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ExtendLaw ÕIGUSUUDISED 

 

MAI- JUUNI   2020 jõustunud seadused 

 
xLaw RT ( Riigi Teataja) rakendusse on seaduste eelnõude seletuskirja väljavõtted 

lisatud muudetud seaduste sätete juurde (kliki hallile  nupule  §-de juures) 

 

 

 

 

 MAI 2020   

 

 

 

02.05.2020 jõustub 

Eesti Panga seaduse muutmise seadus 

RT I, 22.04.2020, 2 

RT seadusuudis   

Seaduse eesmärk on täpsustada Eesti Panga Nõukogu koosseisu moodustamist ning nõukogu liikmele 

esitatavaid nõudeid ja tingimusi. 

  

 

07.05.2020 jõustub ( osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt 01.03.2020 ja 12.03.2020) 

Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava 

viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed)  

RT I, 06.05.2020, 1 

RT seadusuudis  

Seaduse eesmärk on kõrvaldada Vabariigi Valitsuse 12.03.2020. a korraldusega nr 76 väljakuulutatud 

eriolukorra lahendamisel üles kerkinud probleemid. Eriolukorra ajal võib olla keeruline tagada kõigi 

tavapäraste menetluste kulg ja teenuste pakkumine, kuna asutustel on vaja tegeleda eelkõige 

eriolukorra lahendamiseks vajalike ülesannete täitmisega. 

Muudetakse 33 seadust ja nähakse eriolukorra ajaks ette ajutised erandid 
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18.05.2020 (osaliselt 26.05.2021)   jõustub 

Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 

RT I, 17.05.2020, 1 

RT seadusuudis  

 

Muudatustega täpsustatakse meditsiiniseadme seaduse kohaldamisala ning tunnistatakse 

kehtetuks  need sätted, mis reguleerivad vaid meditsiiniseadmeid ja aktiivseid siirdatavaid 

meditsiiniseadmeid. Sätted, mis reguleerivad ka in vitro diagnostikameditsiiniseadmeid, sõnastatakse 

õigusselguse huvides ümber. 

Seadus toob sisse uue termini „uudne ohtlik nakkushaigus“, mis tuleneb vajadusest lahendada 

praktikas tõusetunud probleemid COVID-19 koroonaviirust tekitava viirusega võitlemisel. 

 

 

20.05.2020 jõustub 

Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 

RT I, 19.05.2020, 1 

RT seadusuudis  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/40/EL on sätestatud tubakatoodete suhtes liidu 

tasandil kehtivad eeskirjad. Seadusega võetaks üle   tubakadirektiivi artiklid 15 ja 16, millega võetakse 

Eestis kasutusele liiduülene tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteem. 

 

 

24.05.2020 jõustub 

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste 

laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) 

RT I, 23.05.2020, 2 

RT seadusuudis 

Seadusega kehtestatakse elektrooniliste vahendite abil juriidilise isiku organi koosolekul osalemise 

üldregulatsioon (TsÜS § 33.1). Juriidilise isiku organi liige võib organi koosolekul osaleda ja teostada 

oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva 

kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab organi liikmel 

eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, kui seaduse või 

juriidilise isiku põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti 

Pikendati 2020.a majandusaasta aruande esitamise tähtaega. Korteriühistu, mittetulundusühing, 

tulundusühistu, sihtasutus, osaühing, aktsiaselts, täisühing ja usaldusühing ,  kellel on kohustus esitada 

majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, peab 

esitama aruande hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobril. 
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24.05.2020 jõustub 

Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 

RT I, 23.05.2020, 1 

RT seadusuudis  

Toote nõuetele vastavuse seaduse (edaspidi TNVS) muutmise seaduse eesmärk on ühtlustada TNVS 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/515, mis käsitleb teises liikmesriigis 

seaduslikult turustatavate kaupade vastastikust tunnustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus 

(EÜ) nr 764/2008 (edaspidi määrus 2019/515). Vastastikuse tunnustamise põhimõtet on EL-is ning 

selle eelkäijates Euroopa Majandusühenduses ja Euroopa Ühenduses rakendatud juba aastakümneid. 

Määruse 2019/515 rakendamise eesmärk on tugevdada EL-i siseturu toimimist, parandades 

vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist ja kõrvaldades kaubandusele seatud põhjendamatud 

piirangud. 

 

 

25.05.2020 jõustub 

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse 

muutmise seadus 

RT I, 15.05.2020, 1 

MPKS-i muutmise eesmärk on võimaldada Eesti põllumajandustootjatel kasutada maksimaalset 

võimalikku põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülemmäära. 

Vähese tähtsusega abiks loetakse abi, mis oma väikese mahu tõttu ei moonuta Euroopa Liidu (edaspidi 

EL) sisest konkurentsi. 

TTTS muudetakse selliselt, et põllumajandusliku vähese tähtsusega abi oleks võimalik anda kõrgemas 

määras ka tööturuteenuste ja -toetuste puhul. 

