01.01.2006-31.12.2020 Euroopa Liidu Teatajas avaldatud direktiivid, mis on üle võetud
31.12.2020 seisuga
Direktiivi
Direktiivi pealkiri
Ülevõtmise Vastutav asutus
number
tähtaeg
12/1/2008 Rahandusministeerium
32007L0074 Nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ, 20.
detsember 2007, kolmandatest
riikidest saabuvate reisijate
imporditava kauba käibemaksust ja
aktsiisist vabastamise kohta
6/14/2007 Rahandusministeerium
32007L0024 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/24/EÜ, 23. mai 2007,
nõukogu direktiivi 71/304/EMÜ (riiklike
ehitustöölepingutega seotud teenuste
osutamise vabadust ning esinduste ja
filiaalide kaudu tegutsevate
tööettevõtjatega riiklike
ehitustöölepingute sõlmimist
käsitlevate piirangute kaotamise
kohta) kehtetuks tunnistamise kohta (1)

Kaasatud asutus Ülevõttev õigusakt
1. Käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse
muutmise seadus
2. Alkoholi-, tubaka-, kütuse-, ja elektriaktsiisi
seaduse, tubakaseaduse ning alkoholiseaduse
muutmise seadus
Ei vaja ülevõtmist

32007L0018 Komisjoni direktiiv 2007/18/EÜ, 27.
märts 2007, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/48/EÜ seoses teatavate
krediidiasutuste selle reguleerimisalast
väljaarvamise või selle
reguleerimisalasse lisamisega ning
mitmepoolsete arengupankadega
seotud nõuete käsitlemisega

9/30/2007 Rahandusministeerium

Eesti Panga presidendi 29. detsembri 2006. a
määrus nr 13 «Krediidiasutuse ja krediidiasutuse
konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide
rakendamise ja arvutamise kord»

32007L0016 Komisjoni direktiiv 2007/16/EÜ, 19.
märts 2007, avatud
investeerimisfonde (UCITS)
käsitlevate õigus- ja haldusnormide
kooskõlastamist käsitleva nõukogu
direktiivi 85/611/EMÜ rakendamise
kohta seoses teatavate mõistete
selgitamisega (1)

3/23/2008 Rahandusministeerium

Investeerimisfondide seadus

3/8/2008 Rahandusministeerium

Väärtpaberituru seadus

1/1/2007 Rahandusministeerium

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

32007L0075 Nõukogu direktiiv 2007/75/EÜ, 20.
detsember 2007, millega muudetakse
direktiivi 2006/112/EÜ seoses
teatavate käibemaksumäärasid
käsitlevate ajutiste sätetega

1/1/2008 Rahandusministeerium

Ei vaja ülevõtmist.

32006L0112 Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ,
28. november 2006, mis käsitleb ühist
käibemaksusüsteemi

1/1/2008 Rahandusministeerium

32006L0110 Nõukogu Direktiiv 2006/110/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse direktiive 95/57/EÜ ja
2001/109/EÜ statistika valdkonnas
seoses Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisega
32006L0101 Nõukogu Direktiiv 2006/101/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse direktiive 73/239/EMÜ,
74/557/EMÜ ja 2002/83/EÜ teenuste
vaba liikumise valdkonnas seoses
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

1/1/2007 Rahandusministeerium

1. Käibemaksuseadus
2. Sotsiaalministri 04.12.2006 määrus nr 63
Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid,
rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja
hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning
abivahendid1
Ei vaja ülevõtmist.

32007L0014 Komisjoni direktiiv 2007/14/EÜ, 8.
märts 2007, milles sätestatakse
direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse
nõuete ühtlustamise kohta teabele,
mis kuulub avaldamisele emitentide
kohta, kelle väärtpaberid on lubatud
reguleeritud turul kauplemisele)
teatavate sätete üksikasjalikud
rakenduseeskirjad
32006L0138 Nõukogu direktiiv 2006/138/EÜ, 19.
detsember 2006, millega muudetakse
direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb
ühist käibemaksusüsteemi, seoses
raadio- ja
televisiooniringhäälinguteenuste ja
teatavate elektrooniliselt osutatavate
teenuste suhtes kohaldatava
käibemaksukorra kohaldamisajaga

1/1/2007 Rahandusministeerium

Haridus- ja
1. Kindlustustegevuse seadus
Teadusministeeriu 2. Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni
m,
tunnustamise seadus
Sotsiaalministeeriu
m

32006L0098 Nõukogu Direktiiv 2006/98/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse teatavaid direktiive
maksustamise valdkonnas seoses
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega
32006L0097 Nõukogu Direktiiv 2006/97/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse teatavaid direktiive
kaupade vaba liikumise valdkonnas
seoses Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisega
32006L0084 Komisjoni direktiiv 2006/84/EÜ, 23.
oktoober 2006, millega kohandatakse
komisjoni direktiivi 2002/94/EÜ,
millega kehtestatakse nõukogu
direktiivi 76/308/EMÜ (vastastikuse abi
kohta teatavate lõivude, tollimaksude,
maksude ja muude meetmetega
seotud nõuete sissenõudmisel)
teatavate sätete üksikasjalikud
rakenduseeskirjad, seoses Bulgaaria
ja Rumeenia ühinemisega
32006L0073 Komisjoni direktiiv 2006/73/EÜ,
10. august 2006, millega rakendatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2004/39/EÜ seoses
investeerimisühingute suhtes
kohaldatavate organisatsiooniliste
nõuete ja tegutsemistingimustega ning
nimetatud direktiivi jaoks määratletud
mõistetega
32006L0070 Komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, 1.
august 2006, Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ
rakendusmeetmete kehtestamise
kohta seoses mõistega riikliku
taustaga isik ning kliendi suhtes
lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse
menetluste ja harva või väga piiratud
mahus teostatud finantstegevuse
alusel tehtud erandite tehniliste
kriteeriumite kohta

1/1/2007 Rahandusministeerium

Tulumaksuseadus

1/1/2007 Rahandusministeerium

riigihangete seadus

1/1/2007 Rahandusministeerium

Maksukorralduse seadus

1/31/2007 Rahandusministeerium

12/15/2007 Rahandusministeerium

1. Väärtpaberituru seadus
2. Rahandusministri 14. novembri 2007. a määrus
nr 51
Klientidele teabe ja aruannete esitamise nõuded
seoses investeerimisteenuste osutamisega

Siseministeerium

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seadus

32006L0069 Nõukogu direktiiv 2006/69/EÜ, 24.
juuli 2006 , millega muudetakse
direktiivi 77/388/EMÜ teatavate
meetmete osas, mille eesmärk on
lihtsustada käibemaksustamise
menetlust ja aidata ära hoida
maksudest kõrvalehoidumist või
maksustamise vältimist ning millega
tunnistatakse kehtetuks teatavaid
erandeid lubavad otsused
32006L0058 Nõukogu direktiiv 2006/58/EÜ, 27.
juuni 2006, millega muudetakse
direktiivi 2002/38/EÜ seoses raadio- ja
televisiooniringhäälinguteenuste ja
teatavate elektrooniliselt osutatavate
teenuste suhtes kohaldatava
käibemaksukorra kohaldamisajaga

1/1/2008 Rahandusministeerium

Käibemaksuseadus

7/1/2006 Rahandusministeerium

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

32006L0049 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/49/EÜ, 14. juuni 2006 ,
investeerimisühingute ja
krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse
kohta (uuestisõnastamine)

12/31/2006 Rahandusministeerium

Krediidiasutuste seaduse ja
Finantsinspektsiooniseaduse muutmise seadus

32006L0048 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/48/EÜ, 14. juuni 2006,
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse
kohta (uuestisõnastamine) EMPs
kohaldatav tekst

12/31/2006 Rahandusministeerium

1. Krediidiasutuste seaduse ja
Finantsinspektsiooniseaduse muutmise seadus
2. Eesti Panga presidendi 29. detsembri 2006. a
määrus nr 13 "Krediidiasutuse ja krediidiasutuse
konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide
rakendamise ja arvutamise kord"

32006L0046 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/46/EÜ, 14. juuni 2006 ,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki
äriühingute raamatupidamise
aastaaruandeid, direktiivi 83/349/EMÜ,
mis käsitleb konsolideeritud
aruandeid, direktiivi 86/635/EMÜ
pankade ja muude rahaasutuste
raamatupidamise aastaaruannete ja
konsolideeritud aruannete kohta ning
direktiivi 91/674/EMÜ
kindlustusseltside raamatupidamise
aastaaruannete ja konsolideeritud
aruannete kohta (EMPs kohaldatav
tekst)
32006L0038 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/38/EÜ, 17. mai 2006,
millega muudetakse direktiivi
1999/62/EÜ raskete kaubaveokite
maksustamise kohta teatavate
infrastruktuuride kasutamise eest
32008L0007 Nõukogu direktiiv 2008/7/EÜ, 12.
veebruar 2008, kapitali suurendamise
kaudse maksustamise kohta

9/5/2008 Rahandusministeerium

6/10/2008 Rahandusministeerium

12/31/2008 Rahandusministeerium

Raamatupidamise seadus

Majandus- ja
Kommunikatsiooni
ministeerium

ei vaja ülevõtmist

Ei vaja ülevõtmist

32006L0031 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/31/EÜ, 5. aprill 2006 ,
millega muudetakse direktiivi
2004/39/EÜ finantsinstrumentide
turgude kohta seoses teatavate
tähtaegadega (EMPs kohaldatav tekst)

1/31/2007 Rahandusministeerium

Väärtpaberituru seadus

32006L0029 Komisjoni direktiiv 2006/29/EÜ, 8.
märts 2006, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2002/12/EÜ, eelkõige seoses
teatavate institutsioonide
kohaldamisalast väljaarvamise või
kohaldamisalasse lisamisega
32006L0018 Nõukogu direktiiv 2006/18/EÜ, 14.
veebruar 2006, millega muudetakse
direktiivi 77/388/EMÜ seoses
vähendatud käibemaksumääradega

6/30/2006 Rahandusministeerium

ei vaja ülevõtmist

1/1/2006 Rahandusministeerium

Käibemaksuseadus

32009L0047 Nõukogu direktiiv 2009/47/EÜ, 5. mai
2009, millega muudetakse direktiivi
2006/112/EÜ vähendatud
käibemaksumäärade osas
32006L0043 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/43/EÜ, 17. mai 2006,
mis käsitleb raamatupidamise
aastaaruannete ja konsolideeritud
aruannete kohustuslikku auditit ning
millega muudetakse nõukogu
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu
direktiiv 84/253/EMÜ

6/1/2009 Rahandusministeerium

6/28/2008 Rahandusministeerium

Ei vaja ülevõtmist

1. Audiitortegevuse seadus
2. Vabariigi Valitsuse 23.09.2010 määrus nr 141
Audiitortegevuse registri asutamine ja registri
pidamise põhimäärus

32008L0009 Nõukogu direktiiv 2008/9/EÜ, 12.
veebruar 2008, millega sätestatakse
üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu
tagastamiseks vastavalt direktiivile
2006/112/EÜ maksukohustuslastele,
kelle asukoht ei ole
tagastamisliikmesriigis, vaid teises
liikmesriigis

1/1/2010 Rahandusministeerium

Käibemaksuseadus

32008L0117 Nõukogu direktiiv 2008/117/EÜ,
16. detsember 2008, millega
muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ
(mis käsitleb ühist
käibemaksusüsteemi), et võidelda
ühendusesiseste tehingutega seotud
maksupettustega
32008L0118 Nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ,
16. detsember 2008, mis käsitleb
aktsiisi üldist korda ja millega
tunnistatakse kehtetuks direktiiv
92/12/EMÜ
32009L0069 Nõukogu direktiiv 2009/69/EÜ,
25. juuni 2009, millega muudetakse
direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb
ühist käibemaksusüsteemi) seoses
maksudest kõrvalehoidumisega
importimisel

1/1/2010 Rahandusministeerium

Käibemaksuseadus

1/1/2010 Rahandusministeerium

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

1/1/2011 Rahandusministeerium

Käibemaksuseadus

32010L0016 Komisjoni direktiiv 2010/16/EL,
9. märts 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/48/EÜ seoses teatava
institutsiooni kohaldamisalast
väljaarvamisega (1)(EMPs kohaldatav
tekst)

6/30/2010 Rahandusministeerium

32007L0064 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/64/EÜ, 13. november
2007, makseteenuste kohta siseturul
ning direktiivide 97/7/EÜ, 2002/65/EÜ,
2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ muutmise
ning direktiivi 97/5/EÜ kehtetuks
tunnistamise kohta (1)

11/1/2009 Rahandusministeerium

32007L0066 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/66/EÜ, 11. detsember
2007, millega muudetakse nõukogu
direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ
riigihankelepingute sõlmimise
läbivaatamise korra tõhustamise
osas (1)
32007L0044 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/44/EÜ, 5. september
2007, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 92/49/EMÜ ning direktiive
2002/83/EÜ, 2004/39/EÜ, 2005/68/EÜ
ja 2006/48/EÜ seoses finantssektoris
osaluse omandamise ja selle
suurendamise tehingute suhtes
rakendatava usaldusväärsuse
hindamise menetluskorra ja
kriteeriumidega (1)
32010L0023 Nõukogu direktiiv 2010/23/EL,
16. märts 2010, millega muudetakse
direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb
ühist käibemaksusüsteemi) seoses
pöördmaksustamise valikulise ja
ajutise kohaldamisega teatavate
pettusealdiste kaupade ja teenuste
tarnete suhtes

12/20/2009 Rahandusministeerium

krediidiasutuste seadus

Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
Majandus- ja
Kommunikatsiooni
ministeerium,
Justiitsministeeriu
m, Eesti Pank

riigihangete seadus

3/21/2009 Rahandusministeerium

1. Krediidiasutuste seadus,
2. Kindlustustegevuse seadus,
3. Investeerimisfondide seadus ja
4. Väärtpaberituru seadus

6/30/2014 Rahandusministeerium

Direktiivi ülevõtmine ei ole kohustuslik.

32009L0049 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/49/EÜ, 18. juuni 2009,
millega muudetakse nõukogu
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ
seoses teatavate
avalikustamisnõuetega, mida
kohaldatakse keskmise suurusega
äriühingute suhtes, ja kohustusega
koostada konsolideeritud
aastaaruanded (1)
32009L0162 Nõukogu direktiiv 2009/162/EL,
22. detsember 2009, millega
muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ
(mis käsitleb ühist
käibemaksusüsteemi) teatavaid sätteid
32010L0066 Nõukogu direktiiv 2010/66/EL,
14. oktoober 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2008/9/EÜ, millega sätestatakse
üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu
tagastamiseks vastavalt direktiivile
2006/112/EÜ maksukohustuslastele,
kelle asukoht ei ole
tagastamisliikmesriigis, vaid teises
liikmesriigis
32009L0111 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/111/EÜ, 16. september
2009, millega muudetakse direktiive
2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ
ja 2007/64/EÜ seoses keskasutustega
seotud pankade, teatavate
omavahendite kirjete, suure
riskikontsentratsiooni,
järelevalvesüsteemide ja
kriisijuhtimisega (1)(EMPs kohaldatav
tekst)
32009L0014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/14/EÜ, 11. märts 2009,
millega muudetakse direktiivi
94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide
kohta seoses hoiuste tagamise
ulatuse ja hüvitamise tähtajaga (1)

1/1/2011 Rahandusministeerium

raamatupidamise seadus

1/1/2011 Rahandusministeerium

Käibemaksuseadus

10/1/2010 Rahandusministeerium

Käibemaksuseadus

10/31/2010 Rahandusministeerium

Finantsinspektsiooni seadus, investeerimisfondide
seadus, krediidiasutuste seadus ja väärtpaberituru
seadus

12/31/2010 Rahandusministeerium

Tagatisfondi seadus1

32010L0012 Nõukogu direktiiv 2010/12/EL,
16. veebruar 2010, millega
muudetakse direktiive 92/79/EMÜ,
92/80/EMÜ ja 95/59/EÜ tubakatoodete
suhtes kohaldatava aktsiisi struktuuri
ja määrade osas ning direktiivi
2008/118/EÜ
32009L0027 Komisjoni direktiiv 2009/27/EÜ,
7. aprill 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/49/EÜ teatavaid lisasid
riskijuhtimist käsitlevate tehniliste
sätete osas (1)

32009L0083 Komisjoni direktiiv 2009/83/EÜ,
27. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/48/EÜ teatavaid lisasid
seoses riskijuhtimist käsitlevate
tehniliste sätetega (1)

1/1/2011 Rahandusministeerium

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

10/31/2010 Rahandusministeerium

1. Eesti Panga presidendi 29. detsembri 2006. a
määrus nr 13, „Krediidiasutuse ja krediidiasutuse
konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide
rakendamise ja arvutamise kord”
2. Eesti Panga presidendi 27. märtsi 2007. a
määrus nr 4 "Krediidiasutuse ja krediidiasutuse
konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide
aruanded"
3. Rahandusministri 21. augusti 2008. a määrus nr
26 „Investeerimisühingu ja investeerimisühingu
konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide
rakendamise, arvutamise ja aruandluse kord ning
riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali
adekvaatsuse kohta teabe avalikustamise kord”.

