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MAJANDUSKOMISJONI TÖÖST 2015. AASTAL 

EELNÕUD, OTSUSED JA ARVAMUSED 

Riigikogu XIII koosseisu kevadistungjärgul 2015 (30.03.2015 – 11.06.2015) oli majanduskomisjoni menetluses 4 

õigusakti eelnõu, millest vastu võeti 2, sealhulgas üks otsuse eelnõu: 

1. Riigikogu otsus "Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine" (46 OE) 

2. Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja 

Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise 

konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise ning Eesti Vabariigi ja Euroopa 

Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse kehtetuks 

tunnistamise seadus (39 SE) 

Majanduskomisjon andis kaks arvamust: ühe Euroopa Liidu asjade komisjonile ja teise väliskomisjonile. 

1. Eesti seisukohad Euroopa energialiidu paketi kohta COM(2015) 80; COM(2015) 81; COM(2015) 

2. Euroopa Komisjoni teatise „Ülemaailmne partnerlus vaesuse kaotamiseks ja kestlikuks arenguks pärast 

2015. aastat“ COM (2015) 44 

Riigikogu XIII koosseisu sügisistungjärgul 2015 (14.09.2015- 18.12.2015) on majanduskomisjoni menetletud 

õigusaktide eelnõudest vastu võetud 6 eelnõu, sealhulgas üks otsuse eelnõu: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seadus (83 SE) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seadus (22 SE) 

3. Riigikogu otsus „Eesti arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ (109 

OE) 

4. Vabariigi Valitsuse algatatud tarbijakaitseseadus (37 SE) 

5. Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja 

riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus (51 SE) 

6. Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seadus (65 SE) 

Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (111 SE) lükkas täiskogu 

09.12.2015 tagasi. 

Komisjoni menetlusse jäi 4 eelnõu: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu (130 SE) 

4. Keskerakonna fraktsiooni algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) 

Sügisistungjärgul andis majanduskomisjon 4 arvamust Euroopa Liidu asjade komisjonile: 

1. Eesti seisukohad Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia kohta 

2. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ 

eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad 

süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta 

3. Informatsioon ja Eesti seisukohad Euroopa Liidu elektroonilise side õigusraamistiku avalikul 

konsultatsioonil 

4. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni geoblokeeringut ja muid geograafilisi piiranguid EL-is ostlemisel ja 

teabele juurdepääsemisel käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta 
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ISTUNGID JA KOOSSEIS 

Majanduskomisjoni kuulub üheksa liiget: Toomas Kivimägi, Mihhail Korb, Maris Lauri, Kalle Palling, Andrei 
Novikov, Erki Savisaar, Ken-Marti Vaher, Urve Palo ja Jaanus Marrandi. Sügisistungjärgul lahkus väliskomisjoni 
Vabaerakonna liige Andres Herkel. Mihkel Raua asemel asus sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist komisjoni 
liikmeks Urve Palo. 

Kevadistungjärgul toimus 16 korralist majanduskomisjoni istungit – neist 1 väljasõiduistung Tallinna 
Elektrijaama. Esimesel XIII koosseisu majanduskomisjoni instungil 13. aprillil valiti komisjoni esimeheks Toomas 
Kivimägi ning aseesimeheks Mihhail Korb. Komisjoni liikmeid lähetati välisriiki 2 korral (Mihhail Korb kahel korral 
Balti Assamblee kohtumistele). 

Sügisistungjärgul toimus 23 korralist majanduskomisjoni istungit - neist 2 väljasõiduistungit (Arengufond ja 
Lääne-Virumaa). Toimus komisjoni välisvisiit Milanosse (15.-17. september). 30. septembril toimus koostöös 
Euroopa turba ja kasvualuste liiduga arutelu omamaiste energiaallikate määravast osakaalust Eesti ja teiste 
Euroopa riikide jaoks, 22. oktoobril kohtuti Saksa parlamendi digitaalteemadega tegeleva komisjoni 
delegatsiooniga. 27. oktoobril toimus ühisistung maaelukomisjoniga (toidumärgised). Komisjoni liikmeid lähetati 
välisriiki kahel korral (Toomas Kivimägi Firenzesse ja Toomas Kivimägi ja Mihhail Korb Balti Assambleele). 

