõukogu määrus (EU) nr 1615/89 
Euroopa metsanduse  informatsiooni ja 
kommunikatsioonisüsteemi loomise kohta 
29 mai 1989 

12.2003  
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22.7.  Keskkonnasaastuse kompleksne vältimine ja kontrollimine ning riski ohjamine  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

96/82/EC  
Seveso direktiiv 

Kemikaaliseaduse muutmise seadus 
 
Majandusministri määrus 
”Ohtliku kemikaali ohtlikkuse alammäär 
ja künniskogus ning suurõnnetuse 
ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja 
ohtliku ettevõtte määratlemise 
juhend” 
 
Siseministri määrus “Ohtliku ja 
suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, 
ohutusaruande ja 
hädaolukorra lahendamise plaanide 
koostamise ja esitamise kord ning 
suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu 
pidamine” 

2003 
 
Juuni 2003 
 
 
 
 
 
 
 

Kemikaaliseaduse muutmise seaduse  
vastuvõtmisega on Seveso II täielikult 
seadusandlikult tasandil rakendatud. Aga 
suures osas on see juba praegu 
seadusandlikult rakendatud. 
Kemikaaliseaduse muutmise seadus võeti 
vastu 12.02.2003 ning jõustus 
01.04.2003. 
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22.8.  Geneetiliselt muundatud organismid ja loomkatsed  
 

22.8.1. Geneetiliselt muundatud organismid 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Euroopa parlamendi ja Nõukogu Direktiiv nr 
2001/18/EC geneetiliselt muundatud organismide 
tahtliku keskkonda viimise kohta ja Nõukogu  
Direktiivi nr 90/220/EEC tühistamise kohta 

Geneetiliselt muundatud organismide 
keskkonda viimise seaduse muutmise 
seadus * 

oktoober 2003  

Euroopa Nõukogu 25 juuni 2002 otsus Euroopa 
Liidu ühinemise kohta Cartagena bioloogilise 
ohutuse protokolliga  

Geneetiliselt muundatud organismide 
keskkonda viimise seaduse muutmise 
seadus* 
 
Keskkonnaministri määrus “GMOde 
vedamise põhialuste kohta” 

oktoober 2003 
 
 
 
detsember 2003 

 
 
 
Määruse pealkiri ja tähtaeg tinglik, kuna 
määruse aluseks olev seadus on eelnõu 
staadiumis 

Nõukogu otsus 3 oktoobrist 2002, mis sätestab 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
direktiivile 2001/18/EÜ summaarse informatiooni 
vormi, mis käib GMO-de või nendest koosnevate 
või neid sisaldavate toodete turule paigutamise 
taotluste kohta 
 
Nõukogu otsus 3 oktoobrist 2002, mis sätestab 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
direktiivile 2001/18/EÜ summaarse informatiooni 
vormi, mis käib GMO-de taotluse kohta, mida 
tahetakse tahtlikult keskkonda lasta muul 
eesmärgil kui turustamine 

Geneetiliselt muundatud organismide 
keskkonda viimise seaduse muutmise 
seadus 
 
Keskkonnaministri 5. juuni 2000. a 
määruse nr 32 “Geneetiliselt muundatud 
organismide keskkonda viimise ja 
turustamise loa taotluses esitatavate 
andmete loetelu ning lubade vormid” 
muutmise määrus 

oktoober 2003 
 
 
 
jaanuar 2004 

 

Direktiiv1999/22/EÜ VVm “Nõuded loomaaia planeeringule ja 
ehitistele”* 

november 2003  

Direktiiv1999/22/EÜ VVm “Loomaaialoomade pidamise 
nõuded”* 

juuni 2003  
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Keskkonnaministeerium, bioloogilise ohutuse 
teabevõrgustiku loomine 

Geneetiliselt muundatud organismide 
keskkonda viimise seaduse muutmise 
seadus 

2003  

    

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Keskkonnaministeerium,  
GMOde monitooringu koolitus 
keskkonnainspektsiooni inspektoritele 

Keskkonnainspektsiooni töötajad,  ca 3 
inimest 

detsember 2003  

    
 

22.8.2 Geneetiliselt muundatud organismid suletud tingimustes  
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  

 

1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Tööinspektsioon, 
Keskkonnaministeeriumi geenitehnoloogia 
komisjon 

GMM suletud keskkonnas kasutamise 
seadus 

2003  
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon 
 

Sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Tööinspektsioon 4-5 tööinspektorit  2003  
 

22.9. Müratõrje  
 

Õigusaktide ühtlustamine 
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
2000/ 49 /EC SoM määruse 4.03.02 nr 42 “Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes 
ja mürataseme mõõtmise meetodid” 
muutmine 

november 2003 Uue direktiiviga kohustused erinevatele 
valdkondadele, mida ei saa kehtestada SoM 
määrusega. 
Edaspidi on vajalik muuta seadust ja siis 
Vabariigi Valitsuse seadusega saab 
harmoneerida kogu direktiivi. 
Rahvatervise seadus annab ministrile volituse 
kehtestada müra piirväärtused, kuid mitte 
normtasemed elu-ja puhkealal ning 
ühiskasutusega hoonetes. Vaja on seaduse 
muudatust ja määrata pädev asutus, keda 
kohustada määratletud müraallikate kohta 
andmeid koguma ja esitama 30.06.2005, 
mõõtma 30.06.2007 ja meetmeid rakendama 
30.06.2012 ja koostama tegevuskava. 
Informeerima komisjoni 31.12.2008 ja edastama 
andmeid ja uuendama strateegilisi plaane iga 5 
aasta tagant. 

2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate 
seadmete mürataseme piirväärtuste kohta 

Õigusakt täpsustub IV  kvartal 2003 Õigusakti kehtestab MKM või SoM. 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon 
 

Sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Tervisekaitseinspektsioon   
Müra mõõtmine ja hindamine lähtudes Eestis 
kehtivatest õigusaktidest 

20 inspektorit mai 2003  

 
22.10. Tuumaohutus ja kiirguskaitse  

 
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt 
 

Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 

EÜN 1997. a 30. juuni direktiiv 
97/43/Euratom, mis kehtestab põhilised 
nõuded üksikisiku tervise kaitsmiseks 
ioniseeriva meditsiinikiirituse kahjustava 
mõju eest 

Kiirgusseadus juuli 2003  
 
 

SoM koostab  kiirgusseaduse alusel 
rakendusakti 

EÜN 1989. a 27. novembri direktiiv 
89/618/Euratom elanikkonna teavitamisest 
rakendatavatest tervisekaitse-meetmetest ja 
tegutsemisest kiirgusega seotud hädaolukorras  

Kiirgusseadus  
 
 
Keskkonnaministri määrus: 
“Kiirgushädaolukorras  elanikele 
edastatava teabe nõuded” 

juuli 2003  
 
 
2004 
 

 
 
 
Kõikide õigusaktide esitamise tähtajad on 
tinglikud ja sõltuvad sellest, millal otsustatakse, 
kes saab pädevaks asutuseks kiirgusohutuse alal. 
Hetkel seisab selle taga ka Kiirgusseaduse 
eelnõu läbivaatamine KKM õigusosakonnas.   
 
 

EÜN 1990. a 4. detsembri direktiiv 
90/641/Euratom kontrollialas ioniseeriva 
kiirguse mõju piirkonnas töötavate 
külalistöötajate operatiivkaitse kohta 

Kiirgusseadus 
 
 
Keskkonnaministri määrus “Nõuded 
külalistöötaja  kiirgusseire andmetele 
ja nende vormistamisele” 

juuli 2003  
 
 
2004 
 

 

EÜN 1992. a 3. veebruari direktiiv Kiirgusseadus  juuli 2003   
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92/3/Euratom radioaktiivsete jäätmete 
liikmesriikide vaheliste, Euroopa Liitu ja sealt 
välja tehtavate vedude järelevalve ja kontrolli 
kohta 

 
 
Vabariigi Valitsuse määrus 
“Radioaktiivsete jäätmete sisse-,  välja- 
ning transiitveo kord ja  kasutatavad 
standarddokumentide vormid” 

 
 
2004 
 
 

 
 
 

EÜN komisjoni 1. oktoobri 1993. a otsus 
93/552/Euratom, mis kehtestab liikmesriikide 
vahel, Euroopa Liitu ja sealt välja tehtavate 
radioaktiivsete jäätmete vedude järelevalve ja 
kontrolli standardse dokumendi;  

Kiirgusseadus  
 
 
Vabariigi Valitsuse määrus 
“Radioaktiivsete jäätmete sisse-,  välja- 
ning transiitveo kord ja  kasutatavad 
standarddokumentide vormid” 

juuli 2003  
 
 
2004 
 
 
 

 
 
 
 
 

EÜN 1996.a. 13. mai 1996. a direktiiv 
96/29/Euratom, mis kehtestab põhilised 
ohutusstandardid elanike ja kiirgustöötajate 
tervise kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse ohu 
eest;  

Kiirgusseadus 
 
Keskkonnaministri määrus “Sekkumis- 
ja tegutsemistasemed ning 
hädaolukorra-kiirituse piirmäär, mis 
on aluseks kiirgushädaolukorra 
reguleerimisplaanide koostamisel” 
 
Keskkonnaministri määrus “Nõuded 
kiirgustöötaja  kiirgusohutusalastele 
teadmistele”  
 
Vabariigi Va litsuse määrus 
“kiirgustöötaja ja elaniku  efektiivdoosi 
ning silmaläätse, naha ja jäsemete 
ekvivalentdoosi piirmäärad” 
 
Keskkonnaministri määrus “Nõuded 
kvalifitseeritud kiirgusekspertide 
teadmistele ning tunnistuse 
väljaandmise kord” 
 

juuli 2003  
 
2004 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastavalt välis -ekspertide soovitusele ei sätesta 
kiirgusseadus kutse- ja elanikukiirituse 
piirmäärasid vaid need kehtestatakse VV 
määrusega 
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Keskkonnaministri määrus 
“Radioaktiivsete jäätmete 
klassifikatsioon ning radioaktiivsete 
jäätmete registreerimise, käitlemise ja 
üleandmise nõuded. Radioaktiivsete 
jäätmete vastavusnäitajad” 

2004 
 

EÜN 14. detsembri 1987. a otsus 
87/600/Euratom ühenduse varajase 
teabevahetuse korraldusest kiirgusliku 
hädaolukorra puhul 

Kiirgusseadus juuli 2003 
 

 

EÜN 23. oktoober 2001. a otsus 
79/2001/Euratom ühenduse mehhanismi 
kehtestamiseks kergendamaks koostöö 
tugevdamist tsiviilkaitse abi osutamisel 
sekkumise korral  

Kiirgusseadus 
 
Keskkonnaministri määrus “Sekkumis - 
ja tegutsemistasemed ning 
hädaolukorra-kiirituse piirmäär, mis on 
aluseks kiirgushädaolukorra 
reguleerimisplaanide koostamisel” 

juuli 2003 
 
2004 
 

Otsuse ülevõtmist aitavad tagada 
Hädaolukorraks valmisoleku seadus (2001) ja 
Riiklik kriisireguleerimisplaan (2002)  

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
    
Päästeamet, Kiirguskeskus 
Riikliku kiirgushädaolukorra reguleerimisplaani 
koostamine 

Kiirgusseadus 
Vabariigi Valitsuse määrus: Sekkumis- ja 
tegutsemistasemed ning 
hädaolukorrakiirituse piirmäär, mis on 
aluseks kiirgushädaolukorra 
reguleerimisplaanide koostamisel 

 
november 2003 

 
Jätkuv tegevus 2002. aastast 

Kiirguskeskus 
Olemasoleva kiirgusallikate registri uuendamine 
(muudetakse internetipõhiseks)  
 
Kiirgustöötajate doosiregistri ja 
kiirgustegevuslubade registrite sidumine 
kiirgusallikate registritega 

 
Kiirgusseadus 
 

 
november 2003 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Kiirguskeskus 
Kiirgusseaduse rakendamisega seotud 
probleemide arutelu ja rakendamiseks 
kavandatavad meetmed 

Kiirguskeskuse töötajad, 18 
Kiirgustegevusloa omajad: 
meditsiinikiirituse kasutajad, 70 
tööstus, teadus jne, 30 
 

mai 2003 
 
juuni 2003 
juuni 2003 
 

 Uue kiirgusseaduse tutvustamine, rakendamisega 
seotud probleemid ja rakendatavad meetmed nii 
pädeva asutuse kui kiirgustegevusloa omajate 

 
22.11. Kliima muutused  

 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Aastatest 2002-2003 jätkuvad tööd    
Kliimamuutuste raamkonventsioon ja selle 
Kyoto protokoll;  
Nõukogu otsus 93/389/EMÜ 
monitooringumehhanism ühenduse CO2 ja 
teiste kasvuhoonegaaside heitmete 
kontrollimiseks; 
Nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 
93/389/EMÜ ühenduse süsinikdioksiidi ja 
teiste kasvuhoonegaaside järelevalvesüsteemi 
kohta 1999/296/EÜ 

VV korralduse eelnõu 
“Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise riiklik programm 
aastateks 2003 – 20012” 
Säästva arengu seaduse §4, lg 1 

september 2003 
 

Algus 2001, 
Jätkub 2003 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Keskkonnainspektsioon    
KKI, inspektori töökoha audit  KKI strateegia  juuli 2003  
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Keskkonnajärelevalve prioriteetide 
määratlemine 

KKI strateegia september 2003  

Merekaatri soetamine Kalapüügiseadus juuni 2003 Esialgu 2002. aastasse planeeritud kaatri 
ostmine lükkus raha hilise laekumise ja 
riigihankeprotseduuri ajamahukusega seoses 
2003. aastasse 

Standardite nimekirja loomine ja vajalike 
standardite loomine 

KKI strateegia oktoober 2003  

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Keskkonnainspektsioon    
Õiguskoolitus 50 inspektorit detsember 2003 Koolitust alustati 2002. aastal, üks tsükkel on 

neljaosaline, korraga osaleb 50 inimest 
Erialane täiendõpe seminarid 20 inspektorit x 12  Iga kuu esimene teisipäev 

2003 
Jätkub 2002. alanud koolituste tsükkel, kus iga 
kalendrikuu esimesel teisipäeval toimub seminar 
erineval keskkonnakaitse teemal. Kui ring täis, 
algab kõik jälle otsast. 

Praktiline väljaõpe Kõik inspektorid 2003, põhjalikum ajakava 
täpsustamisel 

Sarnaselt seminaridega planeerime 
inspektoritele praktilisi harjutusi kõigi 
keskkonnakaitse valdkondades, teemad ja ajad 
täpsustamisel. 

 
 

PEATÜKK 23. TARBIJA- JA TERVISEKAITSE 
 
23.1. Tarbijakaitse 
 
Direktiivid 98/6/EÜ (tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel) ja 98/277EÜ (tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta) ühtlustatakse 
tarbijakaitseseaduse uue versiooniga, mille eelnõu esitati Riigikantseleile novembris 2002.a. 
 
Direktiivid 85/374/EMÜ, 85/577/EMÜ, 93/13/EMÜ, 90/314/EMÜ, 87/102/EM, 97/7/ EÜ, 94/47/EÜ, 99/44/EÜ ühtlustati võlaõigusseadusega, mis jõustus 1.juulil 2002.a. 
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Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta 

Toote ohutuse seaduse muutmise seadus 01.12.2003  

 Uue tarbijakaitseseaduse alamaktid Detsember 2003 
Sõltub 
tarbijakaitseseaduse 
vastuvõtmisest 

Tarbijakaitseseaduse eelnõu esimene 
lugemine Riigikogus toimub 28.05.2003. 
 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaar 
    
Tarbijakaitseamet 
Tarbijakaitseseaduse uue versiooni jõustumisega 
tekib kohustus korraldada  tarbija kaebuste 
lahendamise komisjoni tööga seonduvat asjaajamist 
ja tehnilist teenindamist 
 
Tarbijakaitseamet 
Trükiste koostamine, kodulehe arendus, 
infokampaania 

 
Tarbijakaitseseadus 
 
 
 
 
 
 

 
Sõltub 
tarbijakaitseseaduse 
vastuvõtmisest 
 
 
 
Juuni 2003 

 
Tarbijakaitseseaduse eelnõu esimene 
lugemine Riigikogus toimus 28.05.2003. 
 