10/31/2010 Rahandusministeerium

1. Eesti Panga presidendi 29. detsembri 2006. a
määrus nr 13, „Krediidiasutuse ja krediidiasutuse
konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide
rakendamise ja arvutamise kord”
2. Rahandusministri 21. augusti 2008. a määrus nr
26 „Investeerimisühingu ja investeerimisühingu
konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide
rakendamise, arvutamise ja aruandluse kord ning
riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali
adekvaatsuse kohta teabe avalikustamise kord”.
3. Eesti Panga presidendi 27. märtsi 2007. a
määrus nr 4 "Krediidiasutuse ja krediidiasutuse
konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide
aruanded"

32010L0088 Nõukogu direktiiv 2010/88/EL,
7. detsember 2010, millega
muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ
(mis käsitleb ühist
käibemaksusüsteemi) seoses hariliku
maksumäära miinimumtaseme
järgimise kohustuse kestusega

1/1/2011 Rahandusministeerium

käibemaksuseadus

32010L0076 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/76/EL, 24. november
2010, millega muudetakse direktiive
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses
kauplemisportfelli ja
edasiväärtpaberistamisega seotud
kapitalinõuetega ning
tasustamispoliitika üle järelevalve
teostamisega (1)
32010L0076 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/76/EL, 24. november
2010 , millega muudetakse direktiive
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses
kauplemisportfelli ja
edasiväärtpaberistamisega seotud
kapitalinõuetega ning
tasustamispoliitika üle järelevalve
teostamisega EMPs kohaldatav tekst

1/1/2011 Rahandusministeerium

krediidiasutuste seadus

32009L0044 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/44/EÜ, 6. mai 2009,
millega muudetakse direktiivi
98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta
makse- ja
väärtpaberiarveldussüsteemides ja
direktiivi 2002/47/EÜ
finantstagatiskokkulepete kohta
seoses omavahel ühendatud
süsteemide ja krediidinõuetega (1)

12/31/2011 Rahandusministeerium

1. Rahandusministri 21. augusti 2008. a määruse
nr 26 „Investeerimisühingu ja investeerimisühingu
konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide
rakendamise, arvutamise ja aruandluse kord ning
riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali
adekvaatsuse kohta teabe avalikustamise kord”
muutmine
2. Eesti Panga presidendi määrus
"Krediidiasutuse ja krediidiasutuse
konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide
rakendamise ja arvutamise kord"
3. Krediidiasutuste seadus
4. Finantsinspektsiooni seadus
5. Raamatupidamise seadus
6. Eesti Panga presidendi määrus Krediidiasutuse
riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali
adekvaatsuse kohta avalikustatav teave

12/30/2010 Rahandusministeerium

1. Väärtpaberituru seadus,
2. Asjaõigusseadus,
3. Asjaõigusseaduse rakendamise seadus,
4. Kindlustustegevuse seadus,
5. Krediidiasutuste seadus,
6. Pankrotiseadus,
7. Võlaõigusseadus.

2009L0110

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/110/EÜ, 16. september
2009, mis käsitleb e-raha asutuste
asutamist ja tegevust ning
usaldatavusnormatiivide täitmise
järelevalvet ning millega muudetakse
direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ
ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv
2000/46/EÜ (1)
32010L0024 Nõukogu direktiiv 2010/24/EL,
16. märts 2010, vastastikuse abi kohta
maksude, maksete ja teiste
meetmetega seotud nõuete
sissenõudmisel
32009L0081 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/81/EÜ, 13. juuli 2009,
millega kooskõlastatakse teatavate
kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate
poolt sõlmitavate ehitustööde ning
asjade ja teenuste riigihankelepingute
sõlmimise kord ja muudetakse
direktiive 2004/17/EÜ
ja 2004/18/EÜ (1)
32010L0045 Nõukogu direktiiv 2010/45/EL, 13. juuli
2010, millega muudetakse direktiivi
2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist
käibemaksusüsteemi, arvete esitamist
käsitlevate eeskirjade osas
32010L0078 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/78/EL, 24. november
2010, millega muudetakse direktiive
98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ,
2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ,
2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ,
2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ
ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa
Järelevalveasutusele (Euroopa
Pangandusjärelevalve), Euroopa
Järelevalveasutusele (Euroopa
Kindlustusja Tööandjapensionidejärelevalve)
ning Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)
antud volitustega (1)

4/30/2011 Rahandusministeerium

12/31/2011 Rahandusministeerium

1. Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
2. Finantsinspektsiooni seadus
3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadus
4. Krediidiasutuste seadus

Maksukorralduse seadus

8/21/2011 Rahandusministeerium

Riigihangete seadus

12/31/2012 Rahandusministeerium

käibemaksuseadus

12/31/2011 Rahandusministeerium

Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega
seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

32010L0041 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/41/EL 7. juuli 2010,
füüsilisest isikust ettevõtjatena
tegutsevate meeste ja naiste võrdse
kohtlemise põhimõtte kohaldamise
kohta, millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ

8/5/2012 Rahandusministeerium

Sotsiaalministeeriu 1. Sotsiaalmaksuseadus
m
2. Maksukorralduse seadus
3. Ravikindlustuse seadus
4. Riikliku pensionikindlustuse seadus
5. Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
6. Soolise võrdõiguslikkuse seadus
7. Võrdse kohtlemise seadus

32011L0096 Nõukogu direktiiv 2011/96/EL, 30.
november 2011, eri liikmesriikide emaja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava
ühise maksustamissüsteemi kohta
(uuesti sõnastatud)

1/18/2012 Rahandusministeerium

Tulumaksuseadus

32009L0065 EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV
2009/65/EÜ,13. juuli 2009, vabalt
võõrandatavatesse väärtpaberitesse
ühiseks investeeringuks loodud
ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate
õigus- ja haldusnormide
kooskõlastamise kohta (uuesti
sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

6/30/2011 Rahandusministeerium

1. investeerimisfondide seadus
2. kindlustustegevuse seadus
3. kogumispensionide seadus
4. Rahandusministri 17.04.2012 määrus nr 18
Eurofondi fondivalitseja organisatsioonilisele
ülesehitusele ja sisemistele protseduurireeglitele,
huvide konfliktide maandamisele ja vältimisele,
riskide juhtimisele ning eurofondi varaga tehingute
tegemisele esitatavad nõuded

32010L0043 Komisjoni direktiiv nr 2010/43/EL,
1. juuli 2010, millega rakendatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/65/EÜ seoses
organisatsiooniliste nõuete, huvide
konfliktide, äritegevuse, riskijuhtimise
ning depositooriumi ja fondivalitseja
vahelise lepingu sisuga (1

6/30/2011 Rahandusministeerium

1. investeerimisfondide seadus
2. kindlustustegevuse seadus
3. kogumispensionide seadus
4. Rahandusministri 17.04.2012 määrus nr 18
Eurofondi fondivalitseja organisatsioonilisele
ülesehitusele ja sisemistele protseduurireeglitele,
huvide konfliktide maandamisele ja vältimisele,
riskide juhtimisele ning eurofondi varaga tehingute
tegemisele esitatavad nõuded

32010L0044 Komisjoni direktiiv 2010/44/EL, 1. juuli
2010 , millega rakendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/65/EÜ seoses fondide ühinemisi,
investor- ja ühiseurofondi struktuure ja
teatamise korda käsitlevate sätetega
(EMPs kohaldatav tekst)

6/30/2011 Rahandusministeerium

1. investeerimisfondide seadus
2. kindlustustegevuse seadus
3. kogumispensionide seadus
4. Rahandusministri 17.04.2012 määrus nr 18
Eurofondi fondivalitseja organisatsioonilisele
ülesehitusele ja sisemistele protseduurireeglitele,
huvide konfliktide maandamisele ja vältimisele,
riskide juhtimisele ning eurofondi varaga tehingute
tegemisele esitatavad nõuded

32010L0044 Komisjoni direktiiv 2010/44/EL, 1. juuli
2010 , millega rakendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/65/EÜ seoses fondide ühinemisi,
investor- ja ühiseurofondi struktuure ja
teatamise korda käsitlevate sätetega
(EMPs kohaldatav tekst)

12/31/2013 Rahandusministeerium

32010L0073 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/73/EL, 24. november
2010, millega muudetakse direktiivi
2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele
pakkumisel või kauplemisele
lubamisel avaldatava prospekti kohta
ja direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse
nõuete ühtlustamise kohta teabele,
mis kuulub avaldamisele emitentide
kohta, kelle väärtpaberid on lubatud
reguleeritud turul kauplemisele (1)

7/1/2012 Rahandusministeerium

Investeerimisfondide seadus
väärtpaberituru seadus

32013L0016 Nõukogu direktiiv 2013/16/EL, 13. mai 7/1/2013
2013, millega kohandatakse teatavaid
direktiive riigihangete valdkonnas
seoses Horvaatia Vabariigi
ühinemisega
32013L0023 Nõukogu direktiiv 2013/23/EL, 13. mai 7/1/2013
2013, millega kohandatakse teatavaid
direktiive finantsteenuste valdkonnas
seoses Horvaatia Vabariigi
ühinemisega

Rahandusministeerium

riigihangete seadus

Rahandusministeerium

32011L0089 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/89/EL, 16. november
2011, millega muudetakse direktiive
98/78/EÜ, 2002/87/EÜ, 2006/48/EÜ ja
2009/138/EÜ seoses
finantskonglomeraati kuuluvate
finantsüksuste täiendava
järelevalvega (1)

Rahandusministeerium

1. Halduskohtumenetluse seadustik
2. Haldusmenetluse seadus
3. Kogumispensionide seadus
4. Kindlustustegevuse seadus
5. Rahvusvahelise eraõiguse seadus
6. Võlaõigusseadus
7. Finantsinspektsiooni seadus
8. krediidiasutuste seaduse
9. väärtpaberituru seaduse muutmise seadus
10. Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadus
Finantsinspektsiooni seadus
Investeerimisfondide seadus
Kindlustustegevuse seadus
Krediidiasutuste seadus
Väärtpaberituru seadus

6/10/2013

7/22/2013
Rahandusministeerium
32011L0089 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/89/EL, 16. november
2011 , millega muudetakse direktiive
98/78/EÜ, 2002/87/EÜ, 2006/48/EÜ ja
2009/138/EÜ seoses
finantskonglomeraati kuuluvate
finantsüksuste täiendava
järelevalvega EMPs kohaldatav tekst
Rahandusministeerium
32013L0013 Nõukogu direktiiv 2013/13/EL, 13. mai 7/1/2013
2013, millega kohandatakse teatavaid
direktiive maksustamise valdkonnas
seoses Horvaatia Vabariigi
ühinemisega
32011L0085 NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/85/EL,
12/31/2013 Rahandusministeerium
8. november 2011, liikmesriikide
eelarveraamistiku nõuete kohta

32013L0061 Nõukogu direktiiv 2013/61/EL,
17. detsember 2013, millega
muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja
2008/118/EÜ seoses Prantsusmaa
äärepoolseimate piirkondade ja eriti
Mayotte'i staatusega
32013L0036 EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/36/EL,
26. juuni 2013, mis käsitleb
krediidiasutuste tegevuse alustamise
tingimusi ning krediidiasutuste ja
investeerimisühingute
usaldatavusnõuete täitmise
järelevalvet, millega muudetakse
direktiivi 2002/87/EÜ ning millega
tunnistatakse kehtetuks direktiivid
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (EMPs
kohaldatav tekst)

1/1/2015 Rahandusministeerium

12/31/2013 Rahandusministeerium

Finantsinspektsiooni seadus
Investeerimisfondide seadus
Kindlustustegevuse seadus
Krediidiasutuste seadus
Väärtpaberituru seadus

Kohalike maksude seadus
Käibemaksuseadus1
Tulumaksuseadus1
Maksukorralduse seadus1
1. Riigieelarve seadus
2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
3. Avaliku teabe seadus
4. Raamatupidamise seadus
5. Rahandusministri 11.12.2003 määrus nr 105
„Riigi raamatupidamise üldeeskiri“
6. Vabariigi Valitsuse seadus
7. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seadus
Käibemaksuseadus

1. krediidiasutuste seadus
2. finantsinspektsiooni seadus
3. tsiviilseadustiku üldosa seadus
4. väärtpaberituru seadus

32011L0061 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/61/EL, 8. juuni 2011,
alternatiivsete investeerimisfondide
valitsejate kohta, millega muudetakse
direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ
ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja
(EL) nr 1095/2010 (1) (EMPs
kohaldatav tekst)

7/22/2013 Rahandusministeerium

1/1/2015 Rahandusministeerium
32008L0008 Nõukogu direktiiv 2008/8/EÜ, 12.
veebruar 2008, millega muudetakse
direktiivi 2006/112/EÜ seoses
teenuste osutamise kohaga
1.01.2013
Rahandusministeerium
32011L0016 Nõukogu direktiiv 2011/16/EL,
15. veebruar 2011, maksustamisalase ja
31.10.2014
halduskoostöö kohta ja direktiivi
77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise
kohta
12/21/2014 Rahandusministeerium
32013L0014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/14/EL, 21. mai 2013,
millega muudetakse direktiivi
2003/41/EÜ tööandjapensioni
kogumisasutuste tegevuse ja
järelevalve kohta, direktiivi
2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse
väärtpaberitesse ühiseks
investeeringuks loodud ettevõtjaid
(eurofondid) käsitlevate õigus- ja
haldusnormide kooskõlastamise kohta
ning direktiivi 2011/61/EL
alternatiivsete investeerimisfondide
valitsejate kohta seoses liigse
tuginemisega krediidireitingutele (1)

1. Investeerimisfondide seadus
2. Investeerimisfondide seadus
3. Rahandusministri 20.05.2014 määrus nr 15
Alternatiivfondi valitsejale ja tema valitsetava
investeerimisfondi depositooriumile esitatavad
nõuded

Käibemaksuseadus

Maksukorralduse seadus

1. Krediidiandjate ja -vahendajate seadus
2. Investeerimisfondide seadus

32014L0059 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/59/EL, 15. mai 2014,
millega luuakse krediidiasutuste ja
investeerimisühingute finantsseisundi
taastamise ja kriisilahenduse
õigusraamistik ning muudetakse
nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ,
2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ,
2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL
ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja
(EL) nr 648/2012

12/31/2014 Rahandusministeerium

12.07.2013/ Rahandusministeerium
32011L0089 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
31.03.2015
direktiiv 2011/89/EL, 16. november
2011, millega muudetakse direktiive
98/78/EÜ, 2002/87/EÜ, 2006/48/EÜ ja
2009/138/EÜ seoses
finantskonglomeraati kuuluvate
finantsüksuste täiendava
järelevalvega (1)
3/31/2015 Rahandusministeerium
32009L0138 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
direktiiv 2009/138/EÜ, 25. november
2009, kindlustus- ja
edasikindlustustegevuse alustamise ja
jätkamise kohta (Solventsus II) (1)
(uuesti sõnastatud)(EMPs kohaldatav
tekst)

1. Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus
2. Tagatisfondi seadus
3. Äriseadustik
4. Krediidiasutuste seadus
5. Finantsinspektsiooni seadus
6. Eesti Panga seadus
7. Väärtpaberituru seadus
8. Tsiviilkohtumenetluse seadustik

Finantsinspektsiooni seadus
Väärtpaberituru seadus
Krediidiasutuste seadus
Kindlustustegevuse seadus
Finantsinspektsiooni seadus
Investeerimisfondide seadus

Kindlustustegevuse seadus
Rahvusvahelise eraõiguse seadus
Reklaamiseadus
Investeerimisfondide seadus
Liikluskindlustuse seadus
Väärtpaberituru seadus
Audiitortegevuse seadus
Äriseadustik
Tsiviilseadustiku üldosa seadus
Halduskohtumenetluse seadustik
Haldusmenetluse seadus
Võlaõigusseadus
Finantsinspektsiooni seadus

32014L0051 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/51/EL, 16. aprill 2014,
millega muudetakse direktiive
2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ ning
määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL)
nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010
seoses Euroopa Järelevalveasutuse
(Euroopa Kindlustusja Tööandjapensionide Järelevalve)
ning Euroopa Järelevalveasutuse
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)
volitustega
32014L0102 Nõukogu direktiiv 2014/102/EL, 7.
november 2014, millega
kohandatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2013/34/EL
(teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta
finantsaruannete, konsolideeritud
finantsaruannete ja nendega seotud
aruannete kohta) seoses Horvaatia
Vabariigi ühinemisega
32013L0050 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/50/EL, 22. oktoober
2013, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2004/109/EÜ läbipaistvusnõuete
ühtlustamise kohta teabele, mis
kuulub avaldamisele emitentide kohta,
kelle väärtpaberid on lubatud
reguleeritud turul kauplemisele,
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite
üldsusele pakkumisel või
kauplemisele lubamisel avaldatava
prospekti kohta ja komisjoni direktiivi
2007/14/EÜ, milles sätestatakse
direktiivi 2004/109/EÜ teatavate sätete
üksikasjalikud rakenduseeskirjad (1)
32014L0089 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/89/EL, 23. juuli 2014,
millega kehtestatakse mereala
ruumilise planeerimise raamistik

3/31/2015 Rahandusministeerium

Kindlustustegevuse seadus
Väärtpaberituru seadus
Finantsinspektsiooni seadus

7/20/2015 Rahandusministeerium

Raamatupidamisseadus

11/26/2015 Rahandusministeerium

Väärtpaberituru seadus
Finantsinspektsiooni seadus
Kriminaalmenetluse seadustik
Haldusmenetluse seadus
Karistusseadustik
Väärteomenetluse seadustik

9/18/2016 Rahandusministeerium
Planeerimisseadus

32014L0049 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/49/EL, 16. aprill 2014,
hoiuste tagamise skeemide kohta (1)

32013L0034 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/34/EL, 26. juuni 2013,
teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta
finantsaruannete, konsolideeritud
finantsaruannete ja nendega seotud
aruannete kohta ja millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu
direktiivid 78/660/EMÜ ja
83/349/EMÜ (1) (EMPs kohaldatav
tekst)
32014L0092 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/92/EL, 23. juuli 2014,
maksekontoga seotud tasude
võrreldavuse, maksekonto vahetamise
ja põhimaksekontole juurdepääsu
kohta (1)
32014L0092 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/95/EL, 22. oktoober
2014, millega muudetakse direktiivi
2013/34/EL seoses mitmekesisust
käsitleva teabe ja muu kui
finantsteabe avalikustamisega
teatavate suurettevõtjate ja
kontsernide poolt
32014L0107 Nõukogu direktiiv 2014/107/EL, 9.
detsember 2014, millega muudetakse
direktiivi 2011/16/EL seoses
kohustusliku automaatse
teabevahetusega maksustamise
valdkonnas

3.07.2015/ Rahandusministeerium
31.05.2016

7/20/2015 Rahandusministeerium

1. Tagatisfondi seadus
2. Krediidiasutuste seadus,
3. Rahandusministri 09.03.2016 määrus nr 16
"Hoiustaja teabelehe andmekoosseis"
4. Äriseadustik
5. Võlaõigusseadus
1. Raamatupidamise seadus
2. Raamatupidamise Toimkonna otsus
26.01.2016 nr 1 (RT III) Raamatupidamise
Toimkonna juhendite muutmine
3. Audiitortegevuse seadus
4. Krediidiasutuste seadus
5. Äriseadustik

