
ITL ja 2020. a. õigusaktid 

Elektrooniline side 

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

2. Hädaolukorraseaduse alusel antava määruse „Elutähtsa telefoni-, mobiiltelefoni- ja 
andmesideteenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded“ eelnõu 

3. Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse 
osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 
129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmise määruse eelnõu 
(5G küberturvalisuse nõuded) 

4. EL-i e-privaatsuse määruse ettepanek 
5. Krediiditeabe seaduse eelnõu (positiivse krediidiinfosüsteemi loomine) 
6. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22. jaanuari 2019. a määruse nr 5 „Avaliku 

konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides 
üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ 
muutmise eelnõu 

7. Ehitusalase regulatsiooni (ehitusseadustiku) muutmise ettepanekud 
8. Riikliku statistika seaduse, elektroonilise side seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse 

muutmise eelnõu 
9. Meediateenuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 
10. Planeerimisseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

Infopoliitika ja üldine seadusandlus 

11. Välisinvesteeringute taustakontrolli VTK ja välisinvesteeringute usaldusväärsuse 
seaduse eelnõu 

12. Riigieelarve 2021 eelnõu 
13. EL-i terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise määruse ettepanek 
14. Haldustrahvimenetluse seaduse VTK ja eelnõu 
15. Krati VTK ehk algoritmiliste süsteemide mõjude reguleerimise väljatöötamise kavatsus 
16. Riigivara seaduse muutmise seaduse eelnõu (riigi tarkvara taaskasutamine) 
17. EL-i digiteenuse paketi (Digital Services Act) konsultatsioonis riigile sisendi andmine 
18. Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (COVID-19 haigust 

põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) 
19. EL-i andmestrateegia kavandi kohta riigile sisendi andmine 
20. Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (piirangud Eestis õppijatele ja töötajatele) 

eelnõu (SE 241) 
21. Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise 

seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE) 
22. EL-i andmehalduse määruse ettepanek 
23. EL-i konkurentsiõiguse meetme konsultatsiooni kohta sisend Eesti riigile 

Riigihanked 

24. Riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (lihtsustatud elektrooniline 
teabevahetus väikese maksumusega riigihangetes) 

25. Riigihangete seaduse muutmise VTK seoses riigihangete vaidlustuskomisjoni reformiga 

Infoturve 

26. Küberturvalisuse sertifitseerimise VTK (EL-i määruse nr 2019/881, mis käsitleb ENISAt 
(Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
küberturvalisuse sertifitseerimist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 
526/2013 (küberturvalisuse määrus) rakendamine) 

27. E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuse jt seaduste muutmise eelnõu 



28. EL-i finantsteenuste digitaalse operatsioonilise resilientsuse määruse (DORA) ettepanek 
29. EL-i võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi ülevaatamise konsultatsioon 
30. EL-i e-identimise ja usaldusteenuste määruse ülevaatamise konsultatsioon 

Intellektuaalomand 

31. Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu seoses tühja kasseti tasu regulatsiooni 
muutmisega 

32. EL-i autoriõiguse direktiivide (2019/790 ehk DSM direktiiv ja 2019/789 ehk KabSat2 
direktiiv) ülevõtmiseks muudetava autoriõiguse seaduse eelnõu 

33. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise eelnõu seoses intellektuaalomandi õiguse 
rikkumisega seotud hagide tagamise regulatsiooni täiendamisega 

Tarbijakaitse 

34. Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise eelnõu (sideandmete 
kasutamine tarbijakaitselistel eesmärkidel ja veebipoodide blokeerimine) 

35. Tarbijakaitse seaduse muutmise VTK seoses tarbijavaidluste komisjoni reformiga 
36. Tarbijakaitse seaduse muutmise seaduse muutmise eelnõu (direktiivi 2019/2161 alusel 

internetipõhiste kauplemiskohtade, hinnavõrdlusportaalide ja teiste veebikauplejate 
kohustuste täiendamine tarbijate teavitamisel) 

Majanduse digitaliseerimine 

37. “Digitaliseerimise teekaardi” määruse eelnõu 
38. Rakendusuuringute programm (RUP) eelnõu 

 

 

 