 
 
 
Projekt Taani FEU programmi raames 
heaks kiidetud 
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Tarbijakaitseamet 
Suurendada Tarbijakaitseameti koosseisu kahe 
peaspetsialisti-juristi ametikoha võrra, tagamaks 
võlaõigusseaduse rakendamine st nõustamine, 
informeerimine ja õ iguste kaitsmine  (kollektiivsete 
huvide kaitsmine; tüüptingimused) 
 
 

Võlaõigusseadus 
 

2003.a. Peale võlaõigusseaduse jõustumist 
(1.07.2002) on Tarbijakaitseameti 
pädevuses uued valdkonnad (lepingute 
tüüptingimused; väljaspool äriruume 
sõlmitud lepingud, sidevahendi vahendusel 
sõlmitud lepingud jt). Tagamaks uute 
funktsioonide täitmine on vaja suurendada 
Tarbijakaitseameti eelarvet riigieelarvest 
kahe täiendava peaspetsilist-juristi 
ametikoha täitmiseks. 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Tarbijakaitseamet    
Tarbijakaitseameti sisene koolitus 
(maakonnatalituste ja keskameti ühised 
nõupidamised) 

Tarbijakaitseameti ametnikud  Aastaringselt (kord kuus)  

Standardlepingute ja tüüplepingutingimuste 
käsitlemine Põhjamaades, eeskätt Norra kogemus 
 

Tarbijakaitseameti ametnikud  - 4 inimest 21-22 mai 2003 Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt 
korraldatav seminar Balti riikidele, mis 
toimub Riias 

EL Phare projekti "Toidualase järelevalve süsteemi 
tugevdamine Eestis" raames korraldatavad 
koolitused toidujärelevalvega tegelevatele 
institutsioonidele 

Tarbijakaitseameti ametnikud 7-8 inimest jooksvalt 2003.a  Projekti koordinaatoriks on 
Põllumajandusministeerium ning 
välispartneriks on Taani. Projekti lõpp juuni 
2004 

EL Phare 2000 turujärelevalve projekti raames 
korraldatavad koolitused turujärelevalvega 
tegelevatele institutsioonidele 
 

Tarbijakaitseameti ametnikud  - 36 
inimest 

Jooksvalt 2003.a. Projekti koordinaatoriks on MKM ning 
välispartneriks on Soome. Projekti lõpp 
detsember 2003. 
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23.2. Tervisekaitse 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  

Tervisekaitseinspektsioon 
Mänguasjade terviseohtude pisteline laboratoorne 
kontrollimine 

Rahvatervise seadus 
Toote ohutuse seadus 
VV 24.01.01 määrus nr 36; 

jaanuar 2003 
 

Toimub 
 
  

1. 2. 3. 4. 

Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Tervisekaitseinspektsioon 
Laboratoorse kontrolli laiendamine eritoitude 
toitainelisele koostisele rakendamiseks puuduvate 
laboriseadmete hankimine 

Toiduseadus 
 
VV 29.12.1999 määrus nr 436 
VV 20.06.2000 määrus nr 198 

2003 Algselt planeeritud 
Phare 2002 “Turujärelvalve 
tugevdamine 2003/2004” 
Projekti kogumaksumus: 27 milj. EEK (s.h. 
6,7 milj. EEK kaasfinants.) 
Hetkeseis (seisuga mai 2003) 
Laboratoorse kontrolli mahtu pole võimalik 
suurendada, kuna Phare 2002 
“Turujärelevalve tugevdamine 2003/2004” 
projekti ei käivitunud. 
 

Tervisekaitseinspektsioon 
Riikliku järelvalve rakendamiseks toidu ja joogivee 
mikrobioloogilise ohutuse üle laboriseadmete 
asendamine uutega 

Toiduseadus 
 
VV 25.05.2000 määrus nr 166 
89/437/EMÜ, 91/492/EMÜ, 91/493/EMÜ, 
92/46/EMÜ, 94/65/EÜ, 93/51/EMÜ 

2003 Algselt planeeritud 
Phare 2002 “Turujärelvalve 
tugevdamine 2003/2004” 
Projekti kogumaksumus: 27 milj. EEK (s.h. 
6,7 milj. EEK kaasfinants.) 
Hetkeseis (seisuga mai 2003) 
Laboriseadmeid pole võimalik uutega 
asendada, kuna Phare 2002 “Turujärelevalve 
tugevdamine 2003/2004” projekti ei 
käivitatud 

Tervisekaitseinspektsioon 
Ehitusmaterjalide terviseohtude pisteline 
laboratoorne kontrollimine 

Toote ohutuse seadus 
Rahvatervise seadus 
89/106/EMÜ 

jaanuar 2003 
 

Alates jaanuarist 2003 kuulub Tehnilise 
Järelevalve Inspektsiooni pädevusse 
(ehitusseadus) 
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EVS-EN 71-1:1999, 
EVS-EN 71-2:1999, 
EVS-EN 71-3:1999, 
EVS-EN 71-4:1999, 
EVS-EN 71-5:1999, 
88/378/EMÜ, 93/68/EMÜ, 1999/815/EÜ 

Tervisekaitseinspektsioon 
Toiduga kokkupuutuvate materjalide terviseohutuse 
pisteline laboratoorne uurimine 

Rahvatervise seadus 
Toiduseadus 
VV 17.05.1999 määrus nr 156 
89/109/EMÜ, 78/142/EMÜ, 80/766/EMÜ, 
81/432/EMÜ, 82/711/EMÜ, 85/572/EMÜ, 
90/128/EMÜ, 84/500/EMÜ, 93/10/EMÜ, 
80/590/EMÜ, 2002/72/EÜ 

Jaanuar 2003 
 
 

Toimub 

Tervisekaitseinspektsioon 
Saasteainete, lisaainete ja pestitsiidide jääkide 
plaaniline laboratoorne kontrollimine tarbijale 
antavas toidus 

Rahvatervise seadus 
Toiduseadus 
Tarbijakaitseseadus  
ja nende alusel kehtestatud määrused 

Jaanuar 2003  Toimub 
 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon 
 

Sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 

Tervisekaitseinspektsioon    
Spetsialistide koolitus “Ohutegurite hindamine, 
riskijuhtimine ja teavitamine” 

15 koolitajat mitmest asutusest mai 2003 Matra Pre-accession project MAT01/ES/9/1 

Spetsialistide täiendkoolitus enesekontrolli 
juurutamise kiirendamiseks toidu jaekaubanduse 
ettevõtetes ja asutustes 

60 tervisekaitse inspektorit märts 2003  

Spetsialistide täiendkoolitus toidujärelevalve 
korraldamiseks uute õigusaktide alusel 

60 tervisekaitse inspektorit  aprill 2003  

Spetsialistide täiendkoolitus mänguasjade 
terviseohutuse kontrollimiseks ja ohtude avastamisel 
kiirteavitamiseks 

 
20 tervisekaitse inspektorit  

juuni 2003  
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23.3. Turism 
 
Turismiseadus ning võlaõigusseadus harmoneerivad täielikult Nõukogu Direktiivi 90/314/EMÜ turismipakettide, puhkusepakettide ja reisipakettide kohta. 
 
Nõukogu Direktiivi 95/57/EMÜ turismivaldkonda käsitleva statistilise teabe kogumise kohta täieliku harmoneerimise eelduseks on informatsiooni kogumise täiustamine. 
Direktiiv on majutusettevõtete liigituse osas harmoniseeritud turismiseadusega.. 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 5. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse väljaarendamine  
 

1) Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi 
põhimäärus;  
2) VV otsus SF rakendamise 
ministeeriumidevahelisest tööjaotusest ja 
VV tegevuskava SF toetuste kasutamise 
ettevalmistamiseks 

  

 
EAS Turismiagentuur: 
Seminar majutusettevõtjatele kvaliteedi juhtimisest 

1) Riiklik Turismiarengukava 2002-2005  Välisabi saamise taotlus esitatud Taani FEU 
programmi. 

EAS Turismiagentuur: 
Green Key sertifitseerimise süsteemi loomine 
 

Riiklik Turismiarengukava 2002-2005 
EV Majandusministeeriumi ja Taani Kaubandus- 
ja Tööstusministeeriumi vahel sõlmitud 
koostöömemorandum 

 Projekt viiakse ellu aastatel 2000-2003. 

MKM, EAS 
RAK 2003-2006 meetme “Turismi arendamine” 
raames planeeritavate toetusskeemide 
ettevalmistamine 

1) Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu 
struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne 
programmdokument 2003-2006 
2) Riiklik Turismiarengukava 2002-2005 

  

MKM, EAS  
Phare sotsiaal-majandusliku arengu (ESC) turismi 
projektide ettevalmistamine ja elluviimine: 
 

1) Riiklik Turismiarengukava 2002-2005 
2) Phare finantseerimis -memorandumid 
(FM 2000, FM 2001, FM 2003); 
3) VV Välisabi määrus 

2003 
2004 
2006 
 

Phare 2000 ESC projektid Ida-virumaal ja 
Lõuna-Eestis (tähtaeg 12.2003) 
Phare 2001 ESC projekt (tähtaeg 12.2004) 
Phare 2003 ESC projekt (tähtaeg 12.2006) 
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PEATÜKK 24. KOOSTÖÖ JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSTES 
 
24.1. Välispiiride kontroll 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2.  3. 4.  
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Schengeni Konventsioon (26.10.1990); 
Ühtne Käsiraamat (Common Manual) II osa 
 

Piirivalveseaduse uue redaktsiooni 
ettevalmistamine.  
 

30.06..2003  PVA organisatsiooni ja tegevuse ning 
töökorralduse õigusliku baasi 
kaasajastamine ning piirivalve ülesannete, 
õiguste ja kohustuste ning vastutuse loetelu 
täiendamine ja kinnitamine 

Ühtne Käsiraamat (Common Manual) II osa p.6.4-
6.5. 

Välismaalaste seaduse muutmine 
 
VV 16. jaanuari 1998. a määruse nr 6 
“Viisaeeskirja kinnitamine” muutmine 
(lennuki- pilootide ja laevapere liikmete 
piiriületuse korra kehtestamine) 

 
 
SIM: 
Uus tähtaeg 20.11.2003 

VÄM: 
Väljatöötamisel välisministri 09.09.2002 
käskkirja nr 45 alusel moodustatud 
viisatöögrupi poolt. 
 
SIM: 
Siseministeerium valmistab eelnõu ette ja 
esitab Riigikantseleile 

Schengeni Konventsioon – art. 26; 
Euroopa Liidu Nõukogu 28. juuni 2001 direktiiv 
2001/51/EÜ  

Välismaalaste seaduse ja sellest tulenevalt 
teiste seaduste muutmise seadus (Riigikogu 
menetluses)  

Jõustumine: 01.2003 Sanktsioonide kehtestamine füüsilistele ja 
juriidilistele isikutele välismaalase, kellel 
puudub Eestisse sisenemiseks seaduslik alus 
või nõutavad reisidokumendid, piirile 
toimetamise eest. 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Patrulltegevus riigipiiri valvamisel. Sõidukite 
ülalpidamine. 
 
Vastutaja: PVA  

SCH konv art 6; SCH/Com-ex (98) 26 12.2003 2003: 35 mln kr. 
(eelarvega kaetud 25,3 mln kr) 

Patrulltegevuse tagamine maismaapiiril piiripunktide 
vahelisel alal. Riigipiiri valveks vajalike sõidukite 
hankimine ja amortiseerunud tehnika 
väljavahetamine. 
 
Vastutaja: PVA  

SCH konv art 6; SCH/Com-ex (98) 26 12.2003 2003: 15 mln kr. 
(eelarvega kaetud 7,0 mln kr) 

Maismaapiiri infrastruktuuri väljaehitamine. 
Kordonite rekonstrueerimine ja ehitus – Luhamaa, 
Narva, Mustajõe, Alajõe, Narva-Jõesuu, Tallinn, 
Vasknarva. 
 
Vastutaja: PVA  

SCH/Com-ex (97) decl 4 12.2003 2003: 31 mln kr. 
(eelarvega katmata, esitatud projektitaotlus 
Phare 2003 Rahvusliku Programmi raames) 
 
Vahendid olemas Narva ja Vasknarva 
kordonite rekonstrueerimiseks 

Valvesüsteemide väljaehitamine ja arendamine 
välispiiril. 
Riigipiiri valve tugevdamine tehnilise valve 
võimaluste lisamise teel Eesti-Vene piiril. 
Täiendavate soojuskaamerate, televalvesüsteemide, 
sensorite hankimine. 

SCH/Com-ex (97) decl 4 
SCH/Com-ex (98) 1 Rev 2 

12.2003 2003: 18 mln kr 
(eelarvega katmata, vajalik Phare toetus) 

Merepiiri valveks vajaliku infrastruktuuri 
väljaehitamine ning tehniliste vahendite 
kaasajastamine. Kordonite rekonstrueerimine ja 
ehitus, radaritornide ehitus, baaside 
rekonstrueerimine. 
Vastutaja: PVA  

SCH/Com-ex 97 decl 4 
SCH/Com-ex 98 (1) Rev 2 

04.2005 2003: 92 mln kr.  
(eelarvega kaetud) 
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Patrulltegevuse teostamise tagamine merepiiril ja 
piiriveekogudel. Riigipiiri valveks vajalike 
ujuvvahendite hankimine ja amortiseerunud tehnika 
väljavahetamine. 
Vastutaja: PVA  

SCH/Com.ex (97) decl 4 Jätkuv tegevus 2003: 70 mln  
(eelarvega kaetud 3,5 mln kr.) 

Piiripunktide väljaehitamine nõuetekohaseks 
kontrolli rakendamiseks. Rahvusvahelise piiripunkti 
väljaehitamine Mõisakülas. 
Vastutaja: PVA  

SCH ÜKR II osa p.1.3. 12.2003 2003: 11 mln kr. 
(eelarvega katmata) 

Luhamaa ja Koidula piiripunktide ümberehitamine 
(sõiduautode kontrolliks kokku 8 kontrollkabiini 
paigaldamine ja seadistamine) nõuetekohase 
kontrolli põhimõtete ja metoodika tagamiseks. 
Vastutaja: PVA  

 04.2004 2003: 2 mln kr. 
(eelarvega katmata) 

Rahvusvahelistes piiripunktides üldist 
liikluskorraldust ja liikumisvoogusid eraldava 
eraldusmärgistuste ja sümboolika vastavusse 
viimine. 
Vastutaja: PVA  

 04.2004 0,25 mln kr.  
(eelarvega katmata) 

Dokumentide ekspertiisi ja nõustamise üksuse 
moodustamine. 
Ekspertidest koosneva nõustajate koolitamine ning 
teenuse osutamine õiguskaitseorganitele, 
konsulaarametnikele ja ettevõtetele. Täiendavalt 4 
ametniku koolitamine ja töölerakendamine (Üksus 
rakendub olemasoleva Reisidokumentide Hinnangu 
Keskuse baasil.) 
Vastutaja: PVA  

SCH/Com-ex (98) 1 
Rev 2  (21/04/1998) 
Sch-Com-ex 98(59)rev 
(16/12/1998) 

12.2003 2003: 0,5 mln. kr 
(eelarvega katmata) 

Piiripunktide tehnilise varustatuse vastavuse 
tagamine. 
Piiripunktide varustamine nõuetekohase 
passikontrolli ja transpordivahendite kontrolli 
tehnikaga. 
Vastutaja: PVA . 