9/18/2016 Rahandusministeerium

Võlaõigusseaduse muutmise seadus ja
Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus

12/6/2016 Rahandusministeerium

1. Raamatupidamise seadus
2. Raamatupidamise Toimkonna otsus
26.01.2016 nr 1 (RT III) Raamatupidamise
Toimkonna juhendite muutmine
3. Audiitortegevuse seadus
4. Krediidiasutuste seadus
5. Äriseadustik

12/31/2015 Rahandusministeerium

1. Maksualase teabevahetuse seadus
2. Vabariigi Valitsuse 30.07.2002 määrus nr 240
„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri
pidamise põhimäärus

32014L0017 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/17/EL, 4. veebruar 2014,
elamukinnisvaraga seotud
tarbijakrediidilepingute kohta ning
millega muudetakse direktiive
2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust
(EL) nr 1093/2010 (1)

3/21/2016 Rahandusministeerium

Justiitsministeeriu
m

1. Võlaõigusseadus
2. Justiitsministri 03.03.2016 määrus nr 11
"Euroopa standardinfo teabelehe vormi
kehtestamine"
3. Rahandusministri 13.10.2010 määrus nr 51
„Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord“
4. Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa
seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse
rakendamise seadus
5. Krediidiasutuste seadus
6. Tarbijakaitseseadus
7. Reklaamiseadus
8. Krediidiandjate ja -vahendajate seadus
9. Finantsinspektsiooni seadus
10. Täitemenetluse seadustik

32014L0086 Nõukogu direktiiv 2014/86/EL, 8. juuli
2014, millega muudetakse direktiivi
2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja
tütarettevõtjate suhtes
kohaldatava ühise
maksustamissüsteemi kohta

12/31/2015 Rahandusministeerium

Tulumaksuseadus

32015L0121 Nõukogu direktiiv (EL) 2015/121, 27.
jaanuar 2015, millega muudetakse
direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide
ema- ja tütarettevõtjate suhtes
kohaldatava ühise
maksustamissüsteemi kohta
32016L0856 Nõukogu direktiiv (EL) 2016/856, 25.
mai 2016, millega muudetakse
direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb
ühist käibemaksusüsteemi) seoses
minimaalse hariliku
käibemaksumaksumäära
kohaldamisaja järgimise kohustuse
kestusega

12/31/2015 Rahandusministeerium

Tulumaksuseadus

8/1/2016 Rahandusministeerium

Käibemaksuseadus

3/18/2016 Rahandusministeerium

1. Investeerimisfondide seadus
2. Finantsinspektsiooni seadus
3. Rahandusministri 17. aprilli 2012. a määrus nr
18 „Eurofondi fondivalitseja organisatsioonilisele
ülesehitusele ja sisemistele protseduurireeglitele,
huvide konfliktide maandamisele ja vältimisele,
riskide juhtimisele ning eurofondi varaga tehingute
tegemisele esitatavad nõuded”
4. rahandusministri 13. septembri 2004. a määrus
nr 137 „Nõuded avaliku lepingulise
investeerimisfondi osakute avaliku pakkumise
prospektile ja lihtsustatud prospektile ning nendes
sisalduvate andmete loetelu
5. Karistusseadustik

32015L2392 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2015/2392, 17. detsember 2015, mis
käsitleb Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EL) nr 596/2014
seoses selle määruse tegelikust või
võimalikust rikkumisest pädevatele
asutustele teatamisega

7/3/2016 Rahandusministeerium

Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni
seaduse muutmise seadus; 2. Rahandusministri
määrus"Nõuded teavituste vastuvõtmiseks ning
tagasiside ja selgituste andmiseks kasutatavatele
suhtluskanalitele, teavituste vastuvõtmisele ja
säilitamisele ning andmete konfidentsiaalsuse
tagamisele"

32014L0025 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/25/EL, 26. veebruar
2014, milles käsitletakse vee-,
energeetika-, transpordi- ja
postiteenuste sektoris tegutsevate
üksuste riigihankeid ja millega
tunnistatakse kehtetuks direktiiv
2004/17/EÜ (1)
32014L0023 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar
2014, kontsessioonilepingute
sõlmimise kohta (1)
32014L0024 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/24/EL, 26. veebruar
2014, riigihangete kohta ja direktiivi
2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise
kohta (1)

4/18/2016 Rahandusministeerium

Riigihangete seadus;

4/18/2016 Rahandusministeerium

Riigihangete seadus

4/18/2016 Rahandusministeerium

Riigihangete seadus

32014L0091 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/91/EL, 23. juuli 2014,
millega muudetakse direktiivi
2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse
väärtpaberitesse ühiseks
investeeringuks loodud ettevõtjaid
(eurofondid) käsitlevate õigus- ja
haldusnormide kooskõlastamise kohta
seoses depositooriumi ülesannete,
tasustamispoliitika ja karistustega (1)

32014L0056 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/56/EL, 16. aprill 2014,
millega muudetakse direktiivi
2006/43/EÜ, mis käsitleb
raamatupidamise aastaaruannete ja
konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruannete kohustuslikku
auditit (1)
32014L0065 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/65/EL, 15. mai 2014,
finantsinstrumentide turgude kohta
ning millega muudetakse direktiive
2002/92/EÜ ja 2011/61/EL

6/17/2016 Rahandusministeerium

32015L0849 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2015/849, 20. mai 2015,
mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu
või terrorismi rahastamise eesmärgil
kasutamise tõkestamist ning millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja
tunnistatakse kehtetuks Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv
2006/70/EÜ ( 1 )
32015L2376 Nõukogu direktiiv (EL) 2015/2376, 8.
detsember 2015, millega muudetakse
direktiivi 2011/16/EL seoses
kohustusliku automaatse
teabevahetusega maksustamise
valdkonnas

6/26/2017 Rahandusministeerium

Audiitortegevuse seadus

7/3/2017 Rahandusministeerium

12/31/2016 Rahandusministeerium

1.Kindlustustegevuse seadus
2. Kohtutäituri seadus
3. Isikuandmete kaitse seadus
4. Tarbijakaitseseadus
5. Haldusmenetluse seadus
6. Väärteomenetluse seadustik
7. Audiitortegevuse seadus
8. Karistusseadustik
9. Finantsinspektsiooni seadus
10.Reklaamiseadus
11. Võlaõigusseadus
12. Äriseadustik
13. Investeerimisfondide seadus
14. Krediidiasutuste seadus
15. Väärtpaberituru seadus
16. Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega
seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Siseministeerium;
Justiitsministeeriu
m

1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadus; 2.Krediidiasutuste seadus; 3.
Finantsinspektsiooni seadus; 4. Karistusseadustik;
5. Haldusmenetluse seadus; 6. Makseasutuste ja
e-raha asutuste seadus; 7. Hasartmänguseadus;
8. Kriminaalmenetluse seadustik; 9.
Maksukorralduse seadus; 10. Audiitortegevuse
seadus; 11. Advokatuuriseadus; 12.
Karistusregistri seadus 13. Korrakaitseseadus

Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise
seadus

6/4/2017 Rahandusministeerium
32016L0881 Nõukogu direktiiv (EL) 2016/881, 25.
mai 2016, millega muudetakse
direktiivi 2011/16/EL seoses
kohustusliku automaatse
teabevahetusega maksustamise
valdkonnas
7/3/2017 Rahandusministeerium
32016L1034 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/1034, 23. juuni
2016, millega muudetakse direktiivi
2014/65/EL finantsinstrumentide
turgude kohta
03.07.2017 Rahandusministeerium
32017L0593 KOMISJONI DELEGEERITUD
DIREKTIIV (EL) 2017/593, 7. aprill
2016, millega täiendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2014/65/EL seoses kliendi
finantsinstrumentide ja vahendite
kaitsmisega, tootejuhtimise kohustuste
ja normidega, mida kohaldatakse
teenustasu, vahendustasu või mis
tahes muu rahalise või mitterahalise
hüve maksmise või saamise suhtes

Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise
seadus

Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste
muutmise seadus

1.Investeerimisfondide seadus
2. Krediidiasutuste seadus
3. Väärtpaberituru seadus

32016L2258 Nõukogu direktiiv (EL) 2016/2258, 6.
detsember 2016, millega muudetakse
direktiivi 2011/16/EL seoses
maksuhaldurite juurdepääsuga
rahapesuvastasele teabele

12/31/2017 Rahandusministeerium

1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadus; 2. Maksualase
teabevahetuse seadus

32015L2366 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2015/2366,
25. november 2015, makseteenuste
kohta siseturul, direktiivide
2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning
2013/36/EL ja määruse (EL)
nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi
2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise
kohta ( 1 )
32016L0097 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/97, 20. jaanuar
2016, mis käsitleb kindlustustoodete
turustamist (uuesti sõnastatud)

1/13/2018 Rahandusministeerium

1) Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus 2)
Võlaõigusseadus 3) Haldusmenetluse seadus 4)
Äriseadustik 5) Elektroonilise side seadus 6)
Finantsinspektsiooni seadus 7)
Tarbijakaitseseadus 8) Krediidiasutuste seadus

2/23/2018 Rahandusministeerium

1) Kindlustustegevuse seadus 2)
Karistusseadustik 3) Isikuandmete kaitse seadus
4) Tarbijakaitseseadus 5) Võlaõigusseadus 6)
Finantsinspektsiooni seadus 7) Väärtpaberituru
seadus 8) Reklaamiseadus 9) Haldusmenetluse
seadus 10) Äriseadustik

32018L0912 Nõukogu direktiiv (EL) 2018/912,
22. juuni 2018, millega muudetakse
direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb
ühist käibemaksusüsteemi)
minimaalse hariliku maksumäära
järgimise kohustuse osas
32016L1065 Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1065, 27.
juuni 2016, millega muudetakse
direktiivi 2006/112/EÜ vautšerite
käsitamise osas
32014L0055 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/55/EL, 16. aprill 2014,
mis käsitleb e-arveldamist riigihangete
puhul
32014L0050 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/50/EL, 16. aprill 2014,
mis käsitleb miinimumnõudeid
liikmesriikidevahelise töötajate
liikuvuse suurendamiseks täiendavate
pensioniõiguste omandamise ja
säilitamise parandamise teel
32016L1164 Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, 12.
juuli 2016, millega nähakse ette
siseturu toimimist otseselt mõjutavate
maksustamise vältimise viiside
vastased eeskirjad

9/1/2018 Rahandusministeerium

Käibemaksuseadus

1/1/2019 Rahandusministeerium

Käibemaksuseadus

11/27/2018 Rahandusministeerium

5/21/2018 Rahandusministeerium

12/31/2018 Rahandusministeerium

Raamatupidamise seaduse muutmise seadus

1. Võlaõigusseadus; 2. Väärtpaberite registri
pidamise seadus; 3. Investeerimisfondide seadus;
4. Kogumispensionide seadus

Tulumaksuseadus

32016L2341 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/2341, 14.
detsember 2016, tööandja
kogumispensioni asutuste tegevuse ja
järelevalve kohta

1/13/2019 Rahandusministeerium

32017L2399 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2017/2399,
12. detsember 2017, millega
muudetakse direktiivi 2014/59/EL
seoses tagamata võlainstrumentidest
tulenevate nõuete
rahuldamisjärkudega
maksejõuetusmenetluses
32019L0475 Nõukogu direktiiv (EL) 2019/475, 18.
veebruar 2019, millega muudetakse
direktiive 2006/112/EÜ ja
2008/118/EÜ seoses Itaalia Campione
d'Italia haldusüksuse ja Itaaliale
kuuluva Lugano järve osa lisamisega
liidu tolliterritooriumi hulka ja direktiivi
2008/118/EÜ territoriaalsesse
kohaldamisalasse
32017L0828 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2017/828, 17. mai 2017,
millega muudetakse direktiivi
2007/36/EÜ seoses aktsionäride
pikaajalise kaasamise soodustamisega

12/29/2018 Rahandusministeerium

Krediidiasutuste seadus

12/31/2019 Rahandusministeerium

käibemaksuseadus

6/10/2019 Rahandusministeerium

1) Investeerimisfondide seadus 2)
Kogumispensionide seadus 3) Kindlustustegevuse
seadus 4) Väärtpaberituru seadus 5)
Finantsinspektsiooni seadus 6) Väärtpaberite
registri pidamise seadus 7) Haldusmenetluse
seadus 8) Karistusseadustik 9) Raamatupidamise
seadus 10) Äriseadustik 11) Võlaõigusseadus 12)
Isikuandmete kaitse seadus 13) Rahandusministri
määrus "Nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi
aruannetele" 14) Rahandusministri määrus
"Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja
aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise
ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord"
15) Rahandusministri määrus
"Finantsinspektsioonile esitatavate
investeerimisfondi aruannete sisu, koostamise
metoodika ja esitamise kord"

1) Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste
muutmise seadus 2) Väärtpaberituru seadus 3)
Väärtpaberite registri pidamise seadus

32017L1852 Nõukogu direktiiv (EL) 2017/1852, 10.
oktoober 2017, maksuvaidluste
lahendamise mehhanismide kohta
Euroopa Liidus
32018L1910 Nõukogu direktiiv (EL) 2018/1910, 4.
detsember 2018, millega muudetakse
direktiivi 2006/112/EÜ seoses
käibemaksusüsteemi teatavate
normide ühtlustamise ja
lihtsustamisega liikmesriikidevahelise
kaubanduse maksustamisel

6/30/2019 Rahandusministeerium

Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja
vedelkütuse seaduse muutmise seadus

12/31/2019 Rahandusministeerium

1) Käibemaksuseadus 2) Rahandusministri
määrus "Maksukohustuslase käibemaksu
igapäevase arvestuse pidamise kord"

32017L0952 Nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, 29.
mai 2017, millega muudetakse
direktiivi (EL) 2016/1164 kolmandate
riikidega seotud hübriidsete ebakõlade
osas

12/31/2019 Rahandusministeerium

1) Tulumaksuseadus; Tulumaksuseaduse
muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste
muutmise seadus

32018L0822 Nõukogu direktiiv (EL) 2018/822, 25.
mai 2018, millega muudetakse
direktiivi 2011/16/EL seoses
kohustusliku automaatse
teabevahetusega maksustamise
valdkonnas aruantavate piiriüleste
skeemide puhul

12/31/2019 Rahandusministeerium

1) Maksualase teabevahetuse seadus 2)
Rahandusministri määrus "Piiriüleste skeemide
kriteeriumid" 3) Rahandusministri määrus
"Maksualase teabevahetuse seadusest tulenevate
deklaratsiooni vormide ja andmekoosseisude ning
nende esitamise ja täitmise korra kehtestamine"
ning selle juurde käiv Lisa „Aruandekohustusega
skeemi” andmekoosseis 4) Maksu- ja Tolliameti
töökord "Rahvusvahelise ametiabi osutamise kord"

32018L0843 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2018/843, 30. mai 2018,
millega muudetakse direktiivi (EL)
2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi
rahapesu või terrorismi rahastamise
eesmärgil kasutamise tõkestamist,
ning millega muudetakse direktiive
2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (EMPs
kohaldatav tekst)

1/10/2020 Rahandusministeerium

1) Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus 2)
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus
3) Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid
loetakse riikliku taustaga isikuteks

32010L0080 Komisjoni direktiiv 2010/80/EL,
22. november 2010, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses
kaitseotstarbeliste toodete
nimekirjaga (1)

6/30/2011 Välisministeerium

1. Strateegilise kauba seadusVabariigi
2. Valitsuse 22.12.2011 määruse nr 171
„Strateegiliste kaupade nimekiri“

6/24/2012
32012L0010 Komisjoni direktiiv 2012/10/EL, 22.
märts 2012, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/43/EÜ seoses
kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga
(1)
3/20/2013
32012L0047 Komisjoni direktiiv 2012/47/EL,
14. detsember 2012, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses
kaitseotstarbeliste toodete
nimekirjaga (1)
5/12/2014
32014L0018 Komisjoni direktiiv 2014/18/EL,
29. jaanuar 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/43/EÜ seoses
kaitseotstarbeliste toodete
nimekirjaga (1)
3/16/2015
32014L0108 Komisjoni direktiiv 2014/108/EL, 12.
detsember 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/43/EÜ
kaitseotstarbeliste toodete
ühendusesisese veo tingimuste
lihtsustamise kohta
9/21/2016
32016L0970 Komisjoni direktiiv (EL) 2016/970,
27. mai 2016, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/43/EÜ seoses
kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga

Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määrus
nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri”

Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määrus
nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri”

Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määrus
nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri”

Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määrus
nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri”

Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määrus
nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri”

32017L0433 KOMISJONI DIREKTIIV (EL)
2017/433, 7. märts 2017, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses
kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga

6/15/2017 Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse määrus "Strateegiliste kaupade
nimekiri"

32017L2054 Komisjoni direktiiv (EL) 2017/2054, 8.
november 2017, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/43/EÜ seoses
kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga
(EMPs kohaldatav tekst)

2/28/2018 Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse
nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

5/1/2018 Välisministeerium

1. Välisministri 17. juuni 2009. aasta määruse nr
13 „Rahalise abi andmise ja tagastamise kord ning
tagatiseta rahalise abi taotluse vorm” muutmine; 2.
Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate
dokumentide seaduse muutmise seadus

8/5/2009 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

32009L0002 Komisjoni direktiiv 2009/2/EÜ,
15. jaanuar 2009, millega muudetakse
kolmekümne esimest korda tehnilise
arenguga kohandamise eesmärgil
nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike
ainete liigitamist, pakendamist ja
märgistamist käsitlevate õigusnormide
ühtlustamise kohta (1)

6/1/2009 Sotsiaalministeerium

Kemikaaliseadus

32008L0123 Komisjoni direktiiv 2008/123/EÜ,
18. detsember 2008, millega
muudetakse kosmeetikatooteid
käsitlevat nõukogu direktiivi
76/768/EMÜ selle II ja VII lisa
kohandamiseks tehnika arenguga (1)