KOHTUMISED 

Kevadistungjärgul toimus mitmeid kohtumisi valdkonna ministeeriumite ja ametkondadega: 

1. 27. aprillil käis komisjonis majandus- ja taristuminister Kristen Michal ja MKM-i asekantslerid 

tutvustamas MKM-i õigusloome plaane 

2. 28. aprillil tutvustas Rahandusministeerium 2015. aasta kevadist majandusprognoosi 

3. 4. mail käisid majanduskomisjoni istungil Arengufondi esindajad Ville Jehe ja Pirko Konsa 

4. 5. mail andsid MKM-i esindajad ülevaate Rail Balticu arengutest 

5. 11. mail kohtus komisjon ettevõtlusminister Urve Paloga, kes tutvustas oma valdkonna tegevusplaane 

6. 12. mail tutvustas Tarbijakaitseameti tegevust ja kavandatavat tarbijakaitse-eelnõud ameti 

peadirektor Andres Sooniste ja MKM-i siseturuosakonna juhataja Tea Danilov 

7. 26. mail kohtus komisjon EAS-i juhtidega, kes tutvustasid EAS-i tegevust ja edasisi plaane 

8. 1. juunil tutvustasid MKM-i esindajad Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 plaane siseturu- ja 

konkurentsiküsimustes 

9. 2. juunil tutvustasid MKM-i esindajad Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 plaane transpordi- ja 

energeetikaküsimustes 

10. 2. juunil andis rahandusminister Sven Sester ja ministeeriumi ametnikud ülevaate majandusvaldkonna 

õigusloome plaanidest 

11. 8. juunil tutvustasid Maanteeameti esindajad teehoiu rahastamise perspektiive aastateks 2014-2020 

12. 8. juunil andsid MKM-i ja rahandusministeeriumi esindajad ülevaate Rail Baltic riikidevahelise lepingu 

põhimõtetest 

13. 8. juunil kohtuti Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomerega 

14. 9. juunil tutvustasid MKM-i ametnikud Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 plaane 

telekomiküsimustes 

Sügisistungjärgul toimusid järgmised kohtumised: 

1. 21. septembril kohtuti bussiettevõtete juhtidega ja MKMi ametnikega Elroni täiendavate reisirongide 

soetamise plaani teemal 

2. 22. septembril tutvustas Rahandusministeerium 2015. aasta suvist majandusprognoosi 

3. 28. septembril andsid Riigikontrolli esindajad komisjonile ülevaate riigi rändepoliitika valikutest 

4. 29. septembril, 26. oktoobril, 23. ja 26. novembril ning 7. detsembril arutas komisjon Arengufondi 

tegevuse ja tuleviku üle 

5. 13. oktoobril tutvustasid Arengufondi esindajad GEM ettevõtlikkuse uuringut 

6. 19. oktoobril käis komisjonis majandus- ja taristuminister Kristen Michal ja ministeeriumi ametnikud 

tutvustamas MKM-i valitsemisala 2016. aasta eelarvet 
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7. 20. oktoobril kohtus komisjon KredExi juhatuse esimehe Lehar Kütiga ja KredExi Krediidikindlustus 

juhatuse esimehe Meelis Tamlaga, kes tutvustasid KredExi tegevusi ja plaane 

8. 20. oktoobril tutvustasid Arengufondi eksperdid biometaani kasutuselevõtu analüüsi 

9. 12.-13. novembri väljasõidul Lääne-Virumaale tutvuti Targa Maja Kompetentsikeskusega Rakveres, 

kohtuti ASi Estonian Cell juhtidega Kundas, külastati OÜ Freezedry külmkuivatustehast Simunas ja 

kuulati Organic Estonia idee tutvustust 

10. 16. novembril andsid MKM-i esindajad ülevaate Rail Balticu projekti hetkeseisust ja kuulati ettekannet 

hüvitamiskohustustest 

11. 17. novembril kohtuti ITL-i, sideettevõtete, telekanalite ja ministeeriumi esindajatega ja arutati 

ettepanekut muuta elektroonilise side seaduse teleprogrammide taasedastamise kohustuse 

regulatsiooni (nn. must-carry reegel) 

12. 7. detsembril tutvustas ettevõtlusminister Liisa Oviir komisjonile oma valdkonna tegevusplaane 

13. 8. detsembril kuulas komisjon Arengufondi aruande "Eesti energiamajandus 2015" põhisõnumeid 

14. 8. detsembril kohtus komisjon AS-i Nordic Aviation Group juhatuse esimees Jaan Tammega 

15. 14. detsembril kohtuti AS-i SmartCap nõukogu liikmetega 

 