SCH/Com-ex (98) 26 
EC 1999/C 140/01 
1998/700/JHA 

12.2003 7,84 mln kr. 
(eelarvega katmata)  
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EL ühtsele formaadile vastava piiriületustempli 
kasutuselevõtmine. Nõuetekohaste 
piiriületustemplite valmistamise ja hankimise 
konkursi korraldamine, hanke teostamine ja 
piiripunktide varustamine templitega ja nende 
kasutamise juhenditega. 
Vastutaja: PVA  

2000/261/JHA (SCH/Com-ex (94) 16 rev), 
SCH ÜKR II osa ptk 2) 

09.2003 0,5 mln kr. 
(eelarvega kaetud) 

Piirivalve ühtse infosüsteemi loomine 
 
Vastutaja: PVA  

Schengeni konventsiooni art 95-100 2002-2004 Piirivalve ühtse infosüsteemi 
projekteerimine, tarkvara loomine, väljaõpe. 
Phare 2001 projekt “Valmisoleku tagamine 
Schengeni infosüsteemi rakendamiseks” 

EL põhimõtetele vastava piirikontrolli suutlikkuse 
tagamine välispiiril. Välispiiridel piirikontrolliks 
kasutatava isikkoosseisu arvukuse suurendamine 
ning vajalike töökohtade komplekteerimine (ca50 
inimest aastas). 
Vastutaja: PVA  

SCH ÜKR II osa p2.2 
SCH/Com-ex (98) 1 
Rev 2  (21/04/1998) 

2006 2003: 5 mln kr 
(eelarvega katmata) 
olemas vahendid 20 töökoha 
komplekteerimiseks 

EL põhimõtetele vastava valvetiheduse tagamine 
piiripunktide vahelisel alal välispiiril. Patrull- ja 
vaatlustegevuseks kasutatava isikkoosseisu arvukuse 
suurendamine kordonites vakantsete ametikohtade 
komplekteerimise teel, kokku liitumise hetkeks 320–
350 inimest (ca 50-75 inimest aastas). 
Vastutaja: PVA  

SCH konv art 6; SCH/Com-ex (98) 26; 
SCH/Com-ex (98) 1 Rev 2  (21/04/1998) 

2006 2003: 25 mln kr 
(eelarvega katmata) 
olemas vahendid 40 töökoha 
komplekteerimiseks 

Ettevalmistus EL institutsioonides tegutsemiseks. 
Piirivalveameti piiriosakonna struktuuri 
suurendamine 2 ametikoha võrra ja ametikohtade 
täitmine ekspertidega. 
Vastutaja: PVA  

SCH/Com-ex (98) 1 
Rev 2  (21/04/1998) 

12.2003 2003: 0,25 mln kr 
(eelarvega kaetud osaliselt)  
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Osalemine rahvusvaheliste struktuuride tegevuses. 
CIREFI, IATA (International Air Transport 
Association), IMO (International Maritime 
Organisation) jne,); koostöö jätkamine naaberriikide 
politsei- ja piirivalveorganisatsioonidega illegaalse 
immigratsiooni tõkestamiseks. 

SCH/I-front (94)rev 4  
SCH/Com-ex (94) decl 8 

Jätkuv tegevus 2003: 2,4 mln kr 
(eelarvega kaetud 1,5 mln. kr) 

Läänemere regiooni piirikontrolli alase koostöö 
(BSRBCC): osalemine töögruppide töös, 
ühisoperatsioonide planeerimine, korraldamine ja 
osalemine, infovahetuse korraldamine. 
Vastutaja: PVA  

SCH/I-front (94)rev 4  
SCH/Com-ex (94) decl 8 

Jätkuv tegevus 2003: 0,1 mln kr 
(eelarvega kaetud) 

Budapesti protsess (IBPC, ICMPD): osalemine 
töögruppide töös ja infovahetuse korraldamine. 
Vastutaja: PVA  

SCH/I-front (94)rev 4  
SCH/Com-ex (94) decl 8 

Jätkuv tegevus 2003: 0,25 mln kr 
(eelarvega katmata) 

BMN Piirivalve Vanemametnike Komitee: 
osalemine töögruppide töös ja ühisoperatsioonides, 
infovahetuse korraldamine. 
Vastutaja: PVA  

SCH/I-front (94)rev 4  
SCH/Com-ex (94) decl 8 

Jätkuv tegevus 2003: 0,1 mln kr 
(eelarvega katmata) 

Välismaalastee väljasaatmise (eskort) korraldamine 
ja teostamine. 
Vastutaja: PVA  

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu 
seadus §19-20 

Jätkuv tegevus 2003: 0,5 mln kr 
(eelarvega katmata) 

Eurodac sõrmejälgedesüsteemi kasutuselevõtt. 
 
Vastutaja: SiM, PVA, PA, KMA  

Nõukogu määrus nr 2725/2000, mis käsitleb 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi 
kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa 
kohaldamise eesmärgil, 11. detsember 2000 

Liitumisel Euroopa 
Liiduga 

Projektitaotlus “Efficient management of 
migration flows” on esitatud rahastamiseks 
Phare 2003 vahenditest. Ministrite komitee 
otsuse kohaselt lülitati taotlus Phare 2003 
Rahvusliku Programmi II pingerea 
projektitaotluste põhinimekirja osaliselt. 
Projekti ülejäänud osa finantseerimine on 
planeeritud EL poolt Eestile eraldatud 
Schengeni rahadest. 
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Piirivalvuri ametinõuetele vastava baas - ja 
täiendõppe korraldamiseks tingimuste loomine. 
Piirivalvekooli rekonstrueerimine ja 
väljaõppesüsteemi ning materiaal-tehnilise baasi 
arendamine. 
Vastutaja: PVA  

SCH/Com-ex (98) 26 07.2003 2003: 7,4 mln kr 
(eelarvega katmata) 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Märkused 
Piiride valve ja piirikontroll EL sise- ja välispiiride 
tingimustes. Täienduskoolitus passikontrolli ja 
piirivalve teostamiseks EL välis - ja sisepiiril. 
Vastutaja: PVA  

Juhtivkoosseis ja piirikontrolli teostav 
koosseis ca 700 ametnikku 

04.2004 2003: 2 mln kr 
(eelarvega katmata) 

Piireületav koostöö ja SIS rakendamine. 
Koolitus õiguskaitseorganite siseriiklikust ja 
piireületavast koostööst EL tingimustes ja SIS 
rakendamisest seadustest tulenevate ülesannete 
täitmisel. 
Vastutaja: PVA  

Juhtivkoosseis ja piirikontrolli teostav 
koosseis ca 700 ametnikku  

04.2004 2003: 2 mln kr 
(eelarvega katmata) 

Dokumendiekspertide koolitus. 
Piirivalveametnike koolitus valedokumentide 
äratundmiseks. 
 
Vastutaja: PVA   

15-20 ametnikku aastas Jätkuv tegevus 
aastani 2006 

Esitatud Phare 2003 Rahvusliku Programmi 
raames projektitaotlus “Enhancing Border 
Control and Development of Border 
Surveillance at Estonian Eastern Border”, 
mis on lülitatud I pingerea projektitaotluste 
nimekirja (projekti raames toimub koolitus 
80 inimesele). 

Keelekoolitus 
Piirivalveametnike keelekoolitus (inglise, prantsuse, 
saksa, soome, vene keel) 
Vastutaja: PVA  

60 piirivalvurit aastas Jätkuv tegevus 
aastani 2006 

2003: 0,15 mln kr 
(eelarvega katmata) 



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 198 

Piirivalvurite väljaõpetamine uute funktsioonide 
teostamiseks. 
Väljaõppe korra ldamine järgnevate uute ülesannete 
efektiivseks täitmiseks: töö põgenike ja varjupaiga 
taotlejatega, tegevus isikute väljasaatmise 
korraldamisel ja teostamisel. Tutvumine 
liikmesriikide praktikaga. 
Vastutaja: PVA  

20 piirivalveametnikku 
(piirkonnastaabid + rahvusvahelised 
piiripunktid) 

12.2003 2003: 0,1 mln kr 
(eelarvega katmata) 

 

Viisad 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Täidesaatev Komitee 16. detsember 1998 SCH/Com-
ex (98) 57 ühtlustatud viisakutse vormi 
kehtestamiseks. 

Välismaalaste seadus; viisaeeskiri; 
Siseministri määrus 

20.11.2003 Väljatöötamisel välisministri 09.09.2002 
käskkirja nr 45 alusel moodustatud 
viisatöögrupi poolt. 
 
SIM: 
Eelnõu esitamise tähtaega pikendatakse. 
Siseministeerium valmistab eelnõu ette 
ja esitab Riigikantseleile  
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Täidesaatev Komitee 14. detsember 1993 SCH/Com-
ex (93) 21 viisa pikendamise osas. 

Välismaalaste seadus; viisaeeskiri; 
Siseministri määrus 

20.11.2003 Selge viibimisaja pikendamise kriteeriumite 
kehtestamine läbipaistvuse ja selguse 
huvides. 
Väljatöötamisel välisministri 09.09.2002 
käskkirja nr 45 alusel moodustatud 
viisatöögrupi poolt. 
 
SIM: 
Eelnõu esitamise tähtaega pikendatakse. 
Siseministeerium valmistab eelnõu ette 
ja esitab Riigikantseleile  

Nõukogu 29. ma i 1995 määrus (EÜ) nr. 1683/95 
ühtse viisavormi kehtestamise kohta. Seda määrust 
täiendab nõukogu 18. veebruar 2002.a määrus 
334/2002/EÜ ühtse viisavormi kehtestamisest. 

Välisministri määrus EL nõuetele vastava 
viisakleebise kasutusele võtmiseks 

12.2003 EL viisakleebise spetsifikatsioon esitatakse 
Eestile 6 kuud enne EL-ga liitumist. Sellest 
tulenevalt ei ole võimalik VM määrust 
varem välja töötada. 

Nõukogu 18. veebruar 2002 a. määrus (EÜ) nr 
333/2002/EÜ ühtse viisakinnituslehe vormi kohta. 

Välisministri määrus 12.2003 Viisakinnitusleht, mida täidavad 
liikmesriigid, kes on väljastanud viisa 
isikule, kes omab reisidokumenti, mida 
antud liikmesriik ei tunnusta. Rakendub 
Euroopa Liiduga ühinemise hetkest. 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 539/2001, milles 
loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need 
kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest 
vabastatud, 15. märts 2001. Seda määrust muudab 
Nõukogu 7. detsembri 2001 määrus nr 2414/2001 
viisavabaduse kohta Rumeenia kodanikele. 

Viisanõudest loobumise kokkulepped 12.2003  
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Schengeni nõuetele vastava viisakutse kasutusele 
võtmine. Juriidilise isiku viisakutse kinnitamisega 
alustamine. 
 
Vastutaja: KMA 

Täidesaatev Komitee 16. detsember 1998 
SCH/Com-ex (98) 57 

09.2003  

Schengeni tingimustele vastava viibimisaja 
pikendamise alustamine. 
 
Vastutaja: KMA 

Täidesaatev Komitee 14. detsember 1993 
SCH/Com-ex (93) 21 

09.2003  

Andmekogude ristkasutuse rakendamine. 
 
Vastutaja: SM, KMA, PVA  

Vabariigi Valitsuse määrus “Viisaregistri 
asutamine ja viisaregistri pidamise 
põhimäärus” 

6.2003 Viisaregistri ristkasutus rahvastikuregistri ja 
piiriületuste andmekoguga. 

Ettevalmistused VISION konsultatsioonisüsteemi 
projekteerimiseks, väljatöötamiseks ja siseriiklikuks 
rakendamiseks sh. rakendamiseks vajaliku 
siseriikliku keskse viisaasutuse määramine. 
Vastutaja: SiM, KMA, PVA, PA, VäM 

Schengeni konventsioon art (seotud art 5, 
15, 16, 96); 
Ühiste konsulaarjuhiste lisad 5, 14. 

12.2003  

EL nõuetele vastava viisakleebise kasutusele 
võtmine. 
 
Vastutaja: VäM, KMA, PVA  

Nõukogu 29. mai 1995 määrus (EÜ) nr. 
1683/95 ühtse viisavormi kehtestamise 
kohta.  
Nõukogu 18. veebruar 2002. a määrus 
334/2002/EÜ ühtse viisavormi 
kehtestamisest 

12.2003 EL viisakleebise spetsifikatsioon esitatakse 
Eestile 6 kuud enne EL-ga liitumist. Sellest 
tulenevalt ei ole võimalik VM määrust 
varem välja töötada ja ka viisakleebist 
varem kasutusele võtta. 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Märkused 
Viisakutse uue vormi ja juriidilise isiku kutse 
kinnitamise alane koolitus. 
 
Vastutaja: KMA 

Viisamenetlusega tegelevad KMA 
kesküksuse ja regionaalüksuste ametnikud 

07.2003 Koolituse aluseks Täidesaatev Komitee 16. 
detsember 1998 SCH/Com-ex (98) 57 
ühtlustatud viisakutse vormi kehtestamiseks 

Koolitus viisa pikendamise uute nõuete osas. 
 
Vastutaja: KMA 

Viisamenetlusega tegelevad KMA 
kesküksuse ja regionaalüksuste ametnikud 

07.2003 Koolituse aluseks Täidesaatev Komitee 14. 
detsember 1993 SCH/Com-ex (93) 21 viisa 
pikendamise osas 

Koolitus ühiste konsulaarinstruktsioonide 
rakendamise kohta. 
 
Vastutaja: KMA, VäM, PVA  

VäM, KMA, PVA ametnikud 12.2003  
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24.2 Migratsioon 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Nõukogu 20. juuni 1994 resolutsioon piirangute 
kohta, mida rakendatakse EL mitte-kodanike 
liikmesriikidesse lubamisel töötamise eesmärgil. 
Nõukogu 30. novembril 1994 resolutsioon 
kolmandate riikide kodanike liikmesriikide 
territooriumile lubamise piiramise kohta juhtudel, 
kui nende eesmärgiks on arendada tegevust 
eraettevõtjatena. 
Nõukogu 4. märtsi 1996. resolutsioon kolmandate 
riikide kodanike staatuse kohta, kes resideerivad 
liikmesriikide territooriumil pikema perioodi jooksul 
(396Y0318(02)). 
Nõukogu 30. novembri 1994. resolutsioon 
kolmandate riikide kodanike liikmesriikide 
territooriumile lubamise kohta õppimise eesmärgil 
(396Y0919(04)). 
Nõukogu 28. juuni 2001 direktiiv 2001/51/EÜ vedaja 
vastutuse küsimuses. 

Välismaalaste seaduse ja sellest tulenevalt 
teiste seaduste muutmise seadus 

Jõustumine: 05.2003 Eelnõu puudutab kolmandate riikide kodanike 
riiki lubamist töötamise ja eraettevõtjana 
tegutsemise eesmärgil, kolmandate riikide 
kodanike õppimise eesmärgil riiki lubamise ja 
kolmandate riikide kodanikest pikaajaliste 
residentide staatuse regulatsiooni. Eelnõu 
harmoneerib illegaalse töötamise vastast 
võitlust puudutavaid Euroopa Liidu poolseid 
nõudeid. 

 VV määrus “Elamisloa ja tööloa taotlemise, 
andmise, pikendamise ning kehtetuks 
tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa 
ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja 
andmete loetelu ning elamisloa andmete 
kandmine välisriigi reisidokumenti ja 
välismaalase Eestist eemalviibimise 
registreerimise kord” 

Jõustumine: 01.2003 Seotud välismaalaste seaduse muutmise 
seadusega, mis jõustus 01.10.2002. 

Nõukogu 28. oktoobri 2000 resolutsioon, mis 
soovitab liikmes- ja kandidaatriikidel suurendada 
dokumentide turvalisuse taset. 

VV määrus “Välismaalase passi vorm ja 
tehniline kirjeldus ja passi kantavate 
andmete loetelu kehtestamine” 

09.2003 
Jõustumine: 02.2004 

Seotud isikut tõendavate dokumentide 
seadusega. 
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 Vabariigi Valitsuse määrus Euroopa Liidu 
kodaniku seaduse rakendamiseks 

 Tuleneb Riigikogu poolt 20.11.2002 vastu 
võetud Euroopa Liidu kodaniku seadusest. 

Nõukogu 13. juuni 2002 määrus 1030/2002 
kolmandate  riikide kodanikele väljastatava ühtse 
elamisloa vormi kehtestamise kohta. 

SiM määrus 12.2003 
Jõustumine: Euroopa 
Liiduga liitumisel 

 

Nõukogu soovitus 30. novembrist 1994 kolmandatest 
riikidest pärit isikute riigist väljasaatmiseks ühise 
reisidokumendi kasutusele võtmisest 

Isikut tõendavate dokumentide seaduse 
muutmise seadus 

12.2003  

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Riikliku elamis - ja töölubade registri juurutamine 
 
Vastutaja KMA, SiM 

Schengeni konventsioon art 25 07.2003 Phare 2001 projekt “Valmisoleku tagamine 
Schengeni infosüsteemi rakendamiseks". 
Seotud VV määruse “Elamisloa ja tööloa 
taotlemise, andmise, pikendamise ning 
kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning 
elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate 
tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa 
andmete kandmine välisriigi reisidokumenti 
ja välismaalase Eestist eemalviibimise 
registreerimise kord” vastuvõtmisega 

Väljasaatmiskeskuse väljaehitamine (osaliselt) 
Vastutaja KMA, SiM 

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu 
seadus 

03.2003  

Isikut tõendavat dokumenti taotlenud isikute 
andmebaasi juurutamine 
Vastutaja KMA 

Schengeni konventsiooni  art 100 12.2003 Phare 2001 projekt “Valmisoleku tagamine 
Schengeni infosüsteemi rakendamiseks". 