7/8/2009 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

32008L0088 Komisjoni direktiiv 2008/88/EÜ,
23. september 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta
nimetatud direktiivi II ja III lisa
kohandamiseks tehnika arenguga (1)

4/14/2009 Sotsiaalministeerium

32015L0637
Nõukogu direktiiv (EL) 2015/637, 20.
aprill 2015, mis käsitleb
koordineerimis- ja koostöömeetmeid,
millega hõlbustatakse liidu esindamata
kodanike konsulaarkaitset
kolmandates riikides ning
tunnistatakse kehtetuks otsus
95/553/EÜ
32009L0006 Komisjoni direktiiv 2009/6/EÜ,
4. veebruar 2009, millega muudetakse
kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu
direktiivi 76/768/EMÜ selle II ja III lisa
kohandamiseks tehnika arenguga (1)

Sotsiaalministri määrus „Sotsiaalministri 23.
veebruari 2007. a määruse nr 21 „Nõuded
kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele„

32008L0058 Komisjoni direktiiv 2008/58/EÜ,
21. august 2008, millega muudetakse
kolmekümnendat korda tehnilise
arenguga kohandamise eesmärgil
nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike
ainete liigitamist, pakendamist ja
märgistamist käsitlevate õigusnormide
ühtlustamise kohta (1)

6/1/2009 Sotsiaalministeerium

Kemikaaliseadus

32008L0042 Komisjoni direktiiv 2008/42/EÜ, 3.
aprill 2008, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kosmeetikatoodete kohta nimetatud
direktiivi II ja III lisa kohandamiseks
tehnika arenguga (1)
32008L0014 Komisjoni direktiiv 2008/14/EÜ, 15.
veebruar 2008, millega muudetakse
kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu
direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades
tehnika arenguga nimetatud direktiivi
III lisa (1)
32007L0067 Komisjoni direktiiv 2007/67/EÜ, 22.
november 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kosmeetikatoodete kohta, et
kohandada nimetatud direktiivi III lisa
tehnika arenguga (1)
32007L0054 Komisjoni direktiiv 2007/54/EÜ, 29.
august 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kosmeetikatoodete kohta nimetatud
direktiivi II ja III lisa kohandamiseks
tehnika arenguga (1)
32007L0053 Komisjoni direktiiv 2007/53/EÜ, 29.
august 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kosmeetikatoodete kohta nimetatud
direktiivi III lisa kohandamiseks
tehnika arenguga (1)
32007L0022 Komisjoni direktiiv 2007/22/EÜ, 17.
aprill 2007, millega muudetakse
kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu
direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades
nimetatud direktiivi IV ja VI lisa
tehnoloogia arenguga (1)

10/4/2008 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

8/16/2008 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

12/31/2007 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

3/18/2008 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

6/19/2008 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

1/18/2008 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

32007L0017 Komisjoni direktiiv 2007/17/EÜ, 22.
märts 2007, millega muudetakse
kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu
direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades
nimetatud direktiivi III ja VI lisa tehnika
arenguga
32007L0001 Komisjoni direktiiv 2007/1/EÜ, 29.
jaanuar 2007, millega muudetakse
kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu
direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades
nimetatud direktiivi II lisa tehnika
arenguga
32006L0139 Komisjoni direktiiv 2006/139/EÜ, 20.
detsember 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ
arseeniühendite turustamise ja
kasutamise piirangute osas
eesmärgiga kohandada direktiivi I lisa
tehnika arenguga
32006L0122 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/122/EÜ, 12. detsember
2006, millega muudetakse 30. korda
nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide
ühtlustamise kohta seoses teatavate
ohtlike ainete ja valmististe
turustamise ja kasutamise
piirangutega
(perfluorooktaansulfonaadid)
32006L0109 Nõukogu Direktiiv 2006/109/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse direktiivi 94/45/EÜ
(Euroopa töönõukogu asutamise või
töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra
sisseseadmise kohta
liikmesriigiülestes ettevõtetes või
kontsernides) seoses Bulgaaria ja
Rumeenia ühinemise

9/23/2007 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

8/21/2007 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

6/30/2007 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 28.02.2005. a määrus nr 36
"Elanikkonnale ja loodusele ohtlike kemikaalide
käitlemise piirangud"

12/27/2007 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 28.02.2005. a määrus nr 36
"Elanikkonnale ja loodusele ohtlike kemikaalide
käitlemise piirangud"

1/1/2007 Sotsiaalministeerium

Üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise
ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse
töötajate kaasamise seadus

32006L0102 Nõukogu Direktiiv 2006/102/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse direktiivi 67/548/EMÜ
(ohtlike ainete liigitamist, pakendamist
ja märgistamist käsitlevate õigus- ja
haldusnormide ühtlustamise kohta)
seoses Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisega
32006L0086 Komisjoni direktiiv 2006/86/EÜ, 24.
oktoober 2006, millega rakendatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2004/23/EÜ jälgitavusnõuete,
rasketest kõrvaltoimetest ja tõsistest
kõrvalekalletest teatamise ning
inimkudede ja -rakkude kodeerimist,
töötlemist, säilitamist, ladustamist ja
jaotamist käsitlevate teatavate
tehniliste nõuete osas

1/1/2007 Sotsiaalministeerium

1. Kemikaaliseadus
2. Sotsiaalministri 03.12.2004 määrus nr 122
Ohtlike kemikaalide identifitseerimise,
klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise
nõuded ning kord1

9/1/2007 Sotsiaalministeerium

1. Elundite ja kudede siirdamise seadus
2. Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja
siirdamise seadus

32006L0081 Komisjoni direktiiv 2006/81/EÜ, 23.
oktoober 2006, millega kohandatakse
direktiivi 95/17/EÜ seoses ühe või
mitme koostisaine kandmatajätmisega
kosmeetikatoodete märgistamisel
kasutatavasse loetelusse ja direktiivi
2005/78/EÜ seoses meetmetega,
mida võetakse sõidukite eralduvate
gaasiliste ja tahkete osakeste heidete
vastu, seoses Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisega

1/1/2007 Sotsiaalministeerium

32006L0078 Komisjoni direktiiv 2006/78/EÜ, 29.
september 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kosmeetikatoodete kohta nimetatud
direktiivi II lisa kohandamiseks tehnika
arenguga
32006L0065 Komisjoni direktiiv 2006/65/EÜ, 19.
juuli 2006 , millega muudetakse
nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kosmeetikatoodete kohta, et
kohandada nimetatud direktiivi II ja III
lisa tehnika arenguga (EMPs
kohaldatav tekst)

3/29/2007 Sotsiaalministeerium

9/1/2006 Sotsiaalministeerium

Keskkonnaministe Sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määrus nr 32
erium
„Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded“

Vabariigi Valitsuse 13.08.2002. a määrus nr 259
Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele

Vabariigi Valitsuse 13.08.2002. a määrus nr 259
"Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele"

32006L0017 Komisjoni direktiiv 2006/17/EÜ, 8.
veebruar 2006, millega rakendatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2004/23/EÜ inimkudede ja rakkude annetamise, hankimise ja
uurimise teatavate tehniliste nõuete
osas
32006L0015 Komisjoni direktiiv 2006/15/EÜ, 7.
veebruar 2006, millega kehtestatakse
töökeskkonna ohtlike ainete
soovituslike piirnormide teine loetelu,
et rakendada nõukogu direktiivi
98/24/EÜ, ning millega muudetakse
direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ

11/1/2006 Sotsiaalministeerium

9/1/2007 Sotsiaalministeerium

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrus
nr 293 "Töökeskkonna keemiliste ohutegurite
piirnormid"

32006L0008 Komisjoni direktiiv 2006/8/EÜ, 23.
jaanuar 2006, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 1999/45/EÜ (ohtlike
preparaatide klassifitseerimist,
pakendamist ja märgistamist
käsitlevate liikmesriikide õigus- ja
haldusnormide ühtlustamise kohta) II,
III ja V lisa nende kohandamiseks
tehnika arenguga
32007L0069 Komisjoni direktiiv 2007/69/EÜ, 29.
november 2007, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
difetialoon selle I lisasse (1)

3/1/2006 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri määrus «Sotsiaalministri 3.
detsembri 2004. a määruse nr 122 «Ohtlike
kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise,
pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord1»

32007L0070 Komisjoni direktiiv 2007/70/EÜ, 29.
november 2007, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
süsinikdioksiid selle I A lisasse (1)
32006L0050 Komisjoni direktiiv 2006/50/EÜ, 29.
mai 2006 , millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb
biotsiidide turuleviimist) IV A ja IV B
lisa (EMPs kohaldatav tekst)

1. Elundite ja kudede siirdamise seadus
2. Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja
siirdamise seadus

10/31/2008 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

10/31/2008 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

1/1/2008 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32008L0015 Komisjoni direktiiv 2008/15/EÜ, 15.
veebruar 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
klotianidiin selle I lisasse (1)

1/31/2009 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32008L0016 Komisjoni direktiiv 2008/16/EÜ, 15.
veebruar 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
etofeenproks selle I lisasse (1)

1/31/2009 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32008L0075 Komisjoni direktiiv 2008/75/EÜ, 24.
juuli 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
süsinikdioksiid kõnealuse direktiivi I
lisasse (1)
32008L0077 Komisjoni direktiiv 2008/77/EÜ,
25. juuli 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
tiametoksaam selle I lisasse (1)

3/31/2009 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

6/30/2009 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32008L0078 Komisjoni direktiiv 2008/78/EÜ,
25. juuli 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
propikonasool selle I lisasse (1)

3/31/2009 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32008L0079 Komisjoni direktiiv 2008/79/EÜ,
28. juuli 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
IPBC selle I lisasse (1)
32008L0080 Komisjoni direktiiv 2008/80/EÜ,
28. juuli 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
tsükloheksüülhüdroksüdiaseen-1oksiidi kaaliumisool (K-HDO) selle I
lisasse (1)

6/30/2009 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

6/30/2009 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32008L0081 Komisjoni direktiiv 2008/81/EÜ,
29. juuli 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
difenaakum selle I lisasse (1)

3/31/2009 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32008L0086 Komisjoni direktiiv 2008/86/EÜ,
5. september 2008, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
toimeaine tebukonasool kõnealuse
direktiivi I lisasse (1)
32006L0130 Komisjoni direktiiv 2006/130/EÜ, 11.
detsember 2006, Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ
rakendamise kohta kriteeriumide
kehtestamise osas, mille alusel
vabastatakse teatavad toiduloomade
veterinaarravimid veterinaararsti
retsepti esitamise nõudest

3/31/2009 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

9/30/2007 Sotsiaalministeerium

Ei vaja ülevõtmist

32008L0046 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/46/EÜ, 23. aprill 2008,
millega muudetakse direktiivi
2004/40/EÜ töötervishoiu ja
tööohutuse miinimumnõuete kohta
seoses töötajate kokkupuutega
füüsikalistest mõjuritest
(elektromagnetväljad) tulenevate
riskidega (kaheksateistkümnes
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ
artikli 16 lõike 1 tähenduses)
32006L0140 Komisjoni direktiiv 2006/140/EÜ, 20.
detsember 2006, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, kandes toimeaine
sulfurüülfluoriidi selle I lisasse

4/26/2008 Sotsiaalministeerium

Ei vaja ülevõtmist

1/29/2008 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32007L0020 Komisjoni direktiiv 2007/20/EÜ, 3.
aprill 2007, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, kandes toimeaine
diklofluaniidi selle I lisasse

2/29/2008 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32008L0085 Komisjoni direktiiv 2008/85/EÜ,
5. september 2008, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
toimeaine tiabendasool selle I
lisasse (1)
32006L0121 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/121/EÜ, 18. detsember
2006, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete
liigitamist, pakendamist ja
märgistamist käsitlevate õigus- ja
haldusnormide ühtlustamise kohta, et
kohandada seda määrusega (EÜ)
nr 1907/2006, mis käsitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja
millega asutatakse Euroopa
Kemikaalide Agentuur

6/30/2009 Sotsiaalministeerium

32009L0084 Komisjoni direktiiv 2009/84/EÜ,
28. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I
lisasse toimeaine sulfurüülfluoriid (1)
32009L0085 Komisjoni direktiiv 2009/85/EÜ,
29. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle
I lisasse toimeaine kumatetralüül (1)
32009L0086 Komisjoni direktiiv 2009/86/EÜ,
29. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle
I lisasse toimeaine fenpropimorf (1)
32009L0087 Komisjoni direktiiv 2009/87/EÜ,
29. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle
I lisasse toimeaine indoksakarb (1)

6/30/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

6/30/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

6/30/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

3/20/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

6/1/2008 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

1. Kemikaaliseadus
2. Sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määrus nr
122 «Ohtlike kemikaalide identifitseerimise,
klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise
nõuded ning kord»

3/21/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

8/31/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32009L0091 Komisjoni direktiiv 2009/91/EÜ,
31. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle
I lisasse toimeaine
dinaatriumtetraboraat (1)
32009L0092 Komisjoni direktiiv 2009/92/EÜ,
31. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle
I lisasse toimeaine bromadioloon (1)
32009L0093 Komisjoni direktiiv 2009/93/EÜ,
31. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle
I lisasse toimeaine alfakloraloos (1)
32009L0094 Komisjoni direktiiv 2009/94/EÜ,
31. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
boorhape selle I lisasse (1)

8/31/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

6/30/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

6/30/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

8/31/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32009L0095 Komisjoni direktiiv 2009/95/EÜ,
31. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle
I lisasse toimeaine fosfiini eraldav
alumiiniumfosfiid (1)

8/31/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32009L0088 Komisjoni direktiiv 2009/88/EÜ,
30. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I
lisasse toimeaine tiaklopriid (1)
32009L0089 Komisjoni direktiiv 2009/89/EÜ,
30. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
lämmastik selle I lisasse (1)

32009L0096 Komisjoni direktiiv 2009/96/EÜ,
31. juuli 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle
I lisasse toimeaine
dinaatriumoktaboraadi tetrahüdraat (1)

8/31/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32009L0098 Komisjoni direktiiv 2009/98/EÜ,
4. august 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle
I lisasse toimeaine booroksiid (1)

8/31/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32009L0099 Komisjoni direktiiv 2009/99/EÜ,
4. august 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle
I lisasse toimeaine klorofatsinoon (1)

6/30/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32004L0113 Nõukogu direktiiv 2004/113/EÜ, 13.
detsember 2004, meest ja naiste
võrdse kohtlemise põhimõtte
rakendamise kohta seoses kaupade ja
teenuste kättesaadavuse ja
pakkumisega

32006L0054 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/54/EÜ, 5. juuli 2006 ,
meeste ja naiste võrdsete võimaluste
ja võrdse kohtlemise põhimõtte
rakendamise kohta tööhõive ja
elukutse küsimustes
(uuestisõnastamine)

12/21/2007 Sotsiaalministeerium

8/15/2008 Sotsiaalministeerium

1. Soolise võrdõiguslikkuse seadus,
2. kindlustustegevuse seadus
3. õiguskantsleri seadus
4. tsiviilkohtumenetluse seadustik
5. põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse
seadus
6. tsiviilseadustiku üldosa seadus
7. äriseadustik
8. tulundusühistuseadus
9. mittetulundusühingute seadus
10. karistusseadustik
11. tarbijakaitseseadus
12. Riigi Teataja seadus
13. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2005 määrus nr
45 ”Soolise võrdõiguslikkuse voliniku põhimäärus”
14.Võrdse kohtlemise seadus
1. Soolise võrdõiguslikkuse seadus
2. Võrdse kohtlemise seadus

32009L0036 Komisjoni direktiiv 2009/36/EÜ,
16. aprill 2009, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kosmeetikatoodete kohta, et
kohandada nimetatud direktiivi III lisa
tehnika arenguga (1)
32009L0151 Komisjoni direktiiv 2009/151/EÜ,
27. november 2009, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
tolüülfluaniid toimeainena selle I
lisasse (1)(EMPs kohaldatav tekst)
32009L0150 Komisjoni direktiiv 2009/150/EÜ,
27. november 2009, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
toimeaine flokumafeen selle
I lisasse (1)(EMPs kohaldatav tekst)
32009L0009 Komisjoni direktiiv 2009/9/EÜ,
10. veebruar 2009, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ
veterinaarravimeid käsitlevate
ühenduse eeskirjade kohta (1)

11/15/2009 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele”

9/30/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

9/30/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

9/6/2009 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 28 "Ravimi
müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava
dokumentatsiooni loetelu, täiendavale
dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse
erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide
kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord"

32009L0120 Komisjoni direktiiv 2009/120/EÜ,
14. september 2009, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ
(inimtervishoius kasutatavaid ravimeid
käsitlevate ühenduse eeskirjade
kohta) seoses uudsete ravimitega (1)

4/5/2010 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 28 "Ravimi
müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava
dokumentatsiooni loetelu, täiendavale
dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse
erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide
kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord"

32009L0159 Komisjoni direktiiv 2009/159/EL, 16.
detsember 2009, millega muudetakse
kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu
direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades
tehnika arenguga direktiivi III lisa (1)

12/31/2009 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele”

32010L0007 Komisjoni direktiiv 2010/7/EL,
9. veebruar 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
fosfiini eraldav magneesiumfosfiid
selle I lisasse (1)(EMPs kohaldatav
tekst)
32010L0005 Komisjoni direktiiv 2010/5/EL,
8. veebruar 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
akroleiin selle I lisasse (1)(EMPs
kohaldatav tekst)
32010L0008 Komisjoni direktiiv 2010/8/EL,
9. veebruar 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
naatriumvarfariin selle I
lisasse (1)(EMPs kohaldatav tekst)
32010L0009 Komisjoni direktiiv 2010/9/EL,
9. veebruar 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ ja kantakse
kõnealuse direktiivi I lisasse toimeaine
fosfiini eraldav alumiiniumfosfiid, nii et
see kuuluks kõnealuse direktiivi V
lisas määratletud tooteliiki
18 (1)(EMPs kohaldatav tekst)
32010L0010 Komisjoni direktiiv 2010/10/EL,
9. veebruar 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle
I lisasse toimeaine
brodifaakum (1)(EMPs kohaldatav
tekst)
32010L0011 Komisjoni direktiiv 2010/11/EL,
9. veebruar 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
varfariin selle I lisasse (1)(EMPs
kohaldatav tekst)

1/31/2011 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

8/31/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

1/31/2011 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

1/31/2011 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

1/31/2011 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

1/31/2011 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

4/27/2010 Sotsiaalministeerium

1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise
seadus
2. Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2010. a määrus nr
47 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust
optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas,
tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse
mõõtmise kord1

4/15/2010 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

32009L0130 Komisjoni direktiiv 2009/130/EÜ,
12. oktoober 2009, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
76/768/EMÜ kosmeetikatoodete
kohta, et kohandada nimetatud
direktiivi III lisa tehnika
arenguga (1)(EMPs kohaldatav tekst)

4/15/2010 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

32009L0134 Komisjoni direktiiv 2009/134/EÜ,
28. oktoober 2009, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta
nimetatud direktiivi III lisa
kohandamiseks tehnika
arenguga (1)(EMPs kohaldatav tekst)

5/1/2010 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

32006L0025 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/25/EÜ, 5. aprill 2006,
töötervishoiu ja tööohutuse
miinimumnõuete kohta seoses
töötajate kokkupuutega füüsikalistest
mõjuritest (tehislik optiline kiirgus)
tulenevate riskidega
(üheksateistkümnes üksikdirektiiv
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1
tähenduses)
32009L0129 Komisjoni direktiiv 2009/129/EÜ,
9. oktoober 2009, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kosmeetikatoodete kohta nimetatud
direktiivi III lisa kohandamiseks
tehnika arenguga (1)(EMPs
kohaldatav tekst)

32009L0135 Komisjoni direktiiv 2009/135/EÜ,
3. november 2009, millega lubatakse
gripiviiruse A(H1N1) pandeemiast
tuleneva vere puudujäägi ohu tõttu
ajutisi erandeid teatavatest
kriteeriumidest, mis on sätestatud
direktiivi 2004/33/EÜ III lisas täisvere
ja verekomponentide doonorite
kõlblikkuse kohta (1)(EMPs
kohaldatav tekst)

12/31/2009 Sotsiaalministeerium

Ei vaja ülevõtmist.

