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MAJANDUSKOMISJONI TÖÖST 2016 

SEISUGA 23.12.2016 
 

23.12.2016 seisuga on 2016. aastal vastu võetud 15 majanduskomisjoni menetluses olnud õigusakti. 

Komisjoni poolt algatati 3 seaduseelnõu. 

Seisuga 23.12.2016 toimus 64 korralist majanduskomisjoni istungit, sealhulgas 2 väljasõiduistungit, 3 

ühisistungit ja 2 avalikku istungit, 4 erakorralist istungit. Koostöös erinevate organisatsioonidega 

korraldati 2 koostöökonverentsi. Euroopa Liidu asjade komisjonile anti 32 arvamust ja väliskomisjonile 

1 arvamus. Komisjoni liikmeid lähetati välisriiki 11 korral. 

KOOSSEIS JA KOOSSEISUMUUDATUSED 

 28.01.2016 Andrei Novikov lahkub majanduskomisjoni liikme kohalt. 

 16.06.2016 Siim Kiisler asub majanduskomisjoni liikme kohale. 

 9.09.2016 Maris Lauri lahkub majanduskomisjoni liikme kohalt. 

 15.09.2016 Deniss Borodits asub majanduskomisjoni liikme kohale. 

 22.11.2016 Mihhail Korb lahkub majanduskomisjoni liikme kohalt. 

 22.11.2016 Urve Palo lahkub majanduskomisjoni liikme kohalt. 

 24.11.2016 Kalle Palling lahkub majanduskomisjoni liikme kohalt. 

 24.11.2016 Ken-Marti Vaher lahkub majanduskomisjoni liikme kohalt. 

 24.11.2016 Märt Sults asub majanduskomisjoni liikme kohale. 

 24.11.2016 Raivo Põldaru asub majanduskomisjoni liikme kohale. 

 24.11.2016 Kristen Michal asub majanduskomisjoni liikme kohale. 

 2.12.2016 Aivar Kokk asub majanduskomisjoni liikme kohale. 

EELNÕUD, MILLE RIIGIKOGUS MENETLEMISEL OLI JUHTIVKOMISJONIKS 

MAJANDUSKOMISJON: 

Majanduskomisjon määrati juhtivkomisjoniks 25 seaduseelnõu ja 1 otsuseelnõu puhul. Samuti määrati 

majanduskomisjoni menetleda 1 Õiguskantsleri ettepanek ja 2 kollektiivset pöördumist. 22.12.2016 

seisuga on majanduskomisjonis menetluses 8 seaduseelnõud. 

VASTUVÕETUD SEADUSED : 15 

Seisuga 23.12.2016 võeti vastu 15 majanduskomisjoni menetletud seaduseelnõu: 

1 Vabariigi Valitsuse algatatud raudteeseaduse muutmise seadus (129 SE) 
2 

Riigikogu liikmete Deniss Boroditši ja Urve Palo algatatud ühistranspordiseaduse 

muutmise seadus (159 SE) 

3 Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus (128 SE) 
4 

Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seadus (161 SE) 
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5 
Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse 

seaduse muutmise seadus (130 SE) 

6 
Vabariigi Valitsuse algatatud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seadus (171 SE) 

7 Majanduskomisjoni algatatud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise 
seaduse muutmise seadus (238 SE) 

8 
Majanduskomisjoni algatatud arenguseire seadus (239 SE) 

9 
Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seadus (162 SE) 

10 Majanduskomisjoni algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 
(247 SE) 

11 Vabariigi Valitsuse algatatud E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse (237 SE) 

12 Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse (260 SE) 

13 Vabariigi Valitsuse algatatud Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas 
osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse (284 SE) 

14 Vabariigi Valitsuse algatatud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja 
planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse 
(250 SE) 

15 Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (259 SE) 

 

Lisaks eelnõudele oli majanduskomisjoni menetleda õiguskantsleri ettepanek toote nõuetele 

vastavuse seaduse akrediteerimist reguleeriva 4. peatüki Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla 

viimiseks. 