Sissesõidukeeldude riikliku registri juurutamine 
Vastutaja KMA, SiM 

Schengeni konventsioon art 96 

 

12.2003 Phare 2001 projekt “Valmisoleku tagamine 
Schengeni infosüsteemi rakendamiseks”. 

Eestis ebaseaduslikult viibivate välismaalaste 
andmekogu juurutamine 
Vastutaja KMA, SiM 

 12.2003 Phare 2001 projekt “Valmisoleku tagamine 
Schengeni infosüsteemi rakendamiseks". 
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Uue välismaalase passi vormi kasutuselevõtmine 
 
Vastutaja KMA 

VV määrus “Välismaalase passi vorm ja 
tehniline kirjeldus ja passi kantavate 
andmete loetelu kehtestamine” 

02.2004  

Eestis lühiajalise töötamise registreerimisega 
alustamine 
Vastutaja KMA 

Välismaalaste seaduse muutmise seadus 05.2003  

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid  
Isikut tõendava dokumendi väljaandmisel esitatavate 
tõendite ja andmete loetelu ja isikut tõendava 
dokumendi väljaandmise tähtaegade alane koolitus 
Vastutaja: KMA 

Välismaalastega seotud dokumentide 
väljaandmisega tegelevad KMA ametnikud, 
VäM, konsulaarametnikud 

01.2003  

Välismaalaste seaduse muutmise seaduse alane 
koolitus 
Vastutaja: KMA 

Välismaalastega seotud dokumentide 
väljaandmisega tegelevad KMA ametnikud 

05.2003  

Dokumentide ekspertide väljaõpe valedokumentide 
äratundmiseks, koostöös EL liikmesriikide ja 
Schengeni lepingu riikidega 
Vastutaja: KMA, PVA, PA 

KMA ,PVA, PA vastavad ametnikud Jätkuv tegevus  

Illegaalse immigratsiooni tõkestamise alane koolitus 
Vastutaja: KMA, PVA  

KMA, PVA vastavad ametnikud Jätkuv tegevus  

Euroopa Liidu kodaniku seaduse alane koolitus 
Vastutaja: KMA, SiM 

KMA, SiM vastavad ametnikud 12.2003  
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24.3 Pagulasküsimused 

 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Euroopa Ühenduse liikmesriigile esitatud 
varjupaigataotluse eest vastutava riigi määramise 
konventsioon, Dublin, 15 juuni 1990. 

Dublini konventsiooni ratifitseerimise 
seadus 

12.2003 
Ratifitseerimine ja 
jõustumine EL-ga 
liitumisel 

Vastav seadus valmistatakse ette vaid juhul, kui 
Eesti liitumise hetkeks Euroopa Liiduga ei ole 
EL ette valmistanud nn Dublini määrust.  
Projektitaotlus “Efficient management of 
migration flows” on esitatud rahastamiseks 
Phare 2003 vahenditest. Ministrite komitee 
otsuse kohaselt lülitati taotlus Phare 2003 
Rahvusliku Programmi II pingerea 
projektitaotluste põhinimekirja osaliselt. 
Projekti ülejäänud osa finantseerimine on 
planeeritud EL poolt Eestile eraldatud 
Schengeni rahadest. 
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Euroopa Ühenduse liikmesriigile esitatud 
varjupaigataotluse eest vastutava riigi määramise 
konventsioon, Dublin, 15 juuni 1990; 
15 juuni 1990 Dublini konventsiooni artikliga 18 
asutatud komitee otsus 1/97, mis käsitleb 
konventsiooni rakendamise sätteid, 9 september 
1997; 
Nõukogu 9 septembri 1997 Dublini konventsiooni 
artikli 18 alusel vastu võetud otsus nr 2/97 komitee 
protseduurireeglite kehtestamise kohta;? 
Komitee 30 juuni 1998 Dublini konventsiooni artikli 
18 alusel vastu võetud otsus nr 1/98 konventsiooni 
rakendamise tingimuste kohta ;  
15 juuni 1990 Dublini konventsiooni artikliga 18 
asutatud komitee otsus 1/2000 31 oktoobrist 2000, 
mis käsit leb vastutuse ülekandmist 
perekonnaliikmete eest vastavalt konventsiooni 
artiklitele 3(4) ja 9; 
Nõukogu 28 septembri 2000 otsus 
varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste kohta ( ref. 
doc. 13117/1/00 rev 1); 
Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra 
Kuningriigi vaheline leping, mis käsitleb 
liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud 
varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi 
määratlemise kriteeriume ja mehhanisme, 19 jaanuar 
2001. 

Pagulaste seaduse muutmise seadus ja selle 
rakendusakt  

12.2003 
Jõustumine: EL-ga 
liitumisel 

Vastav seadus valmistatakse ette vaid juhul, kui 
Eesti liitumise hetkeks Euroopa Liiduga ei ole 
EL ette valmistanud nn Dublini määrust. 
Projektitaotlus “Efficient management of 
migration flows” on esitatud rahastamiseks 
Phare 2003 vahenditest. Ministrite komitee 
otsuse kohaselt lülitati taotlus Phare 2003 
Rahvusliku Programmi II pingerea 
projektitaotluste põhinimekirja osaliselt. 
Projekti ülejäänud osa finantseerimine on 
planeeritud EL poolt Eestile eraldatud 
Schengeni rahadest. 
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Nõukogu 20. juuni 1995. a resolutsioon 
varjupaigamenetluse miinimumgarantiidest; 
Resolutsioon ilmselt põhjendamatute 
varjupaigataotluste kohta (London, 01.11.- 
01.12.1992.a); 
Lõppotsused riikide kohta, kus üldiselt ei esine tõsist 
ohtu tagakiusamis e ohvriks langeda (London, 
30.11.1992); 
Resolutsioon ühtlustatud suhtumise kohta 
küsimustesse, mis puudutavad kolmandaid 
võõrustajariike (London, 30.11.-01.12.1992). 
Nõukogu 26. juuni 1997. a resolutsioon saatjata 
alaealiste kohta. 

pagulaste seaduse muutmise seadus (endine 
välismaalaste seaduse ja pagulaste seaduse 
muutmise seadus) 

Jõustumine: 03.2003 Vastu võetud 15.01.03, jõustunud 01.05.03. 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Riikliku pagulaste registri juurutamine. 
 
Vastutaja: SiM, KMA 

Vabariigi Valitsuse 14.10.1999 määrus nr 
309 “Riikliku pagulaste registri asutamine”  

1) projekteerimine 
04.2003 
2) kasutusele võtmine 
12.2003 

Tarkvara hooldus ja ostetav riistvara. 
Registri projekteerimine ja juurutamine. 

Eurodac sõrmejälgedesüsteemi kasutuselevõtt. 
 
Vastutaja: SiM, PA, PVA, KMA 

Nõukogu määrus nr 2725/2000, mis käsitleb 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi 
kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa 
kohaldamise eesmärgil, 11. detsember 2000 
Nõukogu määrus nr 407/2002, mis 
kehtestab Eurodac’is vahetatavatele 
sõrmejälgedele elektroonilise edastuse 
nõude (art 2 (2)). 

Liitumisel Euroopa 
Liiduga 

Projektitaotlus “Efficient management of 
migration flows” on esitatud rahastamiseks 
Phare 2003 vahenditest. Ministrite komitee 
otsuse kohaselt lülitati taotlus Phare 2003 
Rahvusliku Programmi II pingerea 
projektitaotluste põhinimekirja osaliselt. 
Projekti ülejäänud osa finantseerimine on 
planeeritud EL poolt Eestile eraldatud 
Schengeni rahadest. 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Märkused 
Eurodac sõrmejälgedesüsteemi kasutusele võtmisega 
seonduv koolitus 

 

Vastutaja: PA, PVA ja KMA 

Eurodac’i rakendamisega tegelevad PA, 
PVA ja KMA ametnikud 
 

Jätkuv tegevus  

Dublini määruse rakendamisega seonduv koolitus  
 
Vastutaja: PVA, KMA 

Varjupaigamenetlusega tegelevad PVA ja 
KMA ametnikud 

Jätkuv tegevus  

Muutused pagulaste seaduses ja 
varjupaigamenetluses 
 
Vastutaja: PVA, KMA 

KMA, PVA ametnikud 
 

06.2003 Hetkel Riigikogu menetluses oleva 
pagulaste seaduse muutmise seadusega 
(572 SE II-2) kaasnevatest muudatustest 
teavitamine. 
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Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus, 
kriisiabi ja käitumise alane koolitus  
 
Vastutaja: SoM 

Illuka Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskuse töötajad (2 töötajat) 

01.2003  

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus, 
lastepsühholoogia alane koolitus 
 
Vastutaja: SoM 

Illuka Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskuse töötajad (1 töötaja) 

02.2003  

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus, araabia 
keele koolitus 
 
Vastutaja: SoM 

Illuka Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskuse töötajad (1 töötaja) 

09.2003  

 
 
24.4 Politseikoostöö 

+ 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Europoli konventsioon, 26.07.1995 (Brüssel)  Europoli konventsiooni ratifitseerimise 

seadus 
Allakirjutamine ja 
ratifitseerimine peale 
ühinemist EL-ga 

 

EL vastastikuse õigusabi konventsioon Kriminaalmenetluse seadustik  Jõustumine: 03.2003 Eelnõu 594 SE-II-2 Riigikogus II lugemisel 
13.11.2002 . 

"Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni  
konventsiooni" täiendav naiste ja lastega 
kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise 
ja selle kuriteo eest karistamise protokoll 

Protokolli ratifitseerimise seadus 
 

E: 07.2003 
 

 



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 210 

"Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni  
konventsiooni" täiendav maitsi, meritsi ja õhuteed 
pidi üle riigipiiri välismaalase ebaseaduslikku 
toimetamist tõkestav protokoll 
"Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni  
konventsiooni" täiendav tulirelvade ja nende osade 
ning laskemoona ebaseaduslikku tootmist ja nendega 
ebaseaduslikku kauplemist tõkestav protokoll 

   

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus nr R 
(92) 1 10.02.1992. a DNA-analüüside kasutamise 
kohta kuritegevusevastases võitluses 

Siseministri määrus “Bioloogiliste proovide 
võtmise ja säilitamise kord”  ning Vabariigi 
Valitsuse määrus “DNA-analüüsi tulemusel 
saadavate andmete registri pidamise 
põhimäärus”. 

02.2004 DNA-andmebaasi loomine ja selle 
toimimiseks vajalike õigusaktide 
väljatöötamine. 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Erinevate struktuuriüksuste tööfunktsioonide ja – 
jaotuse kindlaksmääramine. 
 
Vastutaja: PA 

Eesti politsei eesmärgid aastaks 2003 12.2003 Karistusreformi ja selle rakendamisega 
seotud seaduste täitmine. 
 
Korrakaitse- ja kriminaalpolitsei tööjaotuse 
täpsustamine ning sellest tuleneva 
ressursside ümberpaigutamise vajaduse 
selgitamine. 
 
Kriminaalpolitsei tööfunktsioonide 
piiritlemine Keskkriminaalpolitsei ja 
politseiprefektuuride vahel. 
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Rahvusvahelise politseikoostöö operatiivsemaks 
muutmine, parem koordineerimine ja senisest 
tõhusam kriminaalanalüüsi tegemine. 
 
Vastutaja: KKP 

Eesti politsei eesmärgid aastaks 2003 12.2003 Keskkriminaalpolitsei rahvusvahelise 
kriminaalteabe osakonna haldussuutlikkuse 
suurendamine. 
 
Efektiivsem võitlus kuritegevusega 
rahvusvahelisel tasandil operatiivse ja 
turvalise teabevahetusega. 

Rahvusliku jalgpallihuligaansuste infopunkti 
loomine. 
 
Vastutaja: PA 

Eesti politsei eesmärgid aastaks 2003; 
Nõukogu otsus 25. aprillist 2002 nr 
2002/348/JHA julgeoleku tagamine 
rahvusvaheliste mõõtmetega 
jalgpallimatsidel 

12.2003 Eesti on usaldusväärne partner 
üleeuroopalises võitluses spordivägivalla 
vastu. 
 
 

Side- ja kontaktohvitseride vajaduse analüüs ning 
vastava võrgu väljaarendamine. 
 
Vastutaja: PA, SiM 

Organiseeritud kuritegevuse 
eelliitumispakt (ELP) 14 printsiip 

12.2003  

Kahepoolsete riikide vaheliste lepingute sõlmimine 
kuritegevuse vastu võitlemiseks. 
 
Vastutaja: PA, SiM 

 Jätkuv tegevus Ettevalmistamisel on organiseeritud 
kuritegevuse ja narkokuritegevuse lepingud 
Hispaaniaga, Vene Föderatsiooni Loode 
Föderaalringkonnaga jt. 

Infotehnoloogiakuritegude talituse suutlikkuse 
tõstmine. 
 
Vastutaja: PA (KKP) 

KKP põhimäärus, 
Infotehnoloogiakuritegude talituse 
põhimäärus 

07.2003 Olemasolevale kahele politseiametnikule 
lisandub 2 politseiametnikku ja 1 teenistuja. 
NBPA raames toimub 2003 spetsiaalselt IT 
kuritegude talitusele suunatud koolitus. 

Osalemine erinevate töögruppide töös (Läänemere 
organiseeritud kuritegevusega võitlemise töörühm, 
Finesto, PAPEGi töörühmas jmt). 
 
Vastutaja: PA, KKP 

Organiseeritud kuritegevuse 
eelliitumispakt (ELP) 3 ja 4 
printsiip 

Jätkuv tegevus  

Ametkondadevahelise (politsei, toll, piirivalve) 
ühistöörühma tegevuse tõhustamine (sh 
sideohvitseride nimetamine), eriti võitluseks 
narkokuritegevusega. 
 
Vastutaja: KKP 

Koostöölepingud politsei, tolli ja piirivalve 
vahel. 

Jätkuv tegevus  
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Rahvusvahelise kriminaalteabe osakonna 
isikkoosseisu suurendamine ja materiaaltehnilise 
varustatuse tagamine. 
 
Vastutaja: KKP 

Eesti Vabariigi ja Europoli vahel sõlmitud 
koostööleping, Schengeni konventsioon, 
SiM ja politsei arengukavad 

Jätkuv tegevus Isikkoosseisu suurendamine 2003.a 10 
ametniku võrra ja 2004.a 11 ametniku võrra 
haldussuutlikkuse tagamiseks Europoli 
riikliku kontaktpunkti ja Sirene büroo 
funktsioonide täitmisel. 

2 politseiametniku lähetamine European Union 
Police Mission raames Bosnia Hertsegoviinasse. 
 
Vastutaja: PA 

Siseministeeriumi 03.10.2002 nr 9.1-4-
1/8852 

01.2003 2 politseiametniku lähetamise maksumus on 
ca  
1 489 600 krooni. 

DNA-andmebaasi käivitamine ja rakendamine 
kuritegude uurimiseks sh DNA ekspertide koosseisu 
suurendamine. 
 