32008L0112 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/112/EÜ, 16. detsember
2008, millega muudetakse nõukogu
direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ ja
1999/13/EÜ ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiive 2000/53/EÜ,
2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et
kohandada neid määrusega (EÜ)
nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja
segude klassifitseerimist, märgistamist
ja pakendamist (1)

4/1/2010 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

32010L0004 Komisjoni direktiiv 2010/4/EL,
8. veebruar 2010, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil kosmeetikatooteid käsitleva
nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ III
lisa (1)(EMPs kohaldatav tekst)

9/1/2010 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

32010L0003 Komisjoni direktiiv 2010/3/EL,
1. veebruar 2010, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil kosmeetikatooteid käsitleva
nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ III ja
VI lisa

9/1/2010 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

32009L0164 Komisjoni direktiiv 2009/164/EL,
22. detsember 2009, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil
kosmeetikatooteid käsitleva direktiivi
76/768/EMÜ II ja III lisa (1)(EMPs
kohaldatav tekst)
32009L0107 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/107/EÜ, 16. september
2009, millega muudetakse direktiivi
98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide
turuleviimist, seoses teatavate
tähtaegade pikendamisega (1) (EMPs
kohaldatav tekst)

8/15/2010 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele„

5/14/2010 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32010L0050 Komisjoni direktiiv 2010/50/EL,
10. august 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
dasomet kõnealuse direktiivi
I lisasse (1)
32010L0051 Komisjoni direktiiv 2010/51/EL,
11. august 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
N,N-dietüül-meta-toluamiid selle
I lisasse (1)
32008L0013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/13/EÜ, 11. märts 2008,
millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ
veterinaarmeditsiinis kasutatavaid
elektromeditsiiniseadmeid käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (1)

7/31/2011 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

7/31/2011 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

12/31/2008 Sotsiaalministeerium

Toote nõuetele vastavuse seadus
Toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise
seadus

32010L0071 Komisjoni direktiiv 2010/71/EL,
4. november 2010, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
toimeaine metoflutriin selle I lisasse (1)

4/30/2011 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus1

32010L0072 Komisjoni direktiiv 2010/72/EL,
4. november 2010, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
toimeaine spinosaad selle I lisasse (1)

10/31/2011 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32010L0074 Komisjoni direktiiv 2010/74/EL,
9. november 2010, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et
laiendada toimeaine süsinikdioksiidi
kandmist direktiivi I lisasse tooteliigile
18 (1)

10/31/2011 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

10/3/2008 Sotsiaalministeerium

1. Meditsiiniseadme seadus
2. Sotsiaalministri 28. veebruari 2005. a määrus nr
36 "Elanikkonnale ja loodusele ohtlike kemikaalide
käitlemise piirangud¹"

12/21/2008 Sotsiaalministeerium

1. Biotsiidiseadus
2. Meditsiiniseadme seadus
3. Vabariigi Valitsuse määrus nr 343
„Meditsiiniseadmete liigitamise reeglid”
4. Vabariigi Valitsuse 13.12.2004 määrus nr 354
„Meditsiiniseadme vastavushindamise kord”
5. Vabariigi Valitsuse määrus nr 353 „Nõuded
meditsiiniseadme kavandamisele, tootmisele,
pakendamisele ja meditsiiniseadmega kaasnevale
teabele1
6. Sotsiaalministri 20.12.2010 määrus nr 86
„Meditsiiniseadme kliinilise uuringu tegemise
tingimused ja kord”

32009L0112 Komisjoni direktiiv 2009/112/EÜ,
25. august 2009, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ
juhilubade kohta

9/15/2010 Sotsiaalministeerium

32004L0040 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2004/40/EÜ, 29. aprill 2004,
töötervishoiu ja tööohutuse
miinimumnõuete kohta seoses
töötajate kokkupuutega füüsikalistest
mõjuritest (elektromagnetväljad)
tulenevate riskidega
(kaheksateistkümnes üksikdirektiiv
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1
tähenduses)

4/30/2012 Sotsiaalministeerium

Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2005. a määrus
nr 257 „Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja
juhtimisõiguse taotleja tervisenõuded, eelneva ja
perioodilise tervisekontrolli tingimused ja kord ning
tervisetõendite vormid”
Ei vaja ülevõtmist. Direktiiv 2004/40/EÜ tunnistati
kehtetuks alates 29. juunist 2013

32007L0051 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/51/EÜ, 25. september
2007, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 76/769/EMÜ seoses
teatavate elavhõbedat sisaldavate
mõõteseadmete turustamise
piirangutega (1)
32007L0047 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/47/EÜ, 5. september
2007, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 90/385/EMÜ aktiivseid
siirdatavaid meditsiiniseadmeid
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide
ühtlustamise kohta ja nõukogu
direktiivi 93/42/EMÜ
meditsiiniseadmete kohta ning
direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb
biotsiidide turuleviimist (1)

32007L0030 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/30/EÜ, 20. juuni 2007,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
89/391/EMÜ, selle üksikdirektiive ning
nõukogu direktiive 83/477/EMÜ,
91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ,
et lihtsustada ja ratsionaliseerida
praktilise rakendamise aruandeid (1)

12/31/2012 Sotsiaalministeerium

32009L0113 Komisjoni direktiiv 2009/113/EÜ,
25. august 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta

9/15/2010 Sotsiaalministeerium

32009L0053 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/53/EÜ, 18. juuni 2009,
millega muudetakse direktiivi
2001/82/EÜ ja direktiivi 2001/83/EÜ
seoses ravimite müügilubade
tingimuste muutmisega (1)
32011L0010 Komisjoni direktiiv 2011/10/EL,
8. veebruar 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
bifentriin selle I lisasse (1)
32011L0011 Komisjoni direktiiv 2011/11/EL,
8. veebruar 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
(Z,E)-tetradeka-9,12-dienüülatsetaat
selle I lisasse (1)
32011L0012 Komisjoni direktiiv 2011/12/EL,
8. veebruar 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
fenoksükarb selle I lisasse (1)

1/20/2011 Sotsiaalministeerium

32011L0013 Komisjoni direktiiv 2011/13/EL,
8. veebruar 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
nonaanhape selle I lisasse (1)

Ei vaja ülevõtmist.

Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2005. a määrus
nr 257 „Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja
juhtimisõiguse taotleja tervisenõuded, eelneva ja
perioodilise tervisekontrolli tingimused ja kord ning
tervisetõendite vormid”
Sotsiaalministri 26.02.2010 määrus nr 13 „Ravimi
müügiloa andmise aluseks olevate tingimuste
muudatuste liigid ning muudatuste taotlemise
tingimused ja kord"

1/31/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

1/31/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

1/31/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

1/31/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32011L0038 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/38/EL, 11. aprill 2011, millega
muudetakse direktiivi 2004/33/EÜ V
lisa seoses trombotsüütide
kontsentraatide maksimaalse pH
väärtusega kõlblikkusaja lõpul (1
32009L0038 EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/38/EÜ,
6. mai 2009, Euroopa töönõukogu
asutamise või töötajate teavitamise ja
nendega konsulteerimise korra
sisseseadmise kohta
liikmesriigiülestes ettevõtetes või
kontsernides (uuesti sõnastatud)
(EMPs kohaldatav tekst)
32011L0071 Komisjoni direktiiv 2011/71/EL,
26. juuli 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I
lisasse toimeaine kreosoot (1)
32011L0069 Komisjoni direktiiv 2011/69/EL, 1. juuli
2011, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse
toimeaine imidaklopriid (1)
32011L0067 Komisjoni direktiiv 2011/67/EL, 1. juuli
2011, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse
toimeaine abamektiin (1)
32011L0066 Komisjoni direktiiv 2011/66/EL, 1. juuli
2011, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse
toimeaine 4,5-dikloro-2-oktüül-2Hisotiasool-3-oon (1)
32011L0081 Komisjoni direktiiv 2011/81/EL,
20. september 2011, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
toimeaine deltametriin selle I
lisasse (1)

6/30/2011 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 01.06.2005 määrus nr 75
Verekomponentide kvaliteedi nõuded,
verekomponentide kvaliteedi kontrollimise ja
mikrobioloogiliste uuringute tingimused ja kord

6/5/2011 Sotsiaalministeerium

Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus

4/30/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

6/30/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

6/30/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

6/30/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

9/30/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32011L0080 Komisjoni direktiiv 2011/80/EL,
20. september 2011, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
toimeaine lambda-tsühalotriin selle
I lisasse (1)
32011L0079 Komisjoni direktiiv 2011/79/EL,
20. september 2011, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
toimeaine fiproniil selle I lisasse (1)
32011L0078 Komisjoni direktiiv 2011/78/EL,
20. september 2011, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
toimeaine Bacillus thuringiensis ssp.
israelensis serotüübi H14 tüvi AM6552 selle I lisasse (1)
32009L0161 Komisjoni direktiiv 2009/161/EL,
17. detsember 2009, millega
kehtestatakse kolmas loetelu ohtlike
ainete soovituslike piirnormide kohta
töökeskkonnas, et rakendada
nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning
muudetakse komisjoni direktiivi
2000/39/EÜ (1)
32011L0059 Komisjoni direktiiv 2011/59/EL,
13. mai 2011, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil kosmeetikatooteid käsitleva
direktiivi 76/768/EMÜ II ja III lisa (1)
32008L0104 uroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/104/EÜ, 19. november
2008, renditöö kohta

9/30/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

9/30/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

9/30/2012 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

12/18/2011 Sotsiaalministeerium

1/3/2012 Sotsiaalministeerium

12/5/2011 Sotsiaalministeerium

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrus
nr 293 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite
piirnormid“

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele”

1. Töölepingu seadus
2. Töötajate usaldusisiku seadus
3. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
4. Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
5. Võrdse kohtlemise seadus

32010L0018 NÕUKOGU DIREKTIIV 2010/18/EL,
8. märts 2010, millega rakendatakse
Euroopa Tööstuse ja Tööandjate
Keskliitude Ühenduse, Euroopa
Käsitööga Tegelevate Väikeste ja
Keskmise Suurusega Ettevõtete
Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega
Ettevõtete Keskuse ja Euroopa
Ametiühingute Konföderatsiooni poolt
vanemapuhkuse kohta sõlmitud
muudetud raamkokkulepet ja
tunnistatakse kehtetuks direktiiv
96/34/EÜ

3/8/2012 Sotsiaalministeerium

Töölepingu seadus

32012L0003 Komisjoni direktiiv 2012/3/EL, 9.
veebruar 2012, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine
bendiokarb kõnealuse direktiivi I
lisasse (1)
32012L0002 Komisjoni direktiiv 2012/2/EL, 9.
veebruar 2012, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I
lisasse toimeained vask(II)oksiid,
vask(II)hüdroksiid ja aluseline
vaskkarbonaat (1)
(EMPs kohaldatav tekst)
32011L0100 Komisjoni direktiiv 2011/100/EL, 20.
detsember 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/79/EÜ meditsiiniliste in
vitro diagnostikavahendite kohta (1)

1/31/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

1/31/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

6/30/2012 Sotsiaalministeerium

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määrus
nr 343 „Meditsiiniseadmete liigitamise reeglid”

32011L0084 Nõukogu direktiiv 2011/84/EL,
20. september 2011, millega
muudetakse direktiivi 76/768/EMÜ
kosmeetikatoodete kohta, et
kohandada nimetatud direktiivi III lisa
tehnika arenguga (EMPs kohaldatav
tekst)

10/30/2012 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr
21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende
käitlemisele”

32012L0016 Komisjoni direktiiv 2012/16/EL, 10.
mai 2012, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I
lisasse toimeaine soolhape (1)
32012L0015 Komisjoni direktiiv 2012/15/EL, 8. mai
2012, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse
toimeainena india neemipuu ekstrakt
(1)
32012L0014 Komisjoni direktiiv 2012/14/EL, 8. mai
2012, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
98/8/EÜ, et kanda toimeaine
metüülnonüülketoon kõnealuse
direktiivi I lisasse (1)
32010L0084 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/84/EL, 15. detsember
2010, millega muudetakse
ravimiohutuse järelevalve osas
direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius
kasutatavaid ravimeid käsitlevate
ühenduse eeskirjade kohta (1)

32010L0084 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/84/EL, 15. detsember
2010 , millega muudetakse
ravimiohutuse järelevalve osas
direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius
kasutatavaid ravimeid käsitlevate
ühenduse eeskirjade kohta EMPs
kohaldatav tekst

4/30/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

4/30/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

4/30/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

7/21/2012 Sotsiaalministeerium

1. Ravimiseadus
2. Sotsiaalministri 18.02.2005.a määrus 28 Ravimi
müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava
dokumentatsiooni loetelu, täiendavale
dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse
erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide
kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord
3. Sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 29
„Ravimi müügiloa andmise ja müügiloa
uuendamise taotlemise ja taotluse menetlemise
ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi
pädeva asutuse hinnangu tunnustamise
tingimused ja kord“

7/21/2012 Sotsiaalministeerium

4. Sotsiaalministri 26. veebruari 2010. a määruse
nr 13 „Ravimi müügiloa andmise aluseks olevate
tingimuste muudatuste liigid ning muudatuste
taotlemise tingimused ja kord”
5. Sotsiaalministri 16.07.2012 määrus 26 Ravimi
ohutusalase teabe edastamise ning ravimi ohutusja kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise
kord¹
6. Vabariigi Valitsuse 21. veebruari 2005. a
määrust nr 35 „Ravimiregistri asutamine ja registri
pidamise põhimäärus”.