MAJANDUSKOMISJONI POOLT ALGATATUD EELNÕUD: 3 

1) Majanduskomisjoni algatatud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse 

muutmise seaduse eelnõu (238 SE). Vastu võetud 9.06.2016. 

2) Majanduskomisjoni algatatud arenguseire seaduse eelnõu (239 SE). Vastu võetud 14.06.2016. 

3) Majanduskomisjoni algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE). 

Vastu võetud 16.06.2016. 

 

TAGASILÜKATUD EELNÕUD: 2 

1) Keskerakonna fraktsiooni algatatud kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 

muutmise seaduse eelnõu (176 SE) lükkas täiskogu 19.04.2016 tagasi. 
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2) Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" 

eelnõu (289 OE) lükkas täiskogu 8.11.2016 tagasi. 

TAGASIVÕETUD EELNÕU:  1 

1) Keskerakonna fraktsiooni algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) 

võttis algataja 24.03.2016 tagasi. 

 

EUROOPA LIIDU ASJADE KOMISJONILE ANTI 32 ARVAMUST JA VÄLISKOMISJONILE 1 

ARVAMUS: 

 

1) Eesti seisukohad komisjoni avalikus konsultatsioonis, milles käsitletakse platvormide, 

internetipõhiste vahendajate, andme- ja pilvandmetöötluse ning osalustarbimisega seotud 

regulatiivset keskkonda. Komisjonis: 12.01.2016 

2) Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni e-valitsuse tegevuskava 2016-2020 käsitleva avaliku 

konsultatsioonidokumendi kohta. Komisjonis: 8.02.2016 

3) Eesti seisukohad Euroopa Liidu avalikul konsultatsioonil, mis puudutab riigisisest rändluse 

hulgiturgu, mõistliku kasutamise poliitikat ja jätkusuutlikkuse mehhanisme. Komisjonis: 15.02.2016 

4) EL-i rahvusparlamentide ühine pöördumine EK poole, et algatada õigusakt, mis nõuaks korporatiivse 

sotsiaalse vastutuse/ vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimist EL-is asuvate ettevõtete 

peakorterite poolt, kes arengumaades äri teevad. Komisjonis: 8.02.2016 

5) Lennunduspakett. Komisjonis: 22.02.2016 

6) Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse veebisisuteenuste piiriülese 

kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul eelnõu kohta. Komisjonis: 22.02.2016 

7) Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu osas, mis puudutab liikmesriikide 

toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamist. Komisjonis: 

14.03.2016 

8) Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega sätestatakse sagedusala 470–790 

MHz kasutamine Euroopa Liidus, eelnõu COM(2016) 43 kohta. Komisjonis: 21.03.2016 

9) Gaasivarustuskindluse pakett. Komisjonis: 18.04.2016 

10) Rongireisijate õiguste teemaline avalik konsultatsioon. Komisjonis: 18.04.2016 

11) Bioenergia strateegia avalik konsultatsioon. Komisjonis: 3.05.2016 

12) Töötajate lähetamise direktiivi eelnõu COM (2016) 128, OE subsidiaarsuse küsimuses.  

Komisjonis: 2.05.2016 

13) Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonid COM (2016) 82. Komisjonis: 9.05.2016 

14) Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb 

hinnangu andmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2007/59/EÜ ühenduse 

raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta. Komisjonis: 

17.05.2016 

15) Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni Euroopa digitaalse ühtse turu tehnoloogiate ja avaliku sektori 

moderniseerimise paketi kohta. Komisjonis: 13.06.2016 

16) Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni e-privaatsuse direktiivi hindamist ja läbivaatamist käsitleva 

avaliku konsultatsioonidokumendi kohta. Komisjonis: 13.06.2016 
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17) Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb 

idufirmade algatust. Komisjonis: 11.07.2016 

18) Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse Euroopa Komisjoni 

alustama läbirääkimisi rahvusvahelise raudteeliikluse konventsiooni üle. Komisjonis: 11.07.2016 

19) Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse postipakkide 

piiriülese kättetoimetamise teenuseid, eelnõu. Komisjonis: 11.07.2016 

20) Eesti seisukohad Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määruse eelnõu kohta. Komisjonis: 