Vastutaja: KEKK 

politseiseadus, kriminaalmenetluse 
seadustik ,  
Vabariigi Valitsuse määrus DNA 
andmebaasi pidamise kohta tuleb ette 
valmistada ja vastu võtta 

12.2003 Esitatud on Phare 2003 Rahvusliku 
Programmi raames twinning-light 
projektitaotlus: “Establishment of the 
National DNA Database in Estonia”. 
Vastav koolitus on planeeritud läbi viia 
2004 aastal.  
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Phare 2003 Rahvusliku Programmi raames 
projektitaotluse “Efficient management of migration 
flows” 
elluviimine, sh: 
 
KEKK sõrmejälgede keskkartoteegi muutmine 
riiklikuks registriks (põhimääruse väljatöötamine) 
ning selle ristkasutus KMA ja PA teiste 
andmekogudega; 
 
Uute andmebaaside - Illegaalsed immigrandid, 
asüülitaotlejad ja pagulased- lisandumine KEKK 
Keskkartoteeki; 
 
Sõrmejäljeosakonna loomine (uus struktuur, 
põhimäärus) ametkondadevahelise töö tagamiseks ja 
korraldamiseks.  
 
sõrmejälgi puudutavatesse seadusandlikesse- ja 
normatiivaktidesse muudatuste sisseviimine 
Vastutaja: KEKK 

Nõukogu määrus nr 2725/2000, mis käsitleb 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi 
kehtestamist Dublini konventsiooni 
tõhusama kohaldamise eesmärgil 
11.12.2000 
 
10394/1/02 REV1ENFOPOL 99 
+11752/3/02 REV 3 ENFOPOL 115, mis 
käsitlevad Schengeni, Europoli ja Interpoli 
raames elektroonset infovahetust, sh 
sõrmejäljed  
 

12.2003 Projektitaotlus “Efficient management of 
migration flows” on esitatud rahastamiseks 
Phare 2003 vahenditest. Minis trite komitee 
otsuse kohaselt lülitati taotlus Phare 2003 
Rahvusliku Programmi II pingerea 
projektitaotluste põhinimekirja osaliselt. 
Projekti ülejäänud osa finantseerimine on 
planeeritud EL poolt Eestile eraldatud nn 
Schengeni rahadest. 
 

Politseikoerte treeningkeskuse arendamine 
Vastutaja: PA 

 12.2003  
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Koolitus  
1. 2. 3.  4.  
Institutsioon, kavandatav tegevus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Sündmuskoha vaatlus. Jälgede kogumine ja 
talletamine. 
 
Vastutaja: PA 

Uurijad, uurimistalitus, jälitustalitus 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003 Õpetada sündmuskohal või vaatlusel 
uuringukõlbulikke jälgi, ekspertiise 
määrama; vaatlusprotokolli koostamine ja 
täielikkus, KEKK-i võimalused 
ekspertiiside määramisel. 

Jälitustegevuse põhi- ja erikursus. 
 
Vastutaja: PA 

Jälitustalitus 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003 Jälitustegevuse põhimõtted. Metoodika ja 
taktika. 

Uus tagaotsimise juhend. 
 
Vastutaja: PA 

Politseiasutuste töötajad, kes tegelevad 
tagaotsimisega 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

07.2003 Uue tagaotsimise juhendi tutvustamine. 

Majanduspolitsei erikursus – maksukuriteod. 
 
Vastutaja: PA 

Majanduspolitseinikud 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003  

Ülekuulamine ja vastastamine. 
 
Vastutaja: PA 

Ülekuulajad ja jälitajad 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003 Ülekuulamise ja vastastamise taktika ja 
metoodika. Psühholoogilised aspektid. 
Optimaalse metoodika valimine. 

Kriminaalmenetlus 
 
Vastutaja: PA 

Uurimisjuhid (KrO), edasikoolitajad, 
Politseikooli õpetajad 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003 Phare 2002 Rahvusliku Programmi raames 
projekt  
“Improving the Effectiveness of Criminal 
Procedure”. 

Keeleõpe (inglise, vene, prantsuse ja saksa keel) 
 
Vastutaja: PA 

Politseiametnikud ja teenistujad vastavalt 
tööülesannetele 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003 Inglise keel – algajatele - ja edasijõudnutele, 
intensiivõpe 
Prantsuse keel – algajatele ja 
edasijõudnutele 
Saksa keel - edasijõudnutele 

CEPOL-i, NBPA, AEPC jms koolitused 
 
Vastutaja: PA 

Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

Jätkuv tegevus Koolitused vastavalt valdkondadele 
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Kriminalistikaalase täiendõppe korraldamiseks 
projektitaotluse koostamine eesmärgiga tõhustada 
KEKK-i regionaalkeskuste tegevust, edasi arendada 
ja koordineerida kriminalistikategevust oma 
regioonis ning toimida lülina menetleja ja 
ekspertiisilabori vahel. 
 
Vastutaja: KEKK 

KEKK kriminalistid 
Politseiasutuste, Eesti Kohtuarstliku 
Ekspertiisibüroo, prokuratuuri ning kohtute 
ametnikud 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

07.2003  

 
24.5 Rahapesu tõkestamine  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2.  3. 4.  
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
2001/97/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 
91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil 
kasutamise vältimise kohta 4. detsember 2001 

Rahapesu tõkestamise seaduse muutmise 
seadus  

22.05.2003  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
2001/97/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 
91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil 
kasutamise vältimise kohta 4. detsember 2001 

Siseministri määrus “Rahapesu 
andmebüroo kogutavate andmete 
registreerimise ja töötlemise ning 
rahapesukahtlusega seotud informatsiooni 
kontrollimise kord” 

12.2003 Esitamine sõltub rahapesu tõkestamise 
seaduse menetlemisest Riigikogus. 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Rahapesu andmebüroo struktuuri ja infosüsteemi 
väljaarendamine. 
 
Vastutaja: PA 

Rahapesu tõkestamise seadus ja selle 
rakendusaktid 

12.2003   

Rahapesu andmebüroo töö ja kontrollisüsteemi 
standardiseerimine. 
 
Vastutaja: PA 

Rahapesu tõkestamise seaduse muutmise 
seadus ja selle rakendusaktid  

12.2003  Rahapesu andmebüroo töö 
standardiseerimine nähakse ette rahapesu 
tõkestamise seaduse muudatustega ja selle 
alusel vastu võetavate rakendusaktidega.  
Muudatusettepanekute eelnõu esitatakse 
Vabariigi Valitsusele 01.2003. 
Muudatuste vastuvõtmise tähtaeg sõltub 
Riigikogu tööplaanist. 

Koostööleping Maksuameti ja Politseiameti vahel. 
Vastutaja: PA 

 03.2003  Leping on ettevalmistamisel. 

Koostööleping Venemaa ja Panama FIUga. 
Vastutaja: PA 

Rahapesu tõkestamise seadus Venemaa: 06.2003 
Panama: 06.2003 

 

Ühinemine FIU.NETiga. 
 
Vastutaja: PA 

Phare horizontal project on the fight against 
money laundering “Phare Anti Money 
Laundering Project” 

12.2003 2003.a I kv allkirjastatakse leping iga 
kandidaatriigi FIU ja EL vahel FIU.NETiga 
ühinemiseks. 

Täiendavate analüütikute töökohtade hankimine ja 
uute analüütikute ettevalmistamine. 
 
Vastutaja: PA 

Phare 2001 Rahvusliku Programmi projekt 
“Program of Information System for 
Criminal Investigation and Criminal 
Analysis” 

12.2003 Projekti raames on kavandatud 28 Analyst 
Workstation hankimine, millest politseile on 
kavandatud 15, millest omakorda 1 
rahapesu andmebüroole. 

Osalemine EGMONT grupi töös. 
Vastutaja: PA 

 Jätkuv tegevus EGMONT grupp on ülemaailmne FIU-d 
ühendav organisatsioon. 

Osalemine Euroopa Nõukogu MONEYVAL komitee 
töös. 
 
Vastutaja: PA 

 Jätkuv tegevus MONEYVAL komitee ülesandeks on 
jälgida ja hinnata rahapesu tõkestamise alast 
olukorda EN liikmesriikides. Alates 2002.a 
osaleb Eesti rahapesu andmebüroo esindaja 
komitee töös ka teiste riikide hindajana. 
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Ametkondadevahelise rahapesu tõkestamise 
tõhustamise komisjoni poolt rahapesu tegevuskava 
2003 – 2006 ettevalmistamine. 
Vastutaja: PA 

Siseministri 28.03.2000.a käskkiri nr 143 07.2003 Komisjoni ülesanne on koordineerida 
erinevate ametkondade koostööd rahapesu 
tõkestamisel.  

 

Koolitus  
1. 2. 3.  4.  
Institutsioon, kavandatav tegevus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Narkokoolitus edasijõudnutele  
 
Vastutaja: PA, KKP 

Narkotalituste töötajad + uurijad, kellel on 
vastavasisulised tööülesanded 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest. 

03.2003 
09.2003 

Narkokuritegude menetlemine 
(jälitusmenetlus, uurimine) 

Majanduspolitseinike põhikursus 
 
Vastutaja: PA, KKP 

Majanduspolitseinikud 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest. 

12.2003 Põhiteadmised majandusest ja rahandusest. 
Kriminaalmenetlus majanduskuritegude 
asjades. Majanduskuriteod. Rahapesu. 

Kriminaaltulu jälitamine 
 
Vastutaja: PA, KKP 

Majanduspolitseinikud, KKP, 
narkotalitused 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest. 

12.2003  

Finantskuritegude ja rahapesuvastane võitlus 
 
Vastutaja: PA, KKP 

Erikursus majanduspolitseinikele 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest. 

12.2003  

Majanduspolitsei erikursus – maksukuriteod 
 
Vastutaja: PA, KKP 

Majanduspolitseinikud 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest. 

12.2003  
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24.6 Uimastid 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete 
ebaseadusliku ringluse vastane ÜRO 1988 aasta 
konventsioon.;  
EL direktiiv 92/109/EMÜ, määrus 3677/90 EMÜ 
 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete 
seaduse muutmise seadus 
 

01.12. 2003 Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act Amendment Act 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Alaealiste üritustel regulaarsete alkoholi- ja 
narkojoobekontrollide tegemine; narkootikumide 
leviku tõkestamine avalikes kohtades; narkokoerte 
aktiivsem kasutamine; narkoalase koostöö 
parandamine elanikega, riiklike institutsioonide, 
kohalike omavalitsuste ja kolmanda sektoriga. 
Vastutaja: PA 

Eesti politsei eesmärgid aastaks 2003 12.2003 Narkoüksused pööravad senisest rohkem 
tähelepanu narkootilise aine suures koguses 
ebaseadusliku käitlemise (diilerid, 
varustajad, valmistajad) väljaselgitamisele. 

Politseikooli narkoõppekavade täiendamine. 
 
Vastutaja: PA 

PA KrO põhimäärus ja Politseikooli 
põhimäärus 

01.2003 Valminud on 2 õppevideot politseitaktikast 
PA KrO ja TPP narkokuritegude talituse 
koostöös; õppevideod narkootiliste ainete 
tarbimisest, õppejõu konspekt tunnustest ja 
sümptomitest koos PowerPoint 
presentatsiooniga. 

Narkootikumide pakkumise vähendamise 
tegevuskava koostamine. 
Vastutaja: PA, PVA, TA 

Phare 2000 Rahvusliku Programmi projekt 
“Support to the Balance Development and 
Implementation of National Drug Strategies 
and Programs” 

03.2003 PA, PV, Tolli tegevused  
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Koolitus  
1. 2. 3.  4.  
Institutsioon, kavandatav tegevus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Narkokoolitus edasijõudnutele 
 
Vastutaja: PA, KKP 

Narkotalituste töötajad + uurijad, kellel on 
vastavasisulised tööülesanded 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

03.2003 
09.2003 

Narkokuritegude menetlemine 
(jälitusmenetlus, uurimine) 

Jälitustegevuse põhi- ja erikursus 
 
Vastutaja: PA, KKP 

Jälitustalitus (TPP, Harju, KKP) 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003 Jälitustegevuse põhimõtted. Metoodika ja 
taktika 

Majanduspolitsei erikursus – maksukuriteod 
 
Vastutaja: PA, KKP 

Majanduspolitseinikud 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003  

 
24.7 Terrorismivastane võitlus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
ÜRO konventsioon terrorismi rahastamise 
tõkestamiseks, New York, 09.12.1999. 
Nõukogu ühine seisukoht (2001/930/ÜVJP) 
terrorismivastase võitluse kohta. 
Nõukogu ühine seisukoht (2001/931/ÜVJP) 
terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta. 
Nõukogu määrus nr 2580/2001/EÜ 
terrorismivastaseks võitluseks erimeetmete 
rakendamisest konkreetsete füüsiliste isikute ja 
üksuste suhtes  
Vastutaja: KAPO, SiM 

Rahapesu tõkestamise seaduse muutmise 
seadus 
 

22.05.2003  
 

Loetletud ÜRO ja EL-i õigusaktidest 
tulenevad terrorismi rahastamise 
tõkestamise nõuded, mille efektiivsemaks 
kohaldamiseks on vajalik täiendada 
rahapesu tõkestamise seadust. Rahapesu 
tõkestamise seadus seab finantsasutustele 
kohustuse teavitada terrorismi rahastamise 
kahtlusest ja võimaldab rahapesu 
andmebürool kiirelt reageerida vara 
külmutamiseks.  
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Nõukogu otsus, millega kehtestatakse Ühenduse 
mehhanism tugevdatud koostöö soodustamiseks 
hädaolukorras korraldatavatel abimissioonidel 
(23.10.2001; 2001/792/EÜ, Euratom) 
Vastutaja: PÄA, SiM 

Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti 
ja Euroopa Komisjoni vahel Eesti osalemise 
kohta Ühenduse mehhanismis  

01.2003  

ÜRO mandrilaval asuvaid püsiplatvorme ohustavate 
ebaseaduslike tegude tõkestamise protokoll 

ÜRO mandrilaval asuvaid püsiplatvorme 
ohustavate ebaseaduslike tegude 
tõkestamise protokolliga ühinemise seaduse 
eelnõu 

27.06.2003 Eesti Vabariik on ühinenud kõigi 
terrorismivastaste rahvusvaheliste 
lepingutega, välja arvatud käesolev 
protokoll. Ühinemise vajadusele on 
viidanud ka Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni terrorismivastane komitee 
(CTC). 

 



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 221 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Kahepoolsete riikide vaheliste koostöölepingute 
sõlmimine: Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni 
valitsuste vahelised koostöökokkulepped 
merepäästetöödest Soome lahel ja hädaolukordade 
ennetamisel; Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi 
valitsuste vaheline kokkulepe koostööst 
hädaolukordade korral. 
Vastutaja: SiM 

 12.2003  

Rahvusvaheliseks demineerimisalaseks koostööks ja 
terrorismivastase võitluse tõhustamiseks vajalike 
materjalide ja info edastamise korra väljatöötamine 
ja juurutamine vastavalt nende organisatsioonide 
suutlikkusele. 
Vastutaja: PÄA 

Lülitumine IMSMA ja PIMS (IMSMA-
Information Management System for Mine 
Action  ja PIMS – Partnership for Peace 
Information Management System) 
programmidesse vastavalt nende 
suutlikkusele  
EL (Euroopa Liidu) lepingu artiklile K.3 
põhinevad või muud terrorismivastased 
õigusaktid. 

04.2003 
(Tähtaeg sõltuvalt partneri 
suutlikkusest) 

 

Lülitumine rahvusvahelisse arvutiprogrammi 
IMSMA. 
 
Vastutaja: PÄA  

Lülitumine IMSMA ja PIMS (IMSMA-
Information Management System for Mine 
Action  ja PIMS – Partnership for Peace 
Information Management System) 
programmidesse vastavalt nende 
suutlikkusele  
EL (Euroopa Liidu) lepingu artiklile K.3 
põhinevad või muud terrorismivastased 
õigusaktid. 