32012L0011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/11/EL, 19. aprill 2012,
millega muudetakse direktiivi
2004/40/EÜ töötervishoiu ja
tööohutuse miinimumnõuete kohta
seoses töötajate kokkupuutega
füüsikalistest mõjuritest
(elektromagnetväljad) tulenevate
riskidega (kaheksateistkümnes
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ
artikli 16 lõike 1 tähenduses)
32012L0020 Komisjoni direktiiv 2012/20/EL, 6. juuli
2012, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse
tooteliiki 8 kuuluva toimeainena
flufenoksuroon (1)
32010L0053 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/53/EL, 7. juuli 2010,
siirdamiseks ettenähtud inimelundite
kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta

10/31/2013 Sotsiaalministeerium

32012L0022 Komisjoni direktiiv 2012/22/EL, 22.
august 2012, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I
lisasse toimeaine DDA-karbonaat (1)
32012L0043 Komisjoni direktiiv 2012/43/EL,
26. november 2012, millega
muudetakse teatavaid Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
98/8/EÜ I lisa veergude pealkirju (1)
32012L0042 Komisjoni direktiiv 2012/42/EL,
26. november 2012, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
selle I lisasse toimeaine
vesiniktsüaniid (1)
32012L0041 Komisjoni direktiiv 2012/41/EL,
26. november 2012, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et
täiendada toimeainet nonaanhape
käsitlevat kannet direktiivi I lisas nii, et
see hõlmaks ka tooteliiki 2 (1)

Ei vaja ülevõtmist

1/31/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

8/27/2012 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 19. detsembri 2008. a määrus nr
83 "Rakkude, kudede ja elundite käitlemise
eeskiri"

1/31/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

3/31/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

9/30/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

9/30/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32012L0040 Komisjoni direktiiv 2012/40/EL,
26. november 2012, millega
parandatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis
käsitleb biotsiidide turuleviimist) I
lisa (1)
32012L0038 Komisjoni direktiiv 2012/38/EL,
23. november 2012, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
selle I lisasse toimeaine cis-trikos-9een (1)
32012L0038 Komisjoni rakendusdirektiiv
2012/52/EL, 20. detsember 2012,
millega nähakse ette meetmed, et
hõlbustada teises liikmesriigis
väljakirjutatud retseptide tunnustamist

3/31/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

9/30/2013 Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

10/25/2013 Sotsiaalministeerium

1/31/2014
32013L0006 Komisjoni direktiiv 2013/6/EL,
20. veebruar 2013, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
selle I lisasse toimeaine
diflubensuroon (1)
1/31/2014
32013L0007 Komisjoni direktiiv 2013/7/EL,
21. veebruar 2013, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda
selle I lisasse toimeaine C12–16alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (1)
(EMPs kohaldatav tekst)

Sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 30
"Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest
väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm"

Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

Sotsiaalministeerium

Biotsiidiseadus

32011L0062 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/62/EL, 8. juuni 2011,
millega muudetakse direktiivi
2001/83/EÜ (inimtervishoius
kasutatavaid ravimeid käsitlevate
ühenduse eeskirjade kohta) seoses
vajadusega vältida võltsitud ravimite
sattumist seaduslikku tarneahelasse

1/2/2013

32010L0032 Nõukogu direktiiv 2010/32/EL, 10. mai 5/11/2013
2010, millega rakendatakse Euroopa
haiglate ja tervishoiuvaldkonna
tööandjate ühenduse (HOSPEEM) ja
Euroopa avaliku sektori töötajate
ametiühingu (EPSU) sõlmitud
raamkokkulepet teravate
instrumentide põhjustatud vigastuste
ärahoidmise kohta haigla- ja
tervishoiusektoris (1) (EMPs
kohaldatav tekst)

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium

1. Ravimiseadus
2. Sotsiaalministri 4.04.2005 määrus nr 55
"Ravimite tootmise eeskiri"
3. Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr 27
"Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord"
4. Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määrus
nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja
retseptikeskuse pidamise põhimäärus“
5. Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr 24
"Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord"
6. Sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 28
"Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded,
täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale
dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse
erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide
kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord" 7.
Sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 31
„Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja
väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks
kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja
kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba
nõudvate kaupade loetelu”
8. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määrus nr
30 „Ravimi väljakirjutamise ja apteekidest
väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“
9. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määrus nr
33 „Ravimite käitlemise tegevusloa taotlemise
ning taotluste menetlemise tingimused ja kord” 10.
Sotsiaalministri 11. oktoobri 2005. a määrust nr
105 „Ravimiameti põhimäärus”
11. Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määrus
nr 22 „Ravimpreparaatide klassifitseerimise
tingimused
ja kord“ 5. mai 2000. a määrus nr 144
Vabariigi
Valitsuse
„Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud
töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“

3/1/2013
32012L0021 Komisjoni rakendusdirektiiv
2012/21/EL, 2. august 2012, millega
muudetakse kosmeetikatooteid
käsitleva nõukogu direktiivi
76/768/EMÜ II ja III lisa, et kohandada
neid tehnika arenguga (1)

Sotsiaalministeerium

Ei vaja ülevõtmist

32013L0021 Nõukogu direktiiv 2013/21/EL, 13. mai 7/1/2013
2013, millega kohandatakse nõukogu
direktiivi 67/548/EMÜ ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
1999/45/EÜ keskkonna valdkonnas
seoses Horvaatia Vabariigi
ühinemisega

Sotsiaalministeerium

1. Kemikaaliseadus
2. Sotsiaalministri 03.12.2004 määrus nr 122
Ohtlike kemikaalide identifitseerimise,
klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise
nõuded ning kord1
3. Sotsiaalministri 17.12.2004 määrus nr 131
Ohtlike kemikaalide arvestuse kord

32011L0024 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/24/EL, 9. märts 2011,
patsiendiõiguste kohaldamise kohta
piiriüleses tervishoius

10/25/2013 Sotsiaalministeerium

32012L0026 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/26/EL, 25. oktoober
2012, millega muudetakse seoses
ravimiohutuse järelevalvega direktiivi
2001/83/EÜ (1)(EMPs kohaldatav
tekst)

10/28/2013 Sotsiaalministeerium

1. tervishoiuteenuste korraldamise seadus;
2. meditsiiniseadme seadus;
3. ravikindlustuse seadus
4. Sotsiaalministri 17.01.2014 määrus nr 7
Piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti
ülesanded teabe jagamisel“
5. Sotsiaalministri 17.01.2014 määrus nr 6
Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise,
taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord
6. Sotsiaalministri 18.09.2008 määrus nr 56
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise
ning
nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord
7. Võlaõigusseadus
8. Sotsiaalministri 15.12.2004 määrus nr 128
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded 9.
Sotsiaalministri 21.08.2008 määrus nr 46
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja
ravijärjekorra pidamise nõuded
10.
Haldusmenetluse seadus
11. Halduskoostöö seadus
12. Sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 30
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest
väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm1
13. Sotsiaalministri 06.11.2009 määrus nr 82
Terviseameti põhimäärus
14. Sotsiaalministri 09.10.2008 määrus nr 149
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade
riikliku registri põhimäärus
15. Sotsiaalministri 09.10.2008 määrus nr 148
Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus
16. Avaliku teabe seadus
17.Ravimiseadus
Isikuandmete kaitse seadus
1.
2. Sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 28
"Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded,
täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale
dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse
erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide
kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord"

32009L0013 Nõukogu direktiiv 2009/13/EÜ,
16. veebruar 2009, millega
rakendatakse Euroopa Ühenduse
Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa
Liidu Transporditööliste Ametiühingute
Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006.
aasta meretöönormide konventsiooni
kohta ja muudetakse direktiivi
1999/63/EÜ

8/20/2014 Sotsiaalministeerium

1. Meretöö seadus
2. Vabariigi Valitsuse 21.01.2004 määrus nr 4
"Nõuded laevapere liikme laeval majutamise
tingimustele"
3. Vabariigi Valitsuse 10.07.2014 määrus nr 111
Laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestuse
pidamise kord ja vorm
4. Tervise- ja tööministri määrus 23.07.2014 nr 49
Laevapere liikme toidunormid ja toitlustamise kord
5. Tervise- ja tööministri määrus 24.07.2014 nr 50
Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval
nõutava meditsiinivarustuse loetelu 9.
Sotsiaalministri 21.08.2008 määrus nr 46
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja
ravijärjekorra pidamise nõuded

32012L0025 Komisjoni rakendusdirektiiv
2012/25/EL, 9. oktoober 2012, millega
kehtestatakse siirdamiseks ettenähtud
inimelundite liikmesriikidevahelist
vahetust käsitleva teavitamise kord (1)
(EMPs kohaldatav tekst)

4/10/2014 Sotsiaalministeerium

1. Rakkude, kudede ja elundite hankimise,
käitlemise ja siirdamise seadus
2. Tervise- ja tööministri 10.03.2015 määrus nr 10
"Rakkude, kudede ja elundite hankimise ja
käitlemise eeskiri"

32012L0039 Komisjoni direktiiv 2012/39/EL,
26. november 2012, millega
muudetakse direktiivi 2006/17/EÜ
inimkudede ja -rakkude uurimise
teatavate tehniliste nõuete osas (1

6/17/2014 Sotsiaalministeerium

Tervise ja tööministri 18.03.2015 määrus nr 12
"Raku-, koe- ja elundidoonori valimise
kriteeriumid, rakkude, kudede või elundi
annetamist välistavate asjaolude loetelu, doonorile
ettenähtud kohustuslike laboratoorsete uuringute
loetelu ning uuringute tegemise tingimused ja kord"

12/31/2015 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määrus nr 65
„Isiku doonoriks sobivuse kriteeriumid, hindamise
tingimused ja kord ning vere loovutamist
välistavate või piiravate haiguste ja muude tegurite
loetelu”

32014L0110 Komisjoni direktiiv 2014/110/EL, 17.
detsember 2014, millega muudetakse
direktiivi 2004/33/EÜ seoses
allogeensete vereannetuste doonorite
puhul kehtivate ajutise loovutuskeelu
määramise kriteeriumitega

32014L0027 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/27/EL, 26. veebruar
2014, millega muudetakse nõukogu
direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ,
94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2004/37/EÜ, et kohandada neid
määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis
käsitleb ainete ja segude
klassifitseerimist, märgistamist ja
pakendamist

32013L0051 NÕUKOGU DIREKTIIV
2013/51/EURATOM, 22. oktoober
2013, millega määratakse kindlaks
nõuded elanikkonna tervise
kaitsmiseks olmevees sisalduvate
radioaktiivsete ainete eest

6/1/2015 Sotsiaalministeerium
1. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a
määrust nr 308 „Kantserogeensete ja
mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1“;
2. Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määrust
nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate
materjalide kasutamise töötervishoiu ja
tööohutuse nõuded1“;
3. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrust nr
94 „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu,
mille puhul alaealise töötamine on keelatud1“;
4. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrust nr
95 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate
ja rinnaga toitvate naiste tööks1“.
5. Sotsiaalministri 30. novembri 1999. a määrus nr
75 „Ohumärguannete kasutamise nõuded
töökohas”

11/28/2015 Sotsiaalministeerium

Keskkonnaministe 1. Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82
erium
"Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid"
2. Keskkonnaministri määrus nr 57 "Nõuded vee
füüsikalis-keemiliste ja keemiliste parameetrite
uuringuid teostavale katselaborile, nende
uuringute raames tehtavatele analüüsidele ja
katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning
analüüsi referentmeetodid"
3. Keskkonnaministri 26.05.2005 määrus nr 45
„Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdooside seire ja
hindamise kord ning radionukliidide sissevõtust
põhjustatud dooside doosikoefitsientide ning
kiirgus- ja koefaktori väärtused“
4. Rahvatervise seadus
5. Veeseadus
6. Kiirgusseadus

32012L0009 Komisjoni direktiiv 2012/9/EL, 7. märts
2012, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2001/37/EÜ (tubakatoodete
valmistamist, esitlemist ja müüki
käsitlevate liikmesriikide õigus- ja
haldusnormide ühtlustamise kohta
32014L0109 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/109/EL, 10. oktoober 2014,
millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2014/40/EL II lisa tubakatoodetel
kasutamiseks ette nähtud pilthoiatuste
kogu kehtestamisega
32014L0040 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/40/EL, 3. aprill 2014,
tubaka- ja seonduvate toodete
tootmist, esitlemist ja müüki
käsitlevate liikmesriikide õigus- ja
haldusnormide ühtlustamise kohta
ning millega tunnistatakse kehtetuks
direktiiv 2001/37/EÜ
32014L0054 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/54/EL, 16. aprill 2014,
meetmete kohta, mis lihtsustavad
töötajate vaba liikumise raames
töötajatele antud õiguste kasutamist (1)
32013L0035 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/35/EL, 26. juuni 2013,
mis käsitleb töötervishoiu ja
tööohutuse miinimumnõudeid seoses
töötajate kokkupuutega füüsikalistest
mõjuritest (elektromagnetväljad)
tulenevate riskidega (20. üksikdirektiiv
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1
tähenduses) ja millega tunnistatakse
kehtetuks direktiiv 2004/40/EÜ

5/20/2016 Sotsiaalministeerium

Tubakaseadus

5/20/2016 Sotsiaalministeerium

Tubakaseadus

5/20/2016 Sotsiaalministeerium

Tubakaseadus

5/21/2016 Sotsiaalministeerium

Võrdse kohtlemise seadus

7/1/2016 Sotsiaalministeerium

1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
2. Vabariigi Valitsuse 01.04.2016 määrus nr 44
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
elektromagnetväljadest mõjutatud
töökeskkonnale, elektromagnetväljadega
kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning
elektromagnetväljade mõõtmise kord
3. Sotsiaalministri 24. 04. 2003. a määrus nr 74
„Töötajate tervisekontrolli kord"

32014L0067 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/67/EL, 15. mai 2014,
mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ
(töötajate lähetamise kohta seoses
teenuste osutamisega) jõustamist ning
millega muudetakse määrust (EL)
nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu
infosüsteemi kaudu tehtavat
halduskoostööd („IMI määrus”) (1)

6/18/2016 Sotsiaalministeerium

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus
Sotsiaalmaksuseadus
Tulumaksuseadus

32015L0565 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/565, 8.
aprill 2015, millega muudetakse
direktiivi 2006/86/EÜ seoses teatavate
tehniliste nõuetega inimkudede ja rakkude kodeerimisele

10/29/2016 Sotsiaalministeerium

Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise
ja siirdamise seaduse muutmine

32015L0566 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/566, 8.
aprill 2015, millega rakendatakse
direktiivi 2004/23/EÜ seoses
imporditud kudede ja rakkude
kvaliteedi- ja ohutusstandardite
samaväärsuse kontrollimise
menetlustega
32014L0112 Nõukogu direktiiv 2014/112/EL, 19.
detsember 2014, millega
rakendatakse Euroopa
Siseveetranspordi Liidu (EBU),
Euroopa Kiprite Liidu (ESO) ja
Euroopa Transporditöötajate
Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud
kokkulepe, milles käsitletakse tööaja
korralduse teatavaid aspekte
siseveetranspordi sektoris
32015L1787 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/1787, 6.
oktoober 2015, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 98/83/EÜ (olmevee
kvaliteedi kohta) II ja III lisa

10/29/2016 Sotsiaalministeerium

Ravimiseaduse muutmine

12/31/2016 Sotsiaalministeerium

Meretöö seadus

10/27/2017 Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82
"Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid" muutmine

32015L1794 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2015/1794, 6. oktoober
2015, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiive
2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ ja
2002/14/EÜ ning nõukogu direktiive
98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ seoses
meremeestega ( 1 )
32017L1572 KOMISJONI DIREKTIIV (EL)
2017/1572, 15. september 2017,
millega täiendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2001/83/EÜ inimtervishoius
kasutatavate ravimite hea tootmistava
põhimõtete ja suuniste osas

10/10/2017 Sotsiaalministeerium

3/31/2018 Sotsiaalministeerium

Tervise- ja tööministri 17.12.2014 määrus nr 74
„Ravimite tootmise eeskiri“.

32017L0164 KOMISJONI DIREKTIIV (EL)
2017/164, 31. jaanuar 2017, millega
kehtestatakse nõukogu direktiivi
98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna
ohtlike ainete soovituslike piirnormide
neljas loetelu ja muudetakse direktiive
91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ ja
2009/161/EL
32017L2103 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2017/2103, 15.
november 2017, millega muudetakse
nõukogu raamotsust 2004/757/JSK
uute psühhoaktiivsete ainete
lisamiseks uimasti määratlusse ja
tunnistatakse kehtetuks nõukogu
otsus 2005/387/JSK

8/21/2018 Sotsiaalministeerium

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse
nr 293 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite
piirnormid“ muutmine

32016L1106 Komisjoni direktiiv (EL) 2016/1106, 7.
juuli 2016, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta

11/23/2018 Sotsiaalministeerium

1/1/2018 Sotsiaalministeerium

Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse ja
meretöö seaduse muutmine

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning
nende lähteainete seadus

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr
80 „Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki
juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi
juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused
ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas
meditsiinilised vastunäidustused, mille korral
mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud“
muutmine

32016L1214 Komisjoni direktiiv (EL) 2016/1214, 25.
juuli 2016, millega muudetakse
direktiivi 2005/62/EÜ seoses
vereteenistusasutuste
kvaliteedisüsteemi suhtes kehtivate
standardite ja spetsifikaatidega
32019L0369 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/369, 13. detsember 2018,
millega muudetakse raamotsuse
2004/757/JSK lisa seoses uute
psühhoaktiivsete ainete lisamisega
uimasti määratlusse

2/15/2018 Sotsiaalministeerium

32017L2398 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2017/2398,
12. detsember 2017, millega
muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ
töötajate kaitse kohta tööl
kantserogeenide ja mutageenidega
kokkupuutest tulenevate ohtude eest

1/17/2020 Sotsiaalministeerium

1) Vabariigi Valitsuse määrus "Tööl
kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute
direktiivi 2004/37/EÜ muudatuste ülevõtmisega
seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine" 2)
Vabariigi Valitsuse määrus "Ohtlike kemikaalide
ja neid sisaldavate materjalide kasutamise
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning
töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid "

32019L0130 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2019/130, 16. jaanuar
2019, millega muudetakse direktiivi
2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl
kantserogeenide ja mutageenidega
kokkupuutest tulenevate ohtude eest
(EMPs kohaldatav tekst)

2/20/2021 Sotsiaalministeerium

1) Vabariigi Valitsuse määrus "Tööl
kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute
direktiivi 2004/37/EÜ muudatuste ülevõtmisega
seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine" 2)
Vabariigi Valitsuse määrus "Ohtlike kemikaalide ja
neid sisaldavate materjalide kasutamise
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning
töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid "

32014L0040 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/40/EL, 3. aprill 2014,
tubaka- ja seonduvate toodete
tootmist, esitlemist ja müüki
käsitlevate liikmesriikide õigus- ja
haldusnormide ühtlustamise kohta
ning millega tunnistatakse kehtetuks
direktiiv 2001/37/EÜ

5/20/2019 Sotsiaalministeerium

Rahandusministee 1) Sotsiaalministri 14.06.2020 määrus nr 31
rium
„Nõuded tubakatoote turvaelemendile, tootja või
importija turvaelemendi kasutuselevõtust
teavitamise tingimused ja kord ning nõuded
autentimiselementide teenuse osutaja
sõltumatusele“ 2) Tubakaseaduse ning alkoholi-,
tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi seaduse muutmise
seadus

9/7/2019 Sotsiaalministeerium

Tervise- ja Tööministri määrus
"Verekomponentide valmistamise eeskiri"

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määrus nr 73
„Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise
ning sellealase arvestuse ja aruandluse
tingimused ja kord ning narkootiliste ja
psühhotroopsete ainete nimekirjad“

32017L0159 Nõukogu direktiiv (EL) 2017/159, 19.
detsember 2016, millega
rakendatakse Euroopa Liidu
põllumajandusühistute üldise liidu
(Cogeca), Euroopa
Transporditöötajate Föderatsiooni
(ETF) ja Euroopa Liidu
kalandusettevõtete riiklike
organisatsioonide ühenduse
(Europêche) vahel 21. mail 2012
sõlmitud kokkulepe, mis käsitleb
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni
2007. aasta kalandustöö
konventsiooni rakendamist
32018L0131 Nõukogu direktiiv (EL) 2018/131,
23. jaanuar 2018, millega
rakendatakse Euroopa Ühenduse
Reederite Ühingu ja Euroopa Liidu
Transporditöötajate Ametiühingute
Liidu sõlmitud kokkulepet muuta
direktiivi 2009/13/EÜ kooskõlas 2006.
aasta meretöönormide konventsiooni
2014. aasta muudatustega, mille
Rahvusvaheline Töökonverents kiitis
32018L0957 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2018/957, 28. juuni 2018,
millega muudetakse direktiivi
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta
seoses teenuste osutamisega