29.08.2016 

21) Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb siseturul asukohapõhist 

piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel, eelnõu 

kohta. Komisjonis: 29.08.2016 

22) Eesti seisukohad audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi (AVMSD) kohta. Euroopa Liidu asjade 

komisjoni, majanduskomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistung: 29.08.2016 

23) Eesti seisukohad Euroopa Liidu reisilaevade ohutuse paketi kohta. Komisjonis 12.09.2016 

24) Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EL) nr 

531/2012 rändluse hulgiturgude eeskirjade osas. Komisjonis: 19.09.2016 

25) Eesti täiendavad seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb töötajate 

lähetamist seoses teenuste osutamisega, eelnõu kohta. Komisjonis: 22.09.2016 

26) Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud 

siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada 

vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite 

seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta. Komisjonis: 

10.10.2016 

27) Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse 

direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja 

investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta. Komisjonis: 

10.10.2016 

28) Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi 

tugevdamine ning konkurentsivõimelise ja uuendusliku küberjulgeolekutööstuse soodustamine". 

Komisjonis: 10.10.2016 

29) Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse 

direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja 

investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta. Komisjonis: 

15.11.2016 

30) Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse 

direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja 

investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta COM (2015) 337, 1-

2/15-411/11. Komisjonis: 15.11.2016 

31) Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud autoriõiguse reformipaketi kohta COM 

(2016) 593; COM (2016) 595; COM (2016) 596. Komisjonis: 6.12.2016 

32) Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu kohta 

COM (2016) 587; COM (2016) 588;COM (2016) 589; COM (2016) 590; COM (2016) 591. Komisjonis: 

12.12.2016 
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Arvamus väliskomisjonile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kolmandate riikide kaupade ja 

teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega 

toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide 

riigihanketurgudele COM(2016) 34. Komisjonis 2.06.2016 

 

KUULAMISED, KOHTUMISED, AVALIKUD ISTUNGID 

 16.03.2016 - Avalik ühisistung ELAK-i, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrollikomisjoniga e-

residentsuse teemal: Mis toimub e-residentsuse küsimuses ja kuidas meie e-residentsuse 

konkurentsipositsiooni parandada? 

 11.04.2016 - Ühisistung rahanduskomisjoniga ühistranspordiseaduse muudatustega 

seonduvalt: Maksu- ja Tolliameti seisukohad ja lahendused maksude tasumiseks 

jagamismajanduse teenusepakkujatele 

 10.05.2016 - Parlamentaarne kuulamine: kohtumine Nordic Aviation Group esindajatega 

 16.05.2016 -26 Riigikogu liikme poolt algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse 
eelnõu (188 SE) arutelu huvigruppide osalusel 

 17.05.2016 - Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) arutelu 
huvigruppide osalusel 

 9.02.2016 - Väljasõiduistung e-Estonia showroom’i 

 19.04.2016 - Väljasõiduistung Eesti Kaubandus-Tööstuskotta 

 14.06.2016 - Väljasõiduistung ettevõttesse Hyrles OÜ (metallitööstus) 

 29.08.2016 - Euroopa Liidu asjade komisjoni, majanduskomisjoni ja kultuurikomisjoni 

ühisistung: Eesti seisukohad audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi (AVMSD) kohta. 

 20.09.2016 - Väljasõiduistung AS-i Tallinna Lennujaam. Sealsamas ka kohtumine AS Nordic 

Aviation Group juhtidega 

 18.10.2016 - Väljasõiduistung AS-i Tallinna Sadam 

 24.10.2016 - Parlamentaarne kuulamine: kohtumine AS Eesti Raudtee esindajatega 

 22.11.2016 - Parlamentaarne kuulamine: majandusarengu töögrupi raporti tulemuste 

tutvustus 

 12.12.2016 - Parlamentaarne kuulamine: kohtumine AS EVR Cargo esindajaga 

 

KONVERENTSID, SEMINARID JA MUUD TÖÖVORMID 

 4.05.2016 - Konverents MAJK koostöös Maailma Energeetikanõukogu Eesti esindusega (WEC 

Estonia): Energiatarbimise kasv, kas majandusarengu eeldus? 