Tähtaeg: sõltuvalt partneri 
suutlikkusest 

 

Kriminaalanalüüsi infosüsteemi loomine 
(28 Analyst Workstation´ite töökoha soetamine) 
Vastutaja: POL, KAPO, Maksuamet, SiM 

Kriminaalmenetluse koodeks,  
Kriminaalmenetluse seadustik  

12.2003 Phare 2001 projekt 
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Demineerimistöödeks vajaliku tehnika soetamine ja 
sellealane väljaõpe. 
Vastutaja: PÄA 

VV määrus “Demineerimistööde kord” 11.2003  

Töö avalikkusega pommiohu teavitamiseks. 
Vastutaja: PÄA 

Päästeseadus Jätkuv tegevus  

Plahvatusohtlike esemete hävitamiskohtade 
kohandamine demineerimistöödeks - vastavalt 
võimalustele. 
Vastutaja: PÄA 

 Jätkuv tegevus  

Pommikonteineri soetamine  
Vastutaja: PÄA 

 11.2003 PÄA eelarve 
ptk 97 
art 76 
(vastavate rahaliste vahendite olemasolul). 

Demineerijate ettevalmistamine rahvusvahelisteks 
demineerimistöödeks (IMAS- International Mine 
Action Standards). 
Vastutaja: PÄA 

EL uus kodanikukaitse kontseptsioon Jätkuv tegevus   

Demineerimise õppeklasside sisustamine ja -
vahendite soetamine.  
Vastutaja: PÄA 

 12.2003  

Pommikoerte väljaõpe ja treeningu viimine 
rahvusvahelisele tasemele. 
Vastutaja: PÄA 

Päästeseadus Jätkuv tegevus   

Uute lõhkematerjalide soetamine 
demineerimistöödeks (plastlõhkeaine, spetsiaalsed 
laengud). 
Vastutaja: PÄA 

Siseministri 7.septembri 2000.a. määrus nr 
53 

Jätkuv tegevus   

Riskianalüüs munitsipaaltasandil 
 
Vastutaja: omavalitsus 

Hädaolukorraks valmisoleku seadus 12.2003 RaM eelarve 
osa 139 
 
Vajadused:  
2003: 6,5 mln  krooni 

Riskianalüüs maakondlikul/regionaalsel tasandil 
Vastutaja: maavanem 

Hädaolukorraks valmisoleku seadus 12.2003 RaM eelarve 
osa 139 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Kaitsepolitseiamet koostöös Rootsi politseiga.  
Terrorismivastase võitlusega tegelevate ametnike 
kriisireguleerimisalane täiendkoolitus, mis sisaldab 
teemasid: kriiside strateegiline ja operatiivne 
juhtimine, läbirääkimiste pidamine, praktiline 
harjutus. 
Vastutaja: KAPO 

KAPO, SiM, PA, PÄA, Riigikantselei, 
VäM. 
Iga teema puhul grupi maksimaalne suurus 
20 inimest. 

Jätkuv tegevus Jätkub koolituskoostöö Rootsi politseiga 
SIDA kaasfinantseerimisel. 

Terrorismivastase võitlusega tegelevate ametnike 
täiendkoolitus s.h operatiiv-jälitustegevuslikud 
meetodid terroristlike rühmituste vastases võitluses 
ja terrorismi ennetamiseks, kriisijuhtimiseks, 
eriüksuste väljaõppeks. 
Vastutaja: KAPO, PA, PÄA 

PÄA (5 ametnikku),  
PA ja KAPO ametnikud 

Jätkuv tegevus 
 

Osa 140 
tegevuskulud 
 
Bilateraalne koostöö liikmesriikidega 

Kriisireguleerimise alane koolitus sh hädaolukorraks 
valmisoleku planeerimine, riskianalüüsi erinevad 
metoodikad, teabevahetus ja kriisikommunikatsioon. 
Vastutaja: SiM 

PÄA, PA, PVA, KMA ja SiM ametnikud Jätkuv tegevus  

Plahvatuste alase koolituse jätkamine. 
Vastutaja: KAPO, PA, PÄA 

PÄA (5 ametnikku), 
PA ja KAPO ametnikud 

Jätkuv tegevus Bilateraalne koostöö liikmesriikidega 

Demineerijate täiendkoolitus rahvusvahelisest 
terrorismivastasest võitlusest tulenevate vajaduste ja 
ohtude suhtes. 
Vastutaja: PÄA  

PÄA (5 ametnikku) Jätkuv tegevus Lülitumine IMSMA ja PIMS (IMSMA-
Information Management System for Mine 
Action  ja PIMS – Partnership for Peace 
Information Management System) 
programmidesse vastavalt nende 
suutlikkusele EL (Euroopa Liidu) lepingu 
artiklile K.3 põhinevad või muud 
terrorismivastased õigusaktid.  

Demineerijate keeleõpe. 
Vastutaja: PÄA 

PÄA (2-3 ametnikku) 07.2003  
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Hädaolukordadeks valmisolekut planeerivate 
ametnike baas- ja täiendkoolitus. 
 
Vastutaja: PÄA 

PÄA ja päästeteenistuste ametnikud  
(30 ametnikku) 

Jätkuv tegevus PÄA eelarve 
ptk 51 
art 30 
Vajadused:  
2003: 500 000 krooni 

 
 
24.8 Õigusalane koostöö kriminaal- ja tsiviilasjades 

 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise 
lihtsustatud korra konventsioon 
Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise 
konventsioon 

Esitamine VM -le 
15.10.2003. 
Allakirjutamine ja 
ratifitseerimine pärast EL-
ga ühinemist 

Välisriigi süüdimõistvate kohtuotsuste täitmist 
käsitlev Euroopa Ühenduste liikmesriikide vaheline 
konventsioon 

02.2004 tähtaeg tinglik 
Allakirjutamine ja 
ratifitseerimine pärast EL-
ga ühinemist 
 

Konventsioon, mille nõukogu on koostanud Euroopa 
Liidu lepingu artikli 34 alusel Euroopa Liidu 
liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta 
kriminaalasjades 

Esitamine VM -le 
30.06.2003. 
Allakirjutamine ja 
ratifitseerimine pärast 
EL-ga ühinemist 

EL liikmesriikidevaheline juhtimisõiguse äravõtmise 
konventsioon (vastutusvaidlus JMi ja MKMi vahel) 
Kriminaalmenetluse ülevõtmist käsitlev EL 
liikmesriikidevaheline konventsioon 

konventsiooni ratifitseerimise seadus, 
kriminaalmenetluse seadustik  
 
 
 

12.2003 tähtaeg tinglik 
Allakirjutamine ja 
ratifitseerimine pärast EL-
ga ühinemist 
02.02.2004 tähtaeg tinglik 

Kriminaalmenetluse seadustik  võeti vastu 
14.02.2003. 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Nimekirja koostamine kohtutest, kes nõukogu 
määruse nr 1206/2001 kohaselt on pädevad tõendite 
kogumiseks määruse alusel esitatud taotluste alusel. 
Vastutaja: JM 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 
liikmesriikide kohtute vahelise koostöö 
kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja 
kaubandusasjades 

07.2003 01.07.2003 peavad liikmesriigid esitama 
vastavad nimekirjad Komisjonile. 

 
 
24.9 Andmekaitse 

 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
EL Andmekaitse direktiiv 95/46/EU ja Euroopa 
Nõukogu soovitus nr 87 isikuandmete kasutamise 
kohta politseiasutustes  
 
Vastutaja: AKI 

Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (SE 
1196) 

Jõustumine: 10.2003 Vastu võetud 12.02.2003. 

Schengeni konventsioon, Europoli konventsioon , 
Tolli infosüsteemi konventsioon 
Vastutaja: AKI 

Rahvusliku järelevalveasutuse nimetamine 
andmekaitse küsimustes  

2004  Ettepanek siduda esitamise tähtaeg EL – ga 
liitumisega, kuivõrd Schengeni ja Europoli 
konventsiooniga ühinemine saab toimuda 
pärast Eesti täieõiguslikuks EL liikmeks 
saamist. 
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Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
AKI töötajate arvu suurendamine 2 (siseriikliku 
tegevusulatusega) ametniku võrra 
 
(lõplik arv sõltub Phare Rahvusliku Programmi 
raames twinning-light projekti "Eesti Andmekaitse 
Inspektsiooni haldussuutlikkuse parendamine" 
tulemustest) 
 
Vastutaja: AKI 

Schengeni konv Art 115, Europoli konv Art 
24, Tolli infosüsteemi konv Art 14 

11.2003 2003. a käivitub Phare Rahvusliku 
Programmi raames twinning light projekt 
"Eesti Andmekaitse Inspektsiooni 
haldussuutlikkuse parendamine", mille 
tulemuseks on inspektsiooni strateegilise 
arengukava aastateks 2003 – 2005 ja 
inimressursi juhtimise plaani valmimine 
(defineerib prioriteetsed tegevused 
inspektsiooni jaoks, tagamaks 
haldussuutlikkuse parendamise lähtuvalt 
valminud strateegilisele arengukavale). 
Nende kahe dokumendi põhjal koostab AKI 
hiljemalt augustiks 2003 vajaminevad 
struktuurimuudatused ja teised sellega 
seonduvad õigusaktide eelnõud (sh 
ametijuhendid, osakondade põhimäärused, 
inspektsiooni põhimäärus). 

AKI töötajate arvu suurendamine 2 ametnikku võrra 
(töörühmades ja -gruppides osalejad) 
 
Vastutaja: AKI 

Schengeni konv Art 115, Europoli konv Art 
24, Tolli infosüsteemi konv Art 14, 
direktiiivi 95/46/EU Art 29 töörühm 

11.2003  

 

Koolitus  
1. 2. 3.  4.  
Institutsioon, kavandatav tegevus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Andmekaitse Inspektsiooni ametnike erikoolitus 
acquis´ esitatud järelevalvenõuete rakendamiseks 
Euroopa Liidu liikmesriigis. 
Vastutaja: AKI 

AKI ametnikud 
(4 ametnikku) 

Jätkuv tegevus  
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24.10 Schengeni infosüsteem 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 

Schengeni konventsioon EL-ga liitumislepingu ratifitseerimise 
seadus 

12.2003 EL lepingu lahutamatu osa 

Schengeni konventsioon Jälitustegevuse seadus 10.2003 Piiriülese jälgimise jmt jälituse eri- ja 
erandtoimingute teostamise võimaldamine 
võitluses organiseeritud kuritegevusega (ka 
teiste riikide taotlusel). Eelnõu valmistab ette 
Justiitsministeerium. 

Common Consular Instruction 
 

Konsulaarseadus 
 

20.06.2003 Uus konsulaarseadus, mis muudab kehtetuks 
kehtiva konsulaarseaduse ning sätestab terve 
rea uusi elemente, mis on kooskõlas EL-is 
kehtivate konsulaarseaduste ning –
praktikaga. 
Vastutaja: VäM 
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Common Consular Instruction Välismaalaste seadus 
 

20.11.2003 SIM: 
Eelnõu esitamise tähtaega pikendatakse. 
Siseministeerium valmistab eelnõu ette ja 
esitab Riigikantseleile 
 
Muudatused seoses Eesti viisapoliitika 
ühtlustamisega EL viisapoliitikaga.  
Välismaalaste seaduse muutmine ning 
täiendamine alates kehtiva redaktsiooni ptk 
IV (§§  9, 10), mis ühtlustab viisade 
andmisega seotud aspekte Schengeni 
viisaruumis kehtiva reeglistikuga 
Välisministri 09.09.2002 käskkirja nr 45 
alusel moodustatud viisatöögrupp, kuhu 
kuuluvad eksperdid lisaks VäM-le ka SiM-st, 
KMA-st, PVA -st ja Riigikantseleist. 

Common Consular Instruction Riigipiiriseadus 
 

20.11.2003 Välisministri 09.09.2002 käskkirja nr 45 
alusel moodustatud viisatöögrupp, kuhu 
kuuluvad eksperdid lisaks VäM-le ka SiM-st, 
KMA-st, PVA -st ja Riigikantseleist. 
Vastutaja: VäM 
 
SIM: 
Eelnõu esitamise tähtaega pikendatakse. 
Siseministeerium valmistab eelnõu ette ja 
esitab Riigikantseleile 
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Common Consular Instruction 
 

Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari 1998 
määruse nr 6 (Viisaeeskiri) muutmine 
 

20.11.2003 Välisministri 09.09.2002 käskkirja nr 45 
alusel moodustatud viisatöögrupp, kuhu 
kuuluvad eksperdid lisaks VäM-le ka SiM-st, 
KMA-st, PVA -st ja Riigikantseleist. 
Vastutaja: VäM 
 
SIM: 
Eelnõu esitamise tähtaega pikendatakse. 
Siseministeerium valmistab eelnõu ette ja 
esitab Riigikantseleile 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Sirene büroo komplekteerimise ettevalmistamine. 
 
Vastutaja: PA 

Schengeni konventsioon 12.2003 Sirene büroo tegevuse algus on kavandatud 
aastaks 2004, 2003 IV kv alustatakse tööjõu 
värbamisega. 

Sirene büroo haldustarkvara prototüüp 
 
Vastutaja: PA 

Schengeni konventsioon 09.2005  

Politseiameti infosüsteemi edasiarendus vajadusest 
tulenevalt ning ristkasutuse arendamine politsei 
infosüsteemi ja teiste vajalike andmekogude (PVA ja 
KMA infosüsteemid, riiklikud registrid) vahel 
vastavalt politsei vajadustele. 
 
Vastutaja: PA 

Schengeni konventsioon 
Phare 2001 Rahvusliku Programmi projekt 
“Valmisolek Schengeni infosüsteemi 
rakendamiseks”, 
Schengeni Täitevkomitee poolt vastu 
võetud täiendavad õigusaktid 

12.2003  Koostöös SiM-ga Phare projekti raames. 

SIS andmekategooriatele vastava integreeritud 
infosüsteemi (päringuvõimaluste) prototüübi 
väljatöötamine politsei tarbeks. 
 
Vastutaja: PA 

Schengeni konventsioon 
Phare 2001 Rahvusliku Programmi projekt 
“Valmisolek Schengeni 
infosüsteemirakendamiseks”; Schengeni 
Täitevkomitee poolt vastu võetud 
täiendavad õigusaktid 

2003-2004 
 

Koostöös SiM-ga Phare projekti raames, 
analoogiliselt teiste seotud ametkondadega 
(PVA, KMA) nende tarbeks väljatöötatavate 
infosüsteemide täiendustega. 
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Piirivalve ühtse infosüsteemi loomine 
 
Vastutaja: PVA  

Schengeni konventsiooni art 95-100 2002-2004 Piirivalve ühtse infosüsteemi projekteerimine, 
tarkvara loomine, väljaõpe. 
Phare 2001 projekt “Valmisoleku tagamine 
Schengeni infosüsteemi rakendamiseks” 

Vastavalt Schengeni konventsiooni nõuetele 
siseriiklike infosüsteemide korrastamine ja 
integreerimine 
 
Vastutaja: SiM 

Schengeni tegevuskava ptk 3  Jätkuv tegevus Phare 2001 projekt “Valmisoleku tagamine 
Schengeni infosüsteemi rakendamiseks” 

Riikliku elamis - ja töölubade registri juurutamine 
 
Vastutaja KMA, SiM 

Schengeni konventsioon art 25 07.2003 Phare 2001 projekt “Valmisoleku tagamine 
Schengeni infosüsteemi rakendamiseks". 
Seotud elamisloa ja tööloa taotlemise, 
andmise, pikendamise ning kehtetuks 
tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja 
tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja 
andmete loetelu ning elamisloa andmete 
kandmine välisriigi reisidokumenti ja 
välismaalase Eestist eemalviibimise 
registreerimise korra vastuvõtmisega 

Isikut tõendavat dokumenti taotlenud isikute 
andmebaasi juurutamine 
 
Vastutaja KMA 

Schengeni konventsiooni art 100 12.2003 Phare 2001 projekt “Valmisoleku tagamine 
Schengeni infosüsteemi rakendamiseks". 

Sissesõidukeeldude riikliku registri juurutamine 
 
Vastutaja KMA, SiM 

Schengeni konventsioon art 96 

 

12.2003 Phare 2001 projekt “Valmisoleku tagamine 
Schengeni infosüsteemi rakendamiseks”. 

Eestis ebaseaduslikult viibivate välismaalaste 
andmekogu juurutamine 
Vastutaja KMA, SiM 

 12.2003 Phare 2001 projekt “Valmisoleku tagamine 
Schengeni infosüsteemi rakendamiseks". 

Riikliku pagulaste registri juurutamine. 
 