32019L1833 Komisjoni direktiiv (EL) 2019/1833 24.
oktoober 2019, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/54/EÜ I, III, V ja VI lisa
üksnes tehniliste kohanduste osas

11/15/2019 Sotsiaalministeerium

2/16/2020 Sotsiaalministeerium

Majandus- ja
1) Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse
Kommunikatsiooni seaduse muutmise seadus 2) Meretöö seadus 3)
ministeerium
Tervise- ja tööministri 23. juuli 2014.a määruse nr
49 „Laevapere liikme toidunormid ja toitlustamise
kord” muutmine 4) Tervise- ja tööministri määrus
"Laevapere liikme toidunormid ja toitlustamise
kord" 5) Vabariigi Valitsuse 17. mai 2001. a
määruse nr 173 „Kalalaevadele esitatavad
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” ja Vabariigi
Valitsuse 10. juuli 2014. a määruse nr 112
„Nõuded laevapere liikme laeval majutamise
tingimustele” muutmine 6) Vabariigi Valitsuse
määrus "Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja
tööohutuse nõuded" 7) Vabariigi Valitsuse määrus
"Nõuded
laevapere
liikme
laeval majutamise
Majandus- ja
1) Meretöö
seadus 2)
Majandusja taristuministri
Kommunikatsiooni määrus „Meretöötunnistuse, meretöönõuetele
ministeerium
vastavuse deklaratsiooni, ajutise
meretöötunnistuse ja kalandustöötunnistuse vorm“
3) Majandus- ja taristuministri määrus „Tagatise
hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted“

7/30/2020 Sotsiaalministeerium

11/20/2021 Sotsiaalministeerium

Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud
töötajate
töötingimuste seaduse ja teiste seaduste
muutmise seadus

Vabariigi Valitsuse määrus „Bioloogilistest
ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“

32020L0739 Komisjoni direktiiv (EL) 2020/739, 3.
juuni 2020, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/54/EÜ III lisa seoses
SARS-CoV-2 lisamisega teadaolevalt
inimesi nakatavate bioloogiliste
mõjurite loendisse ja muudetakse
komisjoni direktiivi (EL) 2019/1833

11/24/2020 Sotsiaalministeerium

Vabariigi Valitsuse määrus "Bioloogilistest
ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded"

32008L0051 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/51/EÜ, 21. mai 2008,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
91/477/EMÜ relvade omandamise ja
valduse kontrolli kohta

7/28/2010 Siseministeerium

Kaitseministeerium 1. Relvaseadus
2. siseministri 22. märtsi 2002. a määrus nr 53
”Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade,
nende oluliste osade, lisaseadiste ja laskemoona
käitlemise ja üleandmise kord”
3. siseministri 13. aprilli 2007. a määrus nr 31
“Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vorm
4. siseministri 27. detsembri 2004. a määrus nr 76
“Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi
kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi
väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja Dklassi liigitamine”; 5. Vabariigi Valitsuse 22. juuli
2010. a määrus nr 98 Tulirelva, tulirelva olulise
osa ja laskemoona markeerimise nõuded
6. Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määrus nr 4
”Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning
lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord”;

32008L0114 Nõukogu direktiiv 2008/114/EÜ,
8. detsember 2008, Euroopa
elutähtsate infrastruktuuride
identifitseerimise ja määramise ning
nende kaitse parandamise vajaduse
hindamise kohta (1)

1/12/2011 Siseministeerium

Majandus- ja
Hädaolukorra seadus
Kommunikatsiooni
ministeerium

32008L0115 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/115/EÜ, 16. detsember
2008, ühiste nõuete ja korra kohta
liikmesriikides ebaseaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
tagasisaatmisel

32009L0050 Nõukogu direktiiv 2009/50/EÜ, 25. mai
2009, kolmandate riikide kodanike
kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö
eesmärgil riiki sisenemise ja seal
elamise tingimuste kohta

12/24/2010 Siseministeerium

1. siseministri 14.07.2010.a. määrus nr 23 „Eestis
seadusliku aluseta viibivate ja viibinud
välismaalaste andmekogu pidamise kord“;
2. siseministri 9. detsembri 2009. a määrus nr 54
„Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine“;
3. siseministri 17.12.2010 määrus nr 62
Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete
loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi,
sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles
esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või
isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral
isikule väljastatava tõendi vormi ja
lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise
korra kehtestamine.
4. Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määrus nr
192 „Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise
põhimäärus“
5. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus

6/19/2011 Siseministeerium

1. välismaalaste seadus
2. Siseministri 14.07.2010 määrus nr 25
«Välismaalaste seaduses» sätestatud
teavitamiskohustuse täitmise kord
3. Siseministri 05.05.2011 määrus nr 12
Välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi
väljaandmise, isikutunnistuse väljaandmise,
välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise
elamisloa ja tööloa ning tähtajalise elamisloa ja
tööloa pikendamise taotluste ning pikaajalise
elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa
taastamise taotluse vormide kehtestamine
4. Vabariigi Valitsuse 12. mai 2011. a. määrus nr
58 „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine
seoses „Välismaalaste seaduse” rakendamisega“

32009L0052 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/52/EÜ, 18. juuni 2009,
millega sätestatakse ebaseaduslikult
riigis viibivate kolmandate riikide
kodanike tööandjatele kohaldatavate
karistuste ja meetmete
miinimumnõuded

7/20/2011 Siseministeerium

1. Välismaalaste seadus
2. võlaõigusseadus
3. haldusmenetluse seadustik
4. töölepingu seadus
5. Karistusseadustik
6. Tsiviilseadustiku üldosa seadus
7. Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus
8. Riigivastutuse seadus
9.
Siseministri 5. juuli 2011. a määrus nr 17
„Siseministri 14. juuli 2010. a määruse nr 25
„„Välismaalaste seaduses“ sätestatud
teavitamiskohustuse täitmise kord“ muutmine“
10. Siseministri 5. juuli 2011. a määrus nr 18
„Siseministri 14. juuli 2010 määruse nr 30
„Prokuratuuri taotlusel kaaluka avaliku huvi korral
tähtajalise elamisloa andmise menetluse
algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele
lisatavate dokumentide loetelu ning prokuratuuri
taotluse vorm“ muutmine“
11. Siseministri 5. juuli 2011. a määrus nr 19
„„Välismaalaste seaduses“ sätestatud
säilitamiskohustuse täitmiseks vajalike andmete ja
dokumentide loetelu“
12. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määrus
nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri pidamise
põhimäärus“

5/20/2013
32011L0051 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/51/EL, 11. mai 2011,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
2003/109/EÜ, et laiendada selle
reguleerimisala rahvusvahelise kaitse
saajatele

Siseministeerium

1) välismaalaste rahvusvahelise kaitse andmise
seadus,
2) välismaalaste seadus
3) Vabariigi Valitsuse 09.12.2010 vastu võetud
määrus nr 170 “Eesti Vabariigi välja antava
elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning
elamisloakaardile kantavate andmete loetelu
kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate
digitaalsete andmete kehtivusaja määramine” ja
4) Vabariigi Valitsuse 30.06.2010 vastu võetud
määruse nr 88 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa
taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks
tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa
taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks
tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa,
pikaajalise elaniku elamisloa ja tööloa vormide
kehtestamine“ muudatused

12/25/2013 Siseministeerium
32011L0098 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/98/EL, 13. detsember
2011, kolmandate riikide kodanikele
liikmesriigis elamist ja töötamist
võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse
menetluse ning liikmesriigis
seaduslikult elavate kolmandatest
riikidest pärit töötajate ühiste õiguste
kohta

32011L0095 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/95/EL, 13. detsember
2011, mis käsitleb nõudeid, millele
kolmandate riikide kodanikud ja
kodakondsuseta isikud peavad
vastama, et kvalifitseeruda
rahvusvahelise kaitse saajaks, ning
nõudeid pagulaste või täiendava
kaitse saamise kriteeriumidele
vastavate isikute ühetaolisele
seisundile ja antava kaitse sisule

12/21/2013 Siseministeerium

1. Välismaalaste seadus1
2. Vabariigi Valitsuse 30.06.2010 määrus nr
88Tähtajalise elamisloa taotlemise, andmise,
pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning
pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise,
taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning
tähtajalise elamisloa ja pikaajalise elaniku
elamisloa vormide kehtestamine
3. Siseministri 05.05.2011 määrus nr 12
Välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi
väljaandmise, isikutunnistuse väljaandmise,
välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise
elamisloa ning tähtajalise elamisloa pikendamise
taotluste ning pikaajalise elaniku elamisloa ja
pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse
vormide kehtestamine
4. Vabariigi Valitsuse 09.12.2010 määrus nr 170
Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vormi
ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile
kantavate andmete loetelu kehtestamine ja
elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete
kehtivusaja määramine
5. Haldusmenetluse seadus 6. Riigilõivuseadus
7. Avaliku teabe seadus
8. Töölepingu seadus
9.
Riikliku pensionikindlustuse seadus

Haridus- ja
Teadusministeeriu
m,
Kultuuriministeeriu
m,
Sotsiaalministeeriu
m

1. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise
seadus
2. Välismaalaste seadus
3. Isikut tõendavate dokumentide seadus
4. Sotsiaalhoolekande seadus
5. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
6. Psühhiaatrilise abi seadus
7. Ravikindlustuse seadus
8. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise
seadus
9. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus

2/14/2014 Siseministeerium

Majandus- ja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
Kommunikatsiooni 08.06.2011 määrus nr 40 "Kemikaali ohtlikkuse
ministeerium
alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning
suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse
kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord"
muutmisega

14.02.2014/ Siseministeerium
32012L0018 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
31.05.2015
direktiiv 2012/18/EL, 4. juuli 2012,
ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse
ohu ohjeldamise ning nõukogu
direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja
hilisema kehtetuks tunnistamise kohta
(1)

Majandus- ja
1. Kemikaaliseadus
Kommunikatsiooni 2. Majandus- ja taristuministri 02.02.2016. a
ministeerium
määrus nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja
ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte
ohtlikkuse kategooria määramise kord"
3. Majandus- ja taristuministri 01.03.2016 määrus
nr 18 Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga
ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende
koostamisele ning avalikkusele edastatavale
teabele ja õnnetusest teavitamisele1

32012L0018 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/18/EL, 4. juuli 2012,
ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse
ohu ohjeldamise ning nõukogu
direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja
hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (

32013L0032 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/32/EL, 26. juuni 2013,
rahvusvahelise kaitse seisundi
andmise ja äravõtmise menetluse
ühiste nõuete kohta (uuesti
sõnastatud)

20.07.2015/ Siseministeerium
20.07.2018

1. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise
seadus
2. Haldusmenetluse seadus
3. Tsiviilseadustiku üldosa seadus
4. Riigi õigusabi seadus
5. Halduskohtumenetluse seadustik
6. Politsei ja piirivalve seadus
7. Siseministri 17.07.2014 määrus nr 33 "Politseija Piirivalveameti põhimäärus"
8. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus
9. Siseministri 18.12.2015 määrus nr 76 Riikliku
rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus

32013L0033 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/33/EL, 26. juuni 2013,
millega sätestatakse rahvusvahelise
kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded
(uuesti sõnastatud)

7/20/2015 Siseministeerium

1. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise
seadus
2. Haldusmenetluse seadus
3. Riigi õigusabi seadus
4. Ohvriabi seadus
5. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus
6. Eesti Vabariigi põhiseadus
7. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus
8. Siseministri 07.07.2006 määrus nr 47 Politseija Piirivalveameti ametiruumide sisekorra eeskiri
9. Siseministri 16.10.2014 määrus nr 44
Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskiri
10. Sotsiaalministri 19.11.2013 määrus nr 37
Varjupaigataotlejate majutuskeskuse
sisekorraeeskiri

32014L0036 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/36/EL, 26. veebruar
2014, kolmandate riikide kodanike
hooajatöötajatena riiki sisenemise ja
seal viibimise tingimuste kohta

9/30/2016 Siseministeerium

1) Välismaalaste seadus 2) Välismaalase
lühiajalise Eestis töötamise registreerimise
andmekogu põhimäärus 3) Isikut tõendavate
dokumentide seadus 4) Väljasõidukohustuse ja
sissesõidukeelu seadus 5) Välismaalasele
rahvusvahelise kaitse andmise seadus 6)
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus 7)
Ravikindlustuse seadus 8) Ametiühingute seadus
9) Töölepingu seadus 10) Välismaalaste seaduses
sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord

32014L0066 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/66/EL, 15. mai 2014,
kolmandate riikide kodanike
liikmesriiki sisenemise ja seal elamise
tingimuste kohta ettevõtjasisese
üleviimise korral

11/29/2016 Siseministeerium

1) Välismaalaste seadus 2) Eesti Vabariigi välja
antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus
ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu
ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete
andmete kehtivusaeg 3) Välismaalase lühiajalise
Eestis töötamise registreerimise kord ja taotluse
vorm 4) Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise
registreerimise andmekogu põhimäärus 5)
Välismaalaste seaduses sätestatud
teavitamiskohustuse täitmise kord 6) Tähtajalise
elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise
elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise
kord ning elamisloa taotlemise vormid 7)
Töölepingu seadus 8) Ametiühingute seadus 9)
Ravikindlustuse seadus 10) Eestisse lähetatud
töötajate töötingimuste seadus 11) Õppetoetuste
ja õppelaenu seadus 12) Väljasõidukohustuse ja
sissesõidukeelu seadus 13) Välismaalase
lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord

32016L0801 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/801, 11. mai 2016,
kolmandate riikide kodanike
teadustegevuse, õpingute, praktika,
vabatahtliku teenistuse,
õpilasvahetuseprogrammides või
haridusprojektides osalemise ja au
pair'ina töötamise eesmärgil riiki
sisenemise ja seal elamise tingimuste
kohta
32016L0681 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/681, 27. aprill 2016,
mis käsitleb broneeringuinfo
kasutamist terroriaktide ja raskete
kuritegude ennetamiseks,
avastamiseks, uurimiseks ja nende
eest vastutusele võtmiseks

5/23/2018 Siseministeerium

Välismaalaste seadus

5/25/2018 Siseministeerium

1. Politsei ja piirivalve seadus, 2. broneeringuinfo
andmekogu põhimäärus,3. riigipiiri seaduse
muudatus, 4. karistusseadustiku muudatus 5.
Broneeringuinfo andmekogu asutamine ja
andmekogu pidamise põhimäärus

32019L0068 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2019/68, 16. jaanuar 2019, millega
nähakse ette tulirelvade ja nende
oluliste osade märgistamise tehnilised
nõuded vastavalt nõukogu direktiivile
91/477/EMÜ relvade omandamise ja
valduse kontrolli kohta

1/17/2020 Siseministeerium

1/17/2020 Siseministeerium
32019L0069 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2019/69, 16. jaanuar 2019, millega
nähakse ette hoiatus- ja
signaalrelvade tehnilised nõuded
vastavalt nõukogu direktiivile
91/477/EMÜ relvade omandamise ja
valduse kontrolli kohta
14.09.2018/ Siseministeerium
32017L0853 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
direktiiv (EL) 2017/853, 17. mai 2017, 14.12.2019
millega muudetakse nõukogu direktiivi
91/477/EMÜ relvade omandamise ja
valduse kontrolli kohta

32008L0074 Komisjoni direktiiv 2008/74/EÜ,
18. juuli 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2005/55/EÜ ja direktiivi
2005/78/EÜ mootorsõidukite
tüübikinnituste osas seoses väikeste
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro
5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite
remondi- ja hooldusteabe
kättesaadavusega (1)

1/2/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Vabariigi valitsuse määrus "tulirelva, tulirelva
oluliste osade, akustilise relva, laskekõlbmatu
relva ja laskemoona markeerimise nõuded"

1. Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele
ning akustilistele relvadele 2. Relvaseadus

1) Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise
seadus 2) Relvaseaduse, strateegilise kauba
seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste
muutmise seadus 3) Siseministri määrus „Relva
laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm“ 4)
Siseministri määrus „Teenistus- ja tsiviilrelvade
registri põhimäärus“ 5) Vabariigi Valitsuse määrus
"Tulirelva, tulirelva oluliste osade, akustilise relva,
laskekõlbmatu relva ja laskemoona markeerimise
nõuded" 6) Muuseumiseadus 7) Siseministri
määrus "Tehnilised nõuded hoiatus- ja
signaalrelvadele ning akustilistele relvadele"

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrus nr
50 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile
ja varustusele esitatavad nõuded”

32008L0067 Komisjoni direktiiv 2008/67/EÜ,
30. juuni 2008, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 96/98/EÜ
laevavarustuse kohta (1)

7/21/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.
septembri 2004. a määrus nr 183 “Laevade
ohutusvarustusele esitatavad nõuded,
ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise
ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi
vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale
paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse
tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord”

32008L0065 Komisjoni direktiiv 2008/65/EÜ,
27. juuni 2008, millega muudetakse
direktiivi 91/439/EMÜ juhilubade kohta

9/30/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli
2004. a määrus nr 169 "Mootorsõidukijuhi
eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise
eeskiri ning juhiloa vormid”
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. märtsi
2006. a määrus nr 21 "Perroonil teostatava
tehnilise järelevalve kord ja aruande vormid Eesti
lennuvälju kasutavate Euroopa Liitu
mittekuuluvate riikide ning Euroopa Liidu
liikmesriikide õhusõidukite suhtes"

32008L0049 Komisjoni direktiiv 2008/49/EÜ, 16.
aprill 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2004/36/EÜ II lisa seoses
ühenduse lennujaamu kasutavate
õhusõidukite seisuplatsil kontrollimist
käsitlevate kriteeriumitega (1)
32008L0043 Komisjoni direktiiv 2008/43/EÜ, 4.
aprill 2008, nõukogu direktiivi
93/15/EMÜ kohase tsiviilotstarbeliseks
kasutamiseks mõeldud
lõhkematerjalide identifitseerimise ja
jälgitavuse süsteemi loomise kohta (1)
32008L0006 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/6/EÜ, 20. veebruar
2008, millega muudetakse direktiivi
97/67/EÜ seoses ühenduse
postiteenuste siseturu rajamise
lõpuleviimisega
32008L0003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/3/EÜ, 15. jaanuar 2008,
millega muudetakse direktiivi
2003/54/EÜ seoses teatavate sätete
kohaldamisega Eesti suhtes