 7.06.2016 – Konverents MAJK koostöös Eesti Asfaldiliit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, 

Eesti Betooniühing: Betoonteede ehitamise väliskogemuse tutvustamine Eestis 

KOMISJONI VÄLISTEGEVUS, LÄHETUSED  

 Toomas Kivimägi 17-20.02.2016 Amsterdam: Euroopa mereliste äärealade konverentsi 
(CPMR) peaassamblee ja poliitilise büroo koosolek 



6 

 

 Mihhail Korb 18-19.02.2016 Balti Assambleel Riias: osalemine BA eelarve ja 
kontrollikomisjoni töös  

 Toomas Kivimägi 3.04.2016 Balti Assambleel Riigikogus: osalemine loodusvarade- ja 
keskkonnakomisjoni ning Balti Assamblee majandus-, kommunikatsiooni- ja 
informaatikakomisjoni ühisistungil 

 

 Jaanus Marrandi 3-4.04.2016 Holland, Haag: parlamentide vaheline energeetikateemaline 
kohtumine 

 Toomas Kivimägi 21-22.04.2016 Balti Assambleel Riias: regiooni koostöö teemad 

 Toomas Kivimägi ettekanne 19-20.05.2016 Balti Assambleel Riigikogus: majandus-, 

energeetika- ja innovatsioonikomisjoni ja BA õigus- ja julgeolekukomisjoni ühisistung 

 Mihhail Korb 20.-21.10.2016 Balti Assambleel Riias: osalemine BA eelarve ja kontrollikomisjoni 

töös 

 Toomas Kivimägi 27-29.10.2016 Balti Assambleel Riias: osalemine suurel plenaaristungil 

 Toomas Kivimägi 1-6.11.2016 Portugal: osalemine Euroopa mereliste äärealade (CPMR) 

Peaassambleel. 

 Toomas Kivimägi, Siim Kiisler, Jaanus Marrandi, Kalle Palling, Ken-Marti Vaher 29.11-1.12.2016 

Tšehhi: majanduskomisjoni visiit, kohtumine Tšehhi majandusministriga ja parlamendi 

komisjonidega 

 Toomas Kivimägi 1-2.12.2016 Slovakkia: osalemine Euroopa Liidu rahvusparlamentide 

majanduskomisjonide esimeeste kohtumisel, teemaks energialiit 

 

VÄLISDELEGATSIOONIDE  VASTUVÕTT  

 Toomas Kivimägi ja Kalle Palling 19.05.2016: Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, 

ettevõtluse ja VKEde voliniku Elżbieta Bieńkowska kohtumine majanduskomisjoni ja ELAKi 

esimeestega. Teemad: jagamismajandus, lähetatud töötajate direktiiv, Euroopa digitaalne 

ühtne turg. 

 Toomas Kivimägi 14.09.2016: kohtumine Prantsuse Senati Balti sõprusrühmaga. Teemad :e-

valitsemisega seonduv parlamendi vaatenurgast, mh e-residentsus ja e-valimised. 

 Toomas Kivimägi 11.09.2016: kohtumine Tšehhi parlamendi avaliku halduse ja 

regionaalarengu komisjoniga. Teemad: turism Riigikogu vaatenurgast lähtuvalt, turismi 

arengukava, maksumuudatused ja statistika 

MUU TEGEVUS 

7. oktoobril võttis Riigikogu juhatus menetlusse Energiamajanduse arengukava aastani 2030 ja 

edastas selle menetlemiseks Riigikogu majanduskomisjonile. 

11. oktoobril võttis Riigikogu juhatus menetlusse Eesti Üürnike Liidu poolt 14. septembril üle antud 

kollektiivse pöördumise omandireformi teemal ja edastas selle menetlemiseks Riigikogu 

majanduskomisjonile. 

8. detsembril võttis Riigikogu juhatus menetlusse 18. novembril üle antud kollektiivne pöördumine 

„Eestimaa kaitseks“ Rail Baltica teemal ja edastas selle menetlemiseks Riigikogu 

majanduskomisjonile. 


