
ITL ja 2021. a. õigusaktid, mille menetluses osalesime 

Elektrooniline side 

1. EL-i sidekoodeksit (direktiiv 2018/1972) ülevõtva elektroonilise side seaduse muutmise 
eelnõu 

2. Määruse „Elutähtsa telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse kirjeldus ja 
toimepidevuse nõuded“ eelnõu 

3. Määruse  „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 
määruse „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmise eelnõud seoses 
sidevõrkude küberturvalisuse nõuetega 

4. Riigikaitsekoormiste koondkava 
5. Euroopa Liidu ettepanek muuta määrust, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates 

mobiilsidevõrkudes liidu piires  
6. Elektri võrguteenuste kvaliteedinõuete määrus 
7. Statistikaseaduse, elektroonilise side seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise 

kavand  
8. Määruse „Nõuded numbri liikuvuse tagamiseks sideettevõtja vahetamisel“ muutmise 

eelnõu 
9. Määruse „Nõuded internetiühenduse teenuse osutaja vahetamisele“ eelnõu 
10. Määruse „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ muutmise 

eelnõu 
11. Määruse „Turuanalüüsi teostamise põhimõtted ja kord ning juurdepääsu- ja sidumise 

teenuse näidispakkumise andmekoosseis“ eelnõu 
12. Eesti raadiosagedusplaani eelnõu 
13. Terviseameti SMS teavitustega seotud korralduse eelnõu  
14. Side ehituse regulatsioonide muutmise ettepanekud ehitusseadustiku, 

planeerimisseaduse ja seotud määruste kohta 
15. Ehitusseadustiku muutmise väljatöötamiskavatsus  
16. Määruse „Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele“ 

muutmise eelnõu  
17. Kriminaalmenetluse seaduse muutmise seadus (sideandmete kasutamine 

kriminaalmenetluses) 
18. Elektroonilise side seaduse muutmise eelnõu täiendamine seoses asukohapõhise 

ohuteavituse süsteemi kasutuselevõtmisega  
19. Määruse “Numbri broneerimise andmekogu põhimäärus” eelnõu  

Infopoliitika ja üldine seadusandlus 

20. Riigivaraseaduse muutmise eelnõu, millega luuakse eeldusi riigi tarkvara lähtekoodi 
eraettevõtetele kättesaadavaks tegemiseks 

21. EL-i ligipääsetavuse direktiivi ülevõtmine toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse 
eelnõuga 

22. Rikkumisest teavitaja kaitse eelnõu 
23. EL-i otsekohalduva digiteenuste määruse (Digital Services Act - DSA) ettepanek   
24. EL-i digiturgude õigusakti (Digital Markets Act) ettepanek  
25. Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskuse moodustamise dokumendid, s.h 

põhimääruse eelnõu 
26. Euroopa Komisjoni otsus “Tee digikümnendisse”  

Riigihanked 

27. Määruse „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud 
kriteeriumid ja nende kohta riigihanke alusdokumentides kehtestavad tingimused“ 
eelnõu  

28. Riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu  



Andmed ja AI 

29. Avaliku teabe seaduse muutmise eelnõu (avaandmete direktiivi ülevõtmine) 
30. Avaliku teabe seaduse muutmise eelnõu (nõusolekuteenus ja riigipilv) 
31. EL-i AI määruse ettepanek 
32. EL-i andmealase õigusakti ehk Data Act-i konsultatsioon 

Infoturve 

33. EL-i küberturvalisuse direktiivi ettepanek ehk NIS 2 
34. Küberturvalisuse seaduse muutmise (sertifitseerimine) seaduseelnõu väljatöötamise 

kavatsus ja eelnõu  
35. Euroopa elutähtsate infrastruktuuride kaitse direktiivi (ECI2) ettepanek  
36. Küberintsidentide registri põhimääruse eelnõu 
37. Küberturvalisuse seaduse (KüTS) ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(Eesti infoturbestandardi volitusnorm) 
38. E-identimise ja e-tehingute usaldusväärsuse seaduse muutmise eelnõu 
39. Neli hädaolukorra seaduse alusel antava (Riigikantselei) määruse eelnõud  
40. EL-i eIDAS määruse muutmise ettepanek  
41. Valmisoleku seaduse väljatöötamiskavatsus  
42. Küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu  

Intellektuaalomand 

43. Autoriõiguse seaduse muutmise eelnõu (EL-i autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) 
44. Tühja kasseti tasu määruse eelnõu 

Tarbijakaitse 

45. Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse üle direktiiv 
2019/2161 ning mille eesmärk on täpsustada ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni 
ja tõhustada karistusi tarbijate õiguste kaitseks kehtestatud õigusnormide rikkumise 
korral  

46. Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise eelnõu seoses digitaalse sisu ja 
kaugmüügiga  

47. Tarbijavaidluste komisjoni toimimismudeli muutmise eelnõu 

Äriarendus 

48. Toetusmeetme „Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, 
ettevõtluskeskkonna arendamine“ käskkiri 

49. Digitaliseerimise teekaardi  määrus 
50.  Digitaliseerimise toetusmeetme määrus 
51. Määruse „Turismisektori kesksete digilahenduste toetuse taotlemise ja kasutamise 

tingimused ja kord“ eelnõu  

Tööjõud ja haridus 

52. Täiskasvanute koolituse seaduse väljatöötamiskavatsus  
53. Valveaja regulatsioonide muutmise ettepanekud 
54. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse väljatöötamiskavatsus  
55. Kaugtöö regulatsiooni muutev töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eelnõu  

 

 