Vastutaja: SiM, KMA 

Vabariigi Valitsuse 14.10.1999 määrus nr 
309 “Riikliku pagulaste registri asutamine”  

1) projekteerimine 
04.2003 
2) kasutusele võtmine 
12.2003 

Tarkvara hooldus ja ostetav riistvara. 
Registri projekteerimine ja juurutamine. 
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Koolitus  
1. 2. 3.  4.  
Institutsioon, kavandatav tegevus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Schengeni konventsiooni üldpõhimõtted. 
Vastutaja: SiM  

Politseijuhid, KMA, PVA ja SiM 
ametnikud 

12.2003 Ülevaatekoolitus Schengeni konventsiooni 
nõuete tutvustamiseks  

Schengeni konventsioonist lähtuvad erivaldkonnad: 
-viisa, illegaalse immigratsiooni tõkestamine; 
-Schengeni infosüsteemid; 
-rahvuslik informatsioonisüsteem;  
-käsiraamatu nõuetele vastav kontrollimise tehnika 
(dokumendid, transpordivahendid, narkootikumid, 
relvad jne.) 
Vastutaja: SiM koostöös PA, KMA, PVA 

Politseijuhid, KMA, PVA ja SiM 
ametnikud  

12.2003 Koolitus sihtgrupiti erinev 

Schengeni konventsioonist lähtuvad erivaldkonnad: 
-liitumiseks vajaliku seadusandluse ja EL viisa-alaste 
arengute tutvustamine; 
- EL nõuetest spetsiifiliste vajaduste välja 
selgitamine; 
-liikmesriikide ja kandidaatriikide liitumiseks 
vajaliku seadusandluse harmoneerimise praktikaga 
tutvumine. 
-liikmesriikide ühiste konsulaarjuhiste viisade kohta 
rakendamise praktikaga tutvumine 
- tutvumine koolituse planeerimisega  
-koolituse programmide koostamine vastavalt 
koolituse valdkonnale 
Vastutaja VäM 

VäM konsulaarosakonna töötajad: 
Kõrgem ametnik –1 
Vanem ametnik -2 

06.2003 Nn “koolitajate koolitamine” 

Schengeni Infosüsteemi, VISION süsteemi ja 
liikmesriikide praktikaga tutvumine. 
Vastutaja: VäM 

VäM konsulaarosakonna töötajad: 
Kõrgem ametnik -1 
Vanem ametnik -2 

11.2003 Nn “koolitajate koolitamine” 

Viisatöö korraldamine välisesindustes vastavalt 
Schengeni acquis’ nõuetele 
Vastutaja: VäM 

VäM konsulaarametnikud välisesindustes – 
35 

12.2003  

Sirene büroo töötajate koolitus Sirene büroo töötajad (28 inimest) 12.2003 Spetsiifiline väljaõpe 28-le töötajale nn. case-
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Vastutaja: PA, SiM 

ohvitseridele, kes hakkavad Sirene büroos 
vahetama kriminaalteavet ja koordineerima 
piiriülest koostööd. 

 
 
24.11 Korruptsioonivastane võitlus  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
EL ametnikke ja EL liikmesriikide ametnikke 
puudutava korruptsiooni vastu võitlemise 
konventsioon 
Euroopa Ühenduste finantshuvide kaitse 
konventsioon 26. juulist 1995 ning selle protokollid 
27. septembrist 1996, 29. novembrist 1996 ja 19. 
juunist 1997. 

Konventsiooni ratifitseerimise seadus, 
Kriminaalmenetluse seadustik  
 

Esitamine VM -le 
15.10.2003. 
Allakirjutamine ja 
ratifitseerimine pärast EL-
ga ühinemist 

Kriminaalmenetluse seadustik võeti vastu 
14.02.2003. 

OECD rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi 
ametiisiku toimepandava altkäemaksukuriteo vastu 
võitlemise konventsioon 

konventsiooni ratifitseerimise seadus, 
karistusseadustik, 
kriminaalmenetluse seadustik  

E: 02.2004 tähtaegtinglik 
(tähtaeg sõltub Eesti 
saamisest OECD vastava 
töögrupi liikmeks) 

 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
GRECO (riikide korruptsioonivastane ühendus) 
hindamisraporti soovituste täitmise korraldamine. 

Vabariigi Valitsuse 11.06.2002 korraldus nr 
392 

17.03.2003  Korruptsiooni asjatundjate komisjon esitab 
Vabariigi Valitsusele riikliku programmi ja 
ettepanekud hindamisraporti soovituste 
täitmise korraldamise kohta 1.aprilliks 2003.a. 

Korruptsioonivastane strateegia Vabariigi Valitsuse 11.06.2002 korraldus nr 
392 

01.12.2003 Korruptsioonivastase strateegia vanaks 
nimeks oli korruptsiooni riikliku ennetamise 
riiklik programm 
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24.12. Kriminaalpreventsioon 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
2003.a. SiM tegevuskava elluviimine 
 
Vastutaja: PA, SiM 

Kuritegude ennetamise riiklik strateegia 
aastani 2005 

12.2003 2003 a SiM tegevuskava elluviimine, 
prioriteedina alaealiste õiguserikkumiste 
kasvu pidurdumine. 

Piirkondliku politseitöö juurutamine. 
 
Vastutaja: PA 

Eesti politsei eesmärgid aastaks 2003 12.2003 Kogukonna tasandil suunab politsei oma 
tegevuse kohalike probleemide lahendamisele 
Konstaablivastuvõtukohtade, -punktide, -
jaoskondade, politseijaoskondade ja -
osakondade võrgu ning konstaablite arvu 
piirkondlike vajaduste väljaselgitamine ja 
sellest lähtudes ressursside ümberjaotamine 

 

Koolitus  
1. 2. 3.  4.  
Institutsioon, kavandatav tegevus Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Narkoalane koolitus algajaile. 
 
Vastutaja: PA 

Korrakaitsepolitseinikud, 
kriminaalpolitseinikud 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003 Ained, narkojoobe tuvastamine, 
ohutustehnika, taktika, preventsioon 

Alaealiste kuritegude menetlemine. 
 
Vastutaja: PA 

Alaealiste asjade uurijad 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003  

Piirkondliku politseitöö põhimõtted. 
Vastutaja: PA 

Konstaablid, kriminaalpreventsioonitalituse 
ametnikud 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003  
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Kriminaalpreventsioonialaste projektide juhtimine. 
 
Vastutaja: PA 

Konstaablid, kriminaalpreventsioonitalituse 
ametnikud 
Sihtgrupi suurus sõltub eraldatavatest 
eelarvevahenditest 

12.2003  
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PEATÜKK 25. TOLLILIIT 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg, 

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

Nõukogu otsus 95/137/EÜ  
Rahvusvahelises transpordis ühiskasutatavate 
konteinerite tollikäitluse konventsiooni 
allkirjastamisest Ühenduse poolt  

Rahvusvahelises transpordis 
ühiskasutatavate konteinerite tollikäitluse 
konventsiooniga ühinemise seadus 
 

detsember 2003 
 

Vastutab Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium.  

Nõukogu otsus 87/415/EÜ Ühistransiidi 
konventsiooni sõlmimisest Euroopa ühenduse, 
Austria Vabariigi, Soome Vabariigi, Islandi 
Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rootsi Kuningriigi ja 
Šveitsi Konföderatsiooni vahel 

Ühistransiidi konventsiooniga ühinemise 
seadus 

15.11.2003 
Jõustumine: liitumisel 

Eelduseks ühinemine COTIF (raudteevedude) 
konventsiooniga ja transiidi elektroonilise 
kontrollsüsteemi rakendumine. 

Nõukogu akt nr 123 (98/C 24/01) Euroopa Liidu 
lepingu artikli K.3 alusel sõlmitud  
tolliadministratsioonide vastastikuse abi ja koostöö 
konventsioonist 

Tolliadministratsioonide vastastikuse abi ja 
koostöö konventsiooniga ühinemise seadus 

15.11.2003  
Jõustumine. liitumisel 

 Esitame taotluse ühinemiseks ja meid 
kutsutakse ühinema pärast liitumist EL-ga 

Nõukogu akt nr 1127 (95/C 316/02)  
Infotehnoloogia tolliotstarbelise kasutamise 
konventsioonist 

Infotehnoloogia tolliotstarbelise kasutamise 
konventsiooniga ühinemise seadus 

15.11.2003 
Jõustumine: liitumisel 

Esitame taotluse ühinemiseks ja meid 
kutsutakse ühinema pärast liitumist EL-ga 

Nõukogu otsus 87/267/EÜ 
Tolliformaalsuste lihtsustamise konventsiooni 
sõlmimisest Euroopa Majandusühenduse Austria 
Vabariigi, Soome Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra 
Kuningriigi, Rootsi Kuningriigi ja Šveitsi 
Konföderatsiooni vahel 

Tolliformaalsuste lihtsustamise 
konventsiooniga ühinemise seadus 

15.11.2003 
Jõustumine: liitumisel 

Eelduseks ühinemine COTIF (raudteevedude) 
konventsiooniga ja transiidi elektroonilise 
kontrollsüsteemi rakendumine 

Komisjoni määrus 993/2001, 
millega muudetakse  määrust 2454/93, millega 
kehtestatakse ühenduse tollikoodeksi 
(2913/92/EMÜ) rakendussätted 

Tolliseadustiku muutmise seadus 30.05.2003 
Jõustumine: 01.11.2003 

 

Tollikoodeks 2913/92/EMÜ Tolliseadus 03.12.2003 Vajalik tollikoodeksi rakendamiseks. 
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Lisandub ca 20 rakendusmäärust. 

Komisjoni määrus 2787/2000, 
millega muudetakse määrust 2454/93/EMÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tollikoodeksi 
(2913/92/EMÜ) rakendussätted 

Transiidi protseduuride määrus juuni 2003 
Jõustumine: juuli 2003 
 

 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Rahandusministeerium. Ülevaade Eesti 
tollitariifistiku loomise strateegia ja ajakava 
järgimiseks moodustatud ministeeriumidevahelise 
komisjoni tööst 

VV 11.07.2000 korraldus nr 589-k 
“Ministeeriumidevahelise komisjoni 
moodustamine” p4 

01.07.2003  

Tolliamet. Tolliseadustiku rakendamine 
Kaupade klassifitseerimist ja nende päritolu 
määramist sätestava dokumentatsiooni 
tõlkimine/avalikustamine  
Tolliprotseduuride ühtlustamine/lihtsustamine ja 
riskide hindamine 

Tolliseadustik ja selle rakendusaktid 
Määrus 92/2913/EMÜ 
Määrus 93/2454/EMÜ 

2003 I kv 
 

 

Tolliamet. Phare 2000 projekti “Komputeriseeritud 
tollitariifistik (kood ES0005-2)” realiseerimine 
II faas: Tarkvara süsteemi installeerimine ja 
testimine               

Tolliseadustik  
Tollimaksuvabastuste seadus  
Määrus  87/2658/ EMÜ 

november 2003 Tarkvara hange realiseerus hilinemisega, 
seega nihkub ka installeerimine ja testimine. 
 

Tolliamet. Tariifsete meetmete rakendamise koolitus 
tolliametnikele ja äriringkondadele vastavalt VV 
tegevuskava tähtaegadele 
Ametnike ja klientide koolitus. tariifsete meetmete 
rakendamise seadusandlus 
Ametnike ja klientide koolitus, tariifsete meetmete 
rakendamise tarkvara kasutamine 

“Tollimaksude ja muude tariifsete meetmete 
rakendamise ajakava” ning selles loetletud 
õigusaktid 

jaanuar 2004 
 
 

Puudutab tariifsete meetmete rakendamise 
tarkvara 

Tolliamet. Tollitulude kogumise, arvestuse ja 
aruandluse vastavusse viimine EL omavahendite 
kogumise mehhanismiga 

Otsus 2000/597/EMÜ detsember 2003 RM-i eelarve töögrupp tegeleb 
valdkondade/ülesannete kaardistamisega. SAP 
tarkvara  toetab EL omavahendite arvestust 
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Tolliamet. Siseauditi konsolideerimine EL siseauditi 
süsteemi ja kaasnev koolitus 
 
 

VV seadus 
VV 18. oktoobri 2000. a määrus nr 329 
Määrus 99/1260/EMÜ 
Määrus 2001/438/EMÜ 

 
oktoober 2004 

 

Tolliamet. EL ühtse põllumajanduspoliitika (CAP) 
meetmete rakendamise ettevalmistamine 
Ettevalmistused turukorralduse meetmete 
rakendamiseks (impordi- ja ekspordilitsentside 
administreerimine, eksporditoetuste nomenklatuur ja 
administreerimine, interventsiooni kokkuostu 
administreerimine, ühtse tollitariifistiku rakendamine 
põllumajandustoodetele) 
Tolliametnike koolitus põllumajandustooteid 
eksportivate ettevõtete kontrolliks ja järelkontrolliks 

Määrused 3719/88, 1162/95, 1370/95, 
1371/95, 1445/95, 1464/95, 2190/86, 
800/99, 2038/99, 174/99, 1291/2000, 
2221/95, 1167/97, 696/98 
 

aprill 2004 
 
 
 
 
 
 

Põllumajandusministeeriumis on käivitamisel 
PHARE projekt turukorralduse süsteemi 
rakendamiseks ning moodustatud  
ametkondadevaheline töögrupp 
(rahandusministeeriumi ja tolliameti esindajad 
kaasatud) eelnimetatud projekti ülesannete  
püstitamiseks ning ametkondade kohustuste 
kindlaksmääramiseks nende ülesannete 
raames. Tähtajad kinnitab 
Põllumajandusministeerium 

Tolliamet. Tollilabori teenuste kasutamise 
juurutamine 

Direktiiv 89/397/EMÜ, 93/99/EMÜ 
Tolliameti põhimäärus 

detsember 2003 Tollilabor on suuteline tegema kauba analüüsi 
EL-is nõutaval tasemel. Seadmete hange 
jätkub Phare projektina 2004. aastal. 

Tolliamet. Kütuse ja tubakatoodete aktsiisiladude 
kasutuselevõtmine 
Tolliametnike ja klientide koolitus 
Alkoholi aktsiisiladude IS arendusprojekti 
elluviimine ühilduvuse tagamiseks  TAXUD-i 
aktsiisiandmete vahetamise süsteemiga SEED 

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus 
Direktiiv 92/12/EMÜ 

jaanuar 2004 
 

Alkoholi, tubaka ja kütuseaktsiisi laod 
kasutusele võetud aprillis 2003. Teised 
tegevused jaanuar 2004 

Tolliamet. TAXUD süsteemidega liitumine 
Ühtne kommunikatsioonivõrk/ süsteemideliides 
(CCN / CSI) 
Muud TAXUD süsteemid:  Euroopa 
klassifitseerimisotsused (EBTI), kvoodilaed ja 
järelevalvealused kaubad (QUOTA), kvoodi 
suspensioonid (QUOTA SUSPENSIONS), 
ühikuhinnad (UNIT VALUES), Euroopa keemiliste 
ühendite tolli-nimestik (ECICS), tagasimaksed 
seestöötlusel  (INWARD PROCESSING RELIEF), 
TCO/TCT 

Euroopa Komisjoni dokument “TAXUD 
süsteemidega ühildumise strateegia” 

juuli 2003 
detsember 2003 
 

CCN/CSI tarnitakse Euroopa Komisjoni poolt  
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Tolliamet. Piirikontrolli EL nõuetega 
vastavusseviimise tegevuskava rakendamine 
Oskusteabe ülekanne 
Tolliametnike koolitus 
Tehnilise varustuse vastavusseviimine EL nõuetega 
(mobiilsed röntgenseadmed, varjatud kaamerad, 
raadioside süsteemid, öise vaatluse vahendid, maa- ja 
veetranspordivahendid) 

Schengeni leping 
Määrus 91/3648/EMÜ 
Määrus 91/3356/EMÜ 
Määrus 92/ 3912/EMÜ 

aprill 2004  

Tolliamet. Korruptsioonivastaste meetmete 
tõhustamine 
Korruptsioonivastase võitluse ja eetilisuse 
soodustamise meetmete väljatöötamine tolli 
tegevusvaldkondade lõikes 

ATS 
Korruptsioonivastase võitluse konventsioon 
(497A0625(01), 498Y1215(01)) 

detsember 2003  

Tolliamet. Tollijärelevalve suutlikkuse ja 
klienditeeninduse kvaliteedi tõstmine. 
Järelkontrolliga tegelevate ametnike arvu 
suurendamine 80ni. 

Acquis’ tolliliidu osa aprill 2004  

Tolliamet. Ettevalmistused konventsiooniga “Mutual 
assistance and cooperation between customs 
administrations”  ühinemisest tulenevate nõuete 
täitmiseks 

498A0123(01) aprill 2004  

Tolliamet. Ettevalmistused konventsiooniga “Use of 
information technology for customs purpose” 
ühinemisest tulenevate nõuete täitmiseks 

495A1127(02) detsember 2003  

Tolliamet. Ettevalmistused COTIF konventsiooni 
nõuete täitmiseks 

Direktiiv  2001/6/EÜ 
COTIF-konventsioon (1985) 

jaanuar 2004 1980. aasta 9.mai Rahvusvaheliste 
Raudteevedude Konventsiooniga (COTIF) 
ühinemise seaduse eelnõu avaldati 10.04.2003 
kooskõlastamiseks eÕiguses. 
Liitumisest tuleneb Tolliametile kohustus 
aktsepteerida CIM-dokumenti 
transiididokumendina. 