 

 

25.05.2020 jõustub 

Vedelkütusevaru seaduse muutmise seadus 

RT I, 15.05.2020, 2 

Vedelkütusevaru seaduse (edaspidi VKVS) muutmise seaduse eelnõu eesmärgiks on võtta 

siseriiklikkusse õigusesse üle rakendusdirektiiv nr (EL) 2018/1581, millega muudetakse nõukogu 

direktiivi 2009/119/EÜ seoses varude säilitamise kohustuste arvutamise meetodiga (ELT L 263, 

22.10.2018, lk 57–60) 

Muudatused käsitlevad kahte teemat:1) iga-aastase varude koguse arvutamise perioodi üle-eelmise 

aasta tarbimisandmete alusel pikendatakse kolme kuu võrra. Seniselt 31. märtsilt lükkub periood edasi 

30 juunini;2) mõiste „energiatooted“ määratletakse uuesti, kuna muutunud on määrus (EÜ) nr 

1099/2008. 

 

 

29.05.2020 jõustub 

Maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja 

riigivaraseaduse muutmise seadus 

RT I, 19.05.2020, 2 

RT seadusuudis  

Seadusega muudetakse maa kasutusvalduse regulatsiooni. 
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30.05.2020 jõustub 

Elektroonilise side seaduse muutmise seadus 

RT I, 20.05.2020, 33  

RT seadusuudis  

ESS täiendati normiga, mis võimaldab Vabariigi Valitsusel kehtestada sidevõrkudes kasutatava 

tehnoloogia kooskõlastamise nõude, et tagada seeläbi sidevõrkude kõrge turvalisuse tase. 

  

 

JUUNI 2020    

 

01.06.2020 jõustub 

Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 

RT I, 22.05.2020, 1 

RT seadusuudis 

Kiirgusseadust muudetakse, et tagada selle täielik vastavus direktiivile 2013/59/Euratom ning IAEA 

rahvusvahelistele kiirgusohutuse standarditele. Riigisisestel põhjustel on ilmnenud vajadus täiendada 

kiirgusseadust Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud kiirgustegevuslubade 

tunnustamise sätetega. 

 

 

05.06.2020 jõustub 

Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise 

seadus 

RT I, 26.05.2020, 1  

RT seadusuudis 

Seadusega antakse Kaitseväele täiendavad õigused taustakontrolli ülesande täitmiseks. 

Kaitseväele antakse õigus julgeolekualale vahetut ohtu kujutavate isikute puhul   kontrollida isiku 

isikuandmeid ning teha seda (mh andmesubjekti enda eest) varjatult, kasutada variandmeid ja 

konspiratsioonivõtteid ning isikut varjatult jälgida. 

Õiguskantsler teostab vähemalt iga kahe aasta tagant järelevalvet julgeolekuasutuste seaduse ja 

Kaitseväe korralduse seaduse alusel isiku toimingust teavitamata jätmise põhjendatuse üle. 

  

 

12.06.2020 jõustub 

Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus 

RT I, 02.06.2020, 1 

RT seadusuudis 

Seadusega tehakse muudatused, mis on vajalikud Eesti osalemiseks Euroopa Prokuratuuris (edaspidi 

EPPO). EPPO on iseseisev sõltumatu EL asutus, mille asukoht on Luksemburgis. EPPO on asutatud 

tõhustatud koostöö raames nõukogu määrusega (EL) nr 2017/1939   

Muudatused käsitlevad peamiselt EPPO-s töötavate Eesti prokuröride õiguslikku staatust ning 

prokuratuuriseaduse kohaldamise ulatust EPPO-s töötavatele Eesti prokuröridele.   
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12.06.2020 jõustub 

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 

RT I, 02.06.2020, 2 

RT seadusuudis 

Seaduse eesmärk on võimaldada Riigikogu juhatuse otsusel kaalukate põhjuste olemasolul viia 

Riigikogul istungeid läbi kaugosaluse teel elektrooniliste vahendite abil istungil füüsiliselt kohal 

olemata. 

 

13.06.2020 jõustub 

Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse 

muutmise seadus 

RT I, 03.06.2020, 1 

RTseadusuudis 

Seaduse eesmärk on anda tarnijale paindlikkust AÕKSi kohase kütuse elutsükli jooksul tekkivate 

kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuse täitmisel. 

Seadusega muudetakse tarnija mõistet, ATKEAS muudatuste eesmärgiks on tagada õigusselgus 

põlevkivikütteõli definitsiooni tõlgendamisel. 

 

 

27.06.2020 jõustub 

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse 

andmise seaduse muutmise seadus (massilise sisserände tõkestamine) 

RT I, 17.06.2020, 1 

RT seadusuudis  

Seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/115/EÜ, 16. detsember 2008, 

ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmisel (edaspidi naasmisdirektiiv), artikkel 18, mis võimaldab liikmesriigil olukorras, kus 

riiki saabub erakordselt suur hulk ebaseaduslikke sisserändajaid, muuta välismaalase kinnipidamise 

nõudeid. 

Eesmärgiks on tõkestada erakordselt suure hulga välismaalaste ebaseaduslikku sisse ja läbirännet ning 

kehtestada asjaomastes õigusaktides erisused, mis võimaldavad massilisest sisserändest põhjustatud 

hädaolukorras kalduda kõrvale rahvusvahelise kaitse taotlejale või viibimisaluseta välismaalasele 

ettenähtud tagatistest ja teenustest. 

 

 

30.06.2020 jõustub 

Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus 

RT I, 20.06.2020, 1 

RT seadusuudis 

Seadusega võimaldatakse suunata kohtuasju lahendamiseks teise sama astme kohtusse, kui see on 

vajalik õigusemõistmise korrakohaseks toimimiseks. 
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