Tolliamet. Ühistransiidi konventsiooniga liitumise 
ettevalmistamine 
NCTS juurutamine: 
Siseriiklikult rakendatava tarkvara piloot-katsetused 

Ühistransiidi konventsioon 
SAD konventsioon 
COTIF konventsioon 

juuni 2003 
august 2003 
september 2003 
dets ember 2003 

 



Euroopa Liiduga ühinemisvalmiduse saavutamise kava 2003  
 

 240 

NCTS terviktarkvara valmimine  
NCTS terviktarkvara testimine rahvusvahelises 
keskkonnas  
NCTS siseriiklikult rakendatava osa töösse 
rakendamine  
täielik valmisolek tegevuseks NCTS süsteemis. 

detsember 2003 

Tolliamet. Tolliameti strateegilise plaani 2004-2007 
väljatöötamine. Organisatsiooniliste muutuste 
elluviimine 

D(98) 37139/XXI/A/4/rs “Customs 
Blueprints” 
Acquis tolliliidu osa 
“Strategy for Customs Union” COM(2001) 
final 
Määrus 2000/2700/EÜ 

detsember 2003 Mitmed tegevused toimuvad paralleelselt, 
võimaldamaks maksimaalset ettevalmistatust 
PHARE 2002 finantseeringute avanemise 
momendiks (nov-dets 2002). 
Organisatsioonilised muutused toimuvad 
ELiga liitumisel 
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PEATÜKK 26. VÄLISSUHTED 
 
26.1. WTO 
 
Alates Eesti liikmelisusest WTOs (13.11.99) on välja kujundatud WTO-alase tegevuse koordineerimise, planeerimise ja elluviimise süsteem. Seisukohtade kooskõlastamine 
Eesti siseselt ja EL-i Komisjoniga toimub regulaarselt. WTO uuest mitmepoolsete läbirääkimiste voorust osavõtuks on loodud vastav Vabariigi Valitsuse delegatsioon, mille 
esimene kohtumine toimus 13.11.02.  
 
26.2. Strateegilised kaubad 
 
Strateegilise kauba ekspordi ja impordi ning transiidi kontrolli süsteem on loodud ning töösse rakendatud.  
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
EV Väliministeeriumi õigusloome alane tegevus  Uue strateegilise kauba seaduse 

vastuvõtmine 
01.08.2003 Uus seadus kaotab kontrolli kahesuguse 

kasutusega kaupade sisseveo üle ning seab 
sisse kontrolli sõjaliste kaupade 
vahendustegevuse üle. 

 
26.3. Arengukoostöö 
 
Viie aasta jooksul on välja kujundatud  toimiv arengukoostööd planeeriv, koordineeriv ja elluviiv mehhanism. 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Välismajanduspoliitika osakond, arengukoostöö 
büroo 

Cotonou lepingu jätkuv analüüs 2003  
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26.4. Ekspordi krediteerimine ja garanteerimine  
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
Nõukogu Direktiiv 98/29/EÜ keskmise tähtajaga 
või pikaajalise kindlustuskattega tehingute 
ekspordikrediidikindlustust käsitlevate peamiste 
sätete ühtlustamise kohta 

Ekspordi riikliku garanteerimise 
seadus 
VV määrus “Taotlusele esitatavad 
nõuded, garantii andmise ning 
garantiivõtjale eksporditehingust 
tekkinud kahjude hüvitamise kord“ 
VV määrus “Tehniliste eraldiste 
arvutamise kord” 
VV määrus “Garantiidest Euroopa 
Komisjoni ja Euroopa Liidu 
liikmesriikide garantiiandjate 
teavitamise kord” 

Jõustub eeldatavalt 
01.05.2002 
Esitatakse 01.05.2003 
Jõustub koheselt  
 
 
Esitatakse 01.05.2003 
Jõustub koheselt  
Esitatakse 01.11.2003 
Jõustub koos 
volitusnormiga 

 
 
Esitatakse Vabariigi Valitsusele seaduse jõustumisel  
 
 
 
Esitatakse Vabariigi Valitsusele seaduse jõustumisel 
 
Seaduses VV määrusele antud volitusnorm jõustub 
Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga 

Nõukogu Direktiiv 84/568/EM Ü riigi nimel või 
toetusel tegutsevate liikmesriikide 
ekspordikrediidikindlustuse organisatsioonide või 
selliste organisatsioonide asemel tegutsevate 
riigiasutuste vastastikuste kohustuste kohta 
ühisgarantii korral, mis antakse lepingule, mis 
hõlmab üht või mitut allhankelepingut ühes või 
mitmes EÜ liikmesriigis  

VV määrus “Täiendavad 
kohustuslikud tingimused 
garantiilepingule, mis käsitleb 
eksporditehingute garanteerimist 
ühiselt teiste Euroopa Liidu 
liikmesriikide riiklike 
garanteerimisasutustega” 

01.11.2003 
 
Jõustub koos 
volitusnormiga 

Seaduses VV määrusele antud volitusnorm jõustub 
Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga  

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
MKM, Sihtasutus KredEx: 
Ekspordi riikliku garanteerimise seaduse muutmise 
seaduse ning seaduse alamaktide välja töötamine 

Nõukogu Direktiivid 98/29/EÜ ja 
84/568/EMÜ 

november 2003  

Lühiajaliste krediidiriskide garanteerimise ja 
kindlustamise skeemi arendamine 

Ekspordi riikliku garanteerimise 
seadus 

Projekti lõpp detsember 
2003 

Norraga koostöös jätkuprojekt 
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PEATÜKK 27. ÜHINE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA 
 
Eesti välis - ja julgeolekupoliitika ühildub EL-i poliitikaga ja Eestis on olemas või 2003. aastal välja kujundamisel vajalikud struktuurid EL-i välispoliitikas osalemiseks. 
Erinevate sanktsioonide rakendamise Eestis saab lahenduse koos rahvusvahelise sanktsiooni seaduse vastuvõtmisega Riigikogu poolt.8 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg Kommentaar 
EL nõukogu 19.03. otsus nõukogu julgeoleku 
eeskirjade (2001/264/EÜ) vastuvõtmiseks. 

Riigisaladuse seaduse muutmise seadus 1. oktoober 2003 Vastutab Kaitseministeerium 

 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus 
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
OJ L314, 28.12.1995 ja tema rakendusmeetmed 
11107/95 12.12.1995; OJ L 168 06.07.1996; 
Juhendite kogum kodanike kaitseks poliitilise või 
loodusliku katastroofi korral Coreu HAG 1386/91; 
Nõukogu otsus 27.06.1996, 8386  

Konsulaarseadus juuni 2003  

EL-i ühisseisukohad: piiravad 
meetmed/sanktsioonid 

Seadus rahvusvaheliste sanktsioonide 
rakendamise kohta 

jaanuar 2003 Nimetatud seadus on eeltingimus ÜVJP-alase 
acquis’ ülevõtmiseks EL-i piiravate meetmete 
rakendamise osas; seadus täpsustab mõningaid EL-i 
koostööprotseduure vastavalt Euroopa Lepingu 
artiklitele 4–7.   

 

                                                                 
8 Valdkonna rakendamisega seonduv risk 
Tänaseks on selgunud, et ÜVJP toimimiseks vajalike arvutivõrkudega ühinemisega seoses võib tekkida ettenägematuid kulusid sõltuvalt sellest, kuidas EL jõuab praktiliste 
liitumisega ja üleminekuperioodiga seotud küsimuste lahendamiseni. 2003 aastal EL-i arvutivõrguga ühinemisega seoses teatas EL Nõukogu meile 21.11.2002 kulust 
summas 196 900 Eurot. 
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Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Välisministeerium, Siseministeerium 
(Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, 
Piirivalveamet, Politseiamet, Kaitsepolitseiamet)  
- regulaarsed täienduskursused 

Konsulaarvaldkonnaga tegelevad 
spetsialistid  

 Regulaarsed kursused konsulitele ja 
konsulaarametnikele. Kursustel osalenud saavad 
vastava tõendi.  
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PEATÜKK 28. FINANTSKONTROLL 
 

Õigusaktide ühtlustamine  
1. 2. 3. 4. 
EL õigusakt Eesti õigusakt Esitamise tähtaeg,  

eeldatav jõustumine 
Kommentaar 

EL finantshuvide kaitset puudutav konventsioon 
26. juulist 1995 ning selle protokollid 
27.septembrist 1996, 29. novembrist 1996 ja 19. 
juunist 1997. 

EL finantshuvide kaitset puudutava 
konventsiooni ratifitseerimise seadus 

detsember 2003 
Ratifitseerimine pärast 
EL-ga ühinemist. 

Eesti teeb ettevalmistusi, et ratifitseerida Euroopa 
Ühenduse finantshuvide kaitse konventsioon (26. 
juulist 1995) ja selle protokollid (27. septembrist 
1996, 29. novembrist 1996 ja 19. juunist 1997) 
hiljemalt EL liitumise hetkeks. 
Seaduse valmistab ette JM. 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Valitsusasutused ja valitsusasutuste hallatavad 
riigiasutused. 
1. Töötada välja ja rakendada mudel riskide 

hindamiseks valitsusasutuste ja 
valitsusasutuste hallatavates riigiasutustes. 

2. Esitada Vabariigi Valitsusele kord aastas 
aruanne valitsusasutuste ja valitsusasutuste 
hallatavate riigiasutuste siseauditi tulemustest. 

VV Seadus § 92 ja VV määrus nr 329 
rakendamiseks. Euroopa Liidu 
õigusaktide ning Siseaudiitorite 
Instituudi (IIA) standardite nõuete 
täitmiseks 

 
 
oktoober 2003 
 
 
august 2003 

Valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate 
riigiasutuste siseauditi rakendamisel arvestatakse 
Euroopa Komisjoni nõudeid. 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Valitsusasutused ja valitsusasutuste hallatavad 
riigiasutused.  
Koolituskursused vastavalt Siseaudiitorite 
Instituudi kvalifikatsiooni eksami 
ettevalmistuskursuste kavale.  

Valitsusasutuste ja valitsusasutuste 
hallatavate riigiasutuste siseaudiitorid, 
(I faasis 90 ja II faasis 90 siseaudiitorit) 

I faas: märts 2003 
II faas: oktoober 2005 

Koolituskursus läbitakse kahe aasta jooksul. 
Koolituse tulemuseks siseaudiitorite 
sertifitseerimine. 
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PEATÜKK 29. EELARVE 
 

Õigusaktide rakendamine ja haldussuutlikkus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav tegevus  Õiguslik alus, rakendatav akt Tähtaeg Kommentaarid 
Rahandusministeerium (jätkuv institutsioonide 
tugevdamine) 
 

 Liitumishetkeks Eesti peab arvestama kulutustega, mis tulenevad 
Eesti huvide tulemuslikust esindatusest EL 
otsustamismehhanismide juures 

Rahandusministeeriumi, Tolliameti ja Maksuameti 
vaheline töögrupp. 
Euroopa Liidu liikmemaksu 
administreerimissüsteemi loomine 

Vabariigi Valitsuse määruse “EL 
üldeelarvesse ülekantavate 
(oma)vahendite kogumise, arvestamise 
ja neist informeerimise protseduuriliste 
reeglite kehtestamise tingimused ja 
kord" eelnõu 

Esitatakse: 28.11.2003 
Jõustumine: liitumisel 

Määrata vastutavad ametnikud ja defineerida nende 
kohustused 
Toimub vastavalt välja töötatud tööplaanile  
Vaatluse all twinningu projekti raames 2003-2004 

Liikmemaksu koostisosade väljaarvutamine 
tehtavate prognooside alusel RKP, käibemaksu 
baasi ja traditsiooniliste omavahendite 
(tollimaksude/lõivude) osas  
-tutvumine liikmesriikide vastavasisulise 
metoodikaga kohapeal 
- tehniline abi ekspertabi näol vastavasisulise 
mudeli ja metoodika väljatöötamiseks 

Aluseks muudetud VV määruse nr 412 
“Rahandusministeeriumi põhimääruse 
kinnitamine” 

Esitatakse: 30.05.2003 
 
2003-2004 

RKP, käibemaksu baasi ja traditsiooniliste 
omavahendite prognoosimisel tuleb arvestada 
suhteliselt lühikeste aegridadega (makro- ja 
mikromajandusnäitajate prognooside puudumine) 
Tegevuse jätkamine Phare omavahendite projekti 
twinningu  raames aastatel 2003-2004 

Rahandusministeeriumi põhimääruse muutmise 
eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele;  

Aluseks valitsuse tegevuskavad, 
rakendatavaks aktiks muudetud VV 
määrus nr 412 “Rahandusministeeriumi 
põhimääruse kinnitamine” 

mai 2003 Õigusliku aluse loomiseks EL omavahendite 
kogumisele ja aruandlusele. 
Toimub vastavalt välja töötatud tööplaanile. 
Vaatluse all twinningu projekti raames 2003-2004 

RM valitsemisala ametite ja RM struktuuriüksuste   
põhimääruste täiendamine;  

Aluseks muudetud VV määruse nr 412 
“Rahandusministeeriumi põhimääruse 
kinnitamine”, rahandusministri 
määrused valitsemisala ametite 
põhimääruste muutmisest 

september 2003 Teostamaks EL omavahendite kogumist, arvestamist, 
aruandlust ja kättesaadavaks tegemist Eestis 
kooskõlas EL acquis’ nõuetega. 
Toimub vastavalt välja töötatud tööplaanile. 
Vaatluse all twinningu projekti raames 2003-2004 

Ametijuhendite muudatuste ettevalmistamine 
projektide ja protseduurireeglite  omavahendite 
juhtimiseks  

Aluseks muudetud VV määruse nr 412 
“Rahandusministeeriumi põhimääruse 
kinnitamine”, täiendatud ametijuhendid 

veebruar 2004 Defineerimaks ametnike tegevusi EL omavahendite 
kogumiseks Eestis, arvestamiseks, aruandluseks ja 
kättesaadavaks tegemiseks. 
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Toimub vastavalt välja töötatud tööplaanile. 
Vaatluse all twinningu projekti raames 2003-2004 

Auditeerimismeetodid ja –protseduurid EL 
omavahendite kogumiseks  

Aluseks valitsuse tegevuskavad, 
rakendatavaks aktiks muudetud VV 
määrus nr 412 “Rahandusministeeriumi 
põhimääruse kinnitamine”, 
auditeerimise suunised 

2003-2004 Toimub vastavalt välja töötatud tööplaanile. 
Vaatluse all PHARE twinningu raames 2003-2004. 

Strateegilise planeerimise süsteemi loomine ja 
rakendamine; sisekoolitus ja väliskoolitus 

VV määrus “Strateegiliste 
arengukavade liigid ning nende 
koostamise, elluviimise ja aruandluse 
kord” muudetud riigieelarve seaduse 
alusel. 
 

Esitamine:30.09.2003 
Jõustumine: märts 2004 

Määrus loob aluse eesmärgipäraseks ja pikaajaliseks 
strateegiliseks juhtimiseks riigiasutustes. Kindlustab 
riigieelarve koostamise strateegiliste arengukavade 
alusel. Sätestab siseriikliku planeerimisprotsessi 
seose SPD-ga. Kavas on enne määruse lõplikku 
valmimist korraldada ümarlaud partneritega. 
Koolituse korraldamiseks ja planeerimissüsteemi 
arendamiseks toimu b koostöö välisekspertidega 
projekti “Improving Public Sector Performance in 
Estonia, Latvia and Lithuania”  raames (2001.a IIp.a-
2003.a I p.a) 
 

Elektroonse andmevahetuse arendamine teiste 
riigiasutustega; sisekoolitus 
- Andmebaaside elektroonilise teeninduskihi 
loomine  
- EL-iga IT integratsiooni teostamine ja testimine;  
sisekoolitus 

 2003-2004 IT Masterplani raames tehtavad tööd SAP 
programmiga. 
Phare omavahendite twinningu  raames 2003-2004 

 

Koolitus  
1. 2. 3. 4. 
Institutsioon, kavandatav koolitus  Sihtgrupp, sihtgrupi suurus Tähtaeg Kommentaarid 
Keeleõpe Finants- ja eelarve töögrupi liikmed ja 

kaasatud ametnikud  (ca 15 in.)  
2003 Ametnike inglise ja prantsuse keele oskuse 

parandamine 
 