10/19/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

4/5/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

12/31/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1/23/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19.
aprilli 2004. a määrus nr 87 „Nõuded
lõhkematerjalile ja lõhkematerjali
vastavushindamise protseduurid1“
2. majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuli
2004. a määrus nr 165 „Lõhkematerjali arvestuse
kord“
Postiseadus

Elektrituruseadus

32007L0046 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/46/EÜ, 5. september
2007, millega kehtestatakse raamistik
mootorsõidukite ja nende haagiste
ning selliste sõidukite jaoks mõeldud
süsteemide, osade ja eraldi
seadmestike kinnituse kohta
(raamdirektiiv) (1)
32007L0045 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/45/EÜ, 5. september
2007, millega kehtestatakse eeskirjad
kinnispakkides olevate toodete
nimikoguste kohta, tunnistatakse
kehtetuks nõukogu direktiivid
75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning
muudetakse nõukogu direktiivi
76/211/EMÜ
32007L0038 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/38/EÜ, 11. juuli 2007,
ühenduses registreeritud
raskeveokitele tagantjärele peeglite
paigaldamise kohta
32007L0037 Komisjoni direktiiv 2007/37/EÜ, 21.
juuni 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ
(liikmesriikide mootorsõidukite ja
nende haagiste tüübikinnitusega
seotud õigusaktide ühtlustamise
kohta) I ja III lisa (1)
32007L0035 Komisjoni direktiiv 2007/35/EÜ, 18.
juuni 2007, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamiseks
nõukogu direktiivi 76/756/EMÜ, mis
käsitleb mootorsõidukitele ja nende
haagistele valgustus- ja
valgussignaalseadmete
paigaldamist (1)

4/29/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi
2004. a määrus nr 44 “Autode ja nende haagiste
ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri”

10/11/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.aprilli
2004.a määrus nr 114 "Kinnispakkide
kohustuslikud eelmääratletud nimikogused,
kinnispakkide märgistamise nõuded, sealhulgas emärgise kuju, täitekoguse lubatud hälbed
nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguse
kontrollimise kord "

8/6/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri 18. mai 2001.a määrus nr
50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile
ja varustusele esitatavad nõuded"

1/4/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri 18. mai 2001.a määrus nr
50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile
ja varustusele esitatavad nõuded"

7/9/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri 18. mai 2001.a määrus nr
50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile
ja varustusele esitatavad nõuded"

12/2/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli
2008. a määrus nr 29 Tava- ja kiirraudteesüsteemi
koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise
kord valdkonniti

4/4/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri 18.05.2001.a määrus nr 50
"Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja
varustusele esitatavad nõuded"

3/10/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.
detsembri 2006. a määrus nr 104 "Kohustuslikule
metroloogilisele kontrollile kuuluvate
mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised
ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning
mõõtevahendite taatluskehtivusajad"

32007L0004 Komisjoni direktiiv 2007/4/EÜ, 2.
veebruar 2007, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 96/73/EÜ
(kahekomponentsete tekstiilkiusegude
teatavate kvantitatiivsete
analüüsimeetodite kohta) II lisa, et
kohandada seda tehnika arenguga

2/2/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli
2004.a määrus nr 70 „Tekstiiltoodete kiukoostise
määramise meetodid”

32007L0003 Komisjoni direktiiv 2007/3/EÜ, 2.
veebruar 2007, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 96/74/EÜ (tekstiilinimetuste
kohta) I ja II lisa, et kohandada neid
tehnika arenguga

2/2/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli
2004.a määrus nr 68 “Rõivaste ja tekstiiltoodete
märgistamise nõuded”

32007L0032 Komisjoni direktiiv 2007/32/EÜ, 1.
juuni 2007, millega muudetakse VI lisa
nõukogu direktiivis 96/48/EÜ
üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi
koostalitlusvõime kohta ning VI lisa
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivis 2001/16/EÜ üleeuroopalise
tavaraudteesüsteemi
koostalitlusvõime kohta (1)
32007L0015 Komisjoni direktiiv 2007/15/EÜ, 14.
märts 2007, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamiseks
mootorsõidukite välispinnast
väljaulatuvaid osi käsitleva nõukogu
direktiivi 74/483/EMÜ I lisa (1)
32007L0013 Komisjoni direktiiv 2007/13/EÜ,
7. märts 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 71/316/EMÜ
(liikmesriikide õigusaktide
mõõtevahendeid ja metroloogilise
kontrolli meetodeid käsitlevate
ühissätete ühtlustamise kohta) II lisa

32006L0120 Komisjoni direktiiv 2006/120/EÜ, 27.
november 2006, millega parandatakse
ja muudetakse direktiivi 2005/30/EÜ,
millega muudetakse, tehnika arenguga
arvestamiseks, kahe- või
kolmerattaliste mootorsõidukite
tüübikinnitust käsitlevaid Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiive
97/24/EÜ ja 2002/24/EÜ

9/30/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri18. mai 2001. a määrus nr
50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile
ja varustusele esitatavad nõuded”

32006L0119 Komisjoni direktiiv 2006/119/EÜ, 27.
november 2006, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2001/56/EÜ seoses
mootorsõidukite ja nende haagiste
kütteseadmetega

9/30/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri18. mai 2001. a määrus nr
50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile
ja varustusele esitatavad nõuded”

32006L0108 Nõukogu Direktiiv 2006/108/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse direktiive 90/377/EMÜ
ja 2001/77/EÜ energeetika valdkonnas
seoses Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisega
32006L0103 Nõukogu Direktiiv 2006/103/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse teatavaid direktiive
transpordipoliitika valdkonnas seoses
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

1/1/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Elektrituruseadus

1/1/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli
2004. a määrus nr 169 "Mootorsõidukijuhi
eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise
eeskiri ning juhiloa vormid”
2. Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a
määrus nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete,
ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse
õppekavade ja koolitustunnistuse vormi
kehtestamine”

32006L0096 Nõukogu Direktiiv 2006/96/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse teatavaid direktiive
kaupade vaba liikumise valdkonnas
seoses Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisega

1/1/2007 Majandus- ja
Sotsiaalministeeriu 1. Teede- ja sideministri18. mai 2001. a määrus
Kommunikatsiooniminist m
nr 50 „Mootorsõiduki ja selle haagise
eerium
tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded”
2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
12.04.2004 määrus nr 69 "Jalatsite märgistamise
nõuded"
3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli
2005. a määrus nr 80 «Ratastraktorite ja nende
haagiste tüübikinnituse eeskiri»
4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.
detsembri 2002. a määrus nr 43 «Ratastraktori,
liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja
varustusele esitatavad nõuded»
5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.
märtsi 2004. a määrus nr 44 «Autode ja nende
haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise
eeskiri»

32006L0090 Komisjoni direktiiv 2006/90/EÜ, 3.
november 2006, millega seitsmendat
korda kohandatakse tehnika arenguga
nõukogu direktiivi 96/49/EÜ ohtlike
kaupade raudteevedu käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta

7/1/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32006L0089 Komisjoni direktiiv 2006/89/EÜ, 3.
november 2006, millega kuuendat
korda kohandatakse tehnika arenguga
nõukogu direktiivi 94/55/EÜ ohtlike
kaupade autovedu käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta
32006L0080 Komisjoni direktiiv 2006/80/EÜ, 23.
oktoober 2006, millega kohandatakse
teatavaid energeetikaalaseid direktiive
seoses Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisega

7/1/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a
määrus nr 118 "Ohtlike veoste autoveo eeskiri"

1/1/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Seadmete energiatõhususe seadus

Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga
ühinemise seadus
Rahvusvaheline raudteeveo konventsioon Lisa C Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo
määrus (RID)

32006L0072 Komisjoni direktiiv 2006/72/EÜ, 18.
august 2006 , millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 97/24/EÜ kahe- või
kolmerattaliste mootorsõidukite
teatavate osade ja omaduste kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
32006L0042 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/42/EÜ, 17. mai 2006,
mis käsitleb masinaid ja millega
muudetakse direktiivi 95/16/EÜ

32006L0040 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/40/EÜ, 17. mai 2006 ,
mis käsitleb mootorsõidukite
kliimaseadmetest pärit heitkoguseid ja
millega muudetakse nõukogu direktiivi
70/156/EMÜ (EMPs kohaldatav tekst)
32006L0032 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/32/EÜ, 5. aprill 2006 ,
mis käsitleb energia lõpptarbimise
tõhusust ja energiateenuseid ning
millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ (EMPs
kohaldatav tekst)
32006L0028 Komisjoni direktiiv 2006/28/EÜ, 6.
märts 2006, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamiseks
nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis
käsitleb sõidukite tekitatud
raadiohäireid (elektromagnetilist
ühilduvust), ja nõukogu direktiivi
70/156/EMÜ liikmesriikide
mootorsõidukite ja nende haagiste
tüübikinnitusega seotud õigusaktide
ühtlustamise kohta

7/1/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri18. mai 2001. a määrus nr
50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile
ja varustusele esitatavad nõuded”

6/29/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi
ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse ning
lifti ja köistee ohutuse seaduse muutmise seadus
2. Masina ohutuse seadus
3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
23.03.2012 määrus nr 23 Nõuded masinale ja
osaliselt komplekteeritud masinale,
ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele
ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina
vastavushindamise kord

1/4/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri18. mai 2001. a määrus nr
50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile
ja varustusele esitatavad nõuded”

5/17/2006 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Kaugkütteseadus

6/30/2006 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.
märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende
haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise
eeskiri1»
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. mai
2006. a määrus nr 48

32006L0027 Komisjoni direktiiv 2006/27/EÜ, 3.
märts 2006, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil nõukogu direktiive
93/14/EMÜ kahe- või kolmerattaliste
mootorsõidukite pidurite kohta ja
93/34/EMÜ kahe- või kolmerattaliste
mootorsõidukite kohustusliku
märgistuse kohta, Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiive
95/1/EÜ kahe- või kolmerattaliste
mootorsõidukite maksimaalse
valmistajakiiruse, maksimaalse
pöördemomendi ja mootori
maksimaalse kasuliku võimsuse kohta
ja 97/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste
mootorsõidukite teatavate osade ja
omaduste kohta
32006L0026 Komisjoni direktiiv 2006/26/EÜ, 2.
märts 2006, millega muudetakse põlluja metsamajanduslikke ratastraktoreid
käsitlevaid nõukogu direktiive
74/151/EMÜ, 77/311/EMÜ,
78/933/EMÜ ja 89/173/EMÜ, et
kohandada neid tehnika arenguga
32006L0024 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/24/EÜ, 15. märts 2006 ,
mis käsitleb üldkasutatavate
elektrooniliste sideteenuste või
üldkasutatavate sidevõrkude
pakkujate tegevusega kaasnevate või
nende töödeldud andmete säilitamist
ja millega muudetakse
direktiivi 2002/58/EÜ
32006L0023 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/23/EÜ, 5. aprill 2006 ,
Ühenduse lennujuhiloa kohta (EMPs
kohaldatav tekst

12/31/2006 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.
märtsi 2004. a määrus nr 44 "Autode ja nende
haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise
eeskiri"
2. Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrus
nr 50 “Mootorsõiduki ja selle haagise
tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded”

12/31/2006 Majandus- ja
Põllumajandusmini Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.
Kommunikatsiooniminist steerium
detsembri 2004. a määrus nr 43 "Ratastraktori,
eerium
liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja
varustusele esitatavad nõuded"

Siseministeerium
9/15/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Elektroonilise side seaduse ja rahvatervise
seaduse muutmise seaduse eelnõu
2. Elektroonilise side seadus

5/17/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Lennundusseadus
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
22.08.2005. a määrus nr 96 "Lennuliikluse
lennujuhi ja lennuinformaatori vanusele,
kvalifikatsioonile ja koolitusele esitatavad nõuded
ning lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides
välja antud lennunduslubade tunnustamise eeskiri"

32006L0022 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/22/EÜ, 15. märts 2006,
mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ)
nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85
rakendamise miinimumtingimusi
seoses autovedudega seotud
sotsiaalõigusnormidega ja millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu
direktiiv 88/599/EMÜ

4/1/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32006L0020 Komisjoni direktiiv 2006/20/EÜ, 17.
veebruar 2006, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamiseks
nõukogu direktiivi 70/221/EMÜ
(mootorsõidukite ja nende haagiste
vedelkütusepaakide ja tagumiste
allasõidutõkete kohta)
32006L0003 Komisjoni direktiiv 2006/3/EÜ, 9.
jaanuar 2006, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 96/74/EÜ (tekstiilinimetuste
kohta) I ja II lisa, et kohandada neid
tehnika arenguga
32006L0002 Komisjoni direktiiv 2006/2/EÜ, 6.
jaanuar 2006, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 96/73/EÜ
(kahekomponentsete tekstiilkiusegude
teatavate kvantitatiivsete
analüüsimeetodite kohta) II lisa, et
kohandada seda tehnika arenguga

3/10/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32006L0001 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/1/EÜ, 18. jaanuar 2006,
ilma juhita renditud sõidukite
kasutamise kohta kaupade autoveol
32006L0087 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv, 12. detsember 2006, millega
kehtestatakse siseveelaevade
tehnilised nõuded ja tunnistatakse
kehtetuks nõukogu direktiiv
82/714/EMÜ

2/24/2006 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Liiklusseaduse ja palgaseaduse muutmise
seadus
2. Vabariigi Valitsuse 21.10.2010 määrus nr 151
Juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve
korralduslikud nõuded

Teede- ja sideministri18. mai 2001. a määrus nr
50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile
ja varustusele esitatavad nõuded”

1/9/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli
2004. a määrus nr 68 «Rõivaste ja tekstiiltoodete
märgistamise nõuded» e

1/6/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.aprilli
2004.a määrus nr 70 "Tekstiiltoodete kiukoostise
määramise meetodid"

12/30/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Autoveoseadus

Ei vaja ülevõtmist

32006L0137 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv, 18. detsember 2006, millega
muudetakse direktiivi 2006/87/EÜ,
millega kehtestatakse siseveelaevade
tehnilised nõuded
32008L0059 Nõukogu direktiiv 2008/59/EÜ,
12. juuni 2008, millega kohandatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/87/EÜ (millega
kehtestatakse siseveelaevade
tehnilised nõuded) seoses Bulgaaria
Vabariigi ja Rumeenia ühinemisega

12/30/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Ei vaja ülevõtmist

12/30/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Ei vaja ülevõtmist

32008L0087 Komisjoni direktiiv 2008/87/EÜ,
22. september 2008, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2006/87/EÜ, millega
kehtestatakse siseveelaevade
tehnilised nõuded (1)
32008L0126 Komisjoni direktiiv 2008/126/EÜ,
19. detsember 2008, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2006/87/EÜ, millega
kehtestatakse siseveelaevade
tehnilised nõuded
32008L0089 Komisjoni direktiiv 2008/89/EÜ,
24. september 2008, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamiseks nõukogu direktiivi
76/756/EMÜ, mis käsitleb
mootorsõidukitele ja nende haagistele
valgustus- ja valgussignaalseadmete
paigaldamist (1)

12/30/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Ei vaja ülevõtmist

12/30/2008 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Ei vaja ülevõtmist

10/15/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrus nr
50 «Mootorsõiduki ja selle haagise
tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded»

2/3/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrus nr
50 «Mootorsõiduki ja selle haagise
tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded»

32009L0001 Komisjoni direktiiv 2009/1/EÜ,
7. jaanuar 2009, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamiseks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2005/64/EÜ, mis käsitleb
mootorsõidukite tüübikinnitust,
pidades silmas mootorsõidukite
korduvkasutatavust,
ringlussevõetavust ja
taaskasutatavust (1)

32009L0019 Komisjoni direktiiv 2009/19/EÜ,
12. märts 2009, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamiseks
nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis
käsitleb sõidukite tekitatud
raadiohäireid (elektromagnetilist
ühilduvust) (1)
32009L0046 Komisjoni direktiiv 2009/46/EÜ,
24. aprill 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/87/EÜ, millega
kehtestatakse siseveelaevade
tehnilised nõuded (1)

32005L0065 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2005/65/EÜ, 26. oktoober
2005, sadamate turvalisuse
tugevdamise kohta
32007L0071 Komisjoni direktiiv 2007/71/EÜ, 13.
detsember 2007, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/59/EÜ (laevaheitmete ja
lastijäätmete vastuvõtmise seadmete
kohta sadamates) II lisa (1)
32009L0026 Komisjoni direktiiv 2009/26/EÜ,
6. aprill 2009, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 96/98/EÜ
laevavarustuse kohta (1)

32008L0047 Komisjoni direktiiv 2008/47/EÜ, 8.
aprill 2008, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil nõukogu direktiivi
75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (1)

10/1/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrus nr
50 «Mootorsõiduki ja selle haagise
tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded»

6/30/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Direktiiv muudab direktiivi 2006/87/EÜ, mille art 1
lõige 1 viitab kohaldamisalale, mis on loetletud
direktiivi lisas. Eesti siseveeteid nimetatud lisas ei
ole ja seega ei pea Eesti direktiivi 2009/46/EÜ üle
võtma vastavalt art 6: „Käesolev direktiiv on
adresseeritud liikmesriikidele, mille territooriumil
on direktiivi 2006/87/EÜ artikli 1 lõikes 1 osutatud
siseveeteid".

6/15/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

sadamaseadus

6/15/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

sadamaseadus

4/6/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

10/29/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.
septembri 2004. a määrus nr 183 “ Laevade
ohutusvarustusele esitatavad nõuded,
ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise
ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi
vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale
paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse
tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord"
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. mai
2004. a määrus nr 129 "Nõuded surveseadmele
ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja
tõendamise kord"

32009L0005 Komisjoni direktiiv 2009/5/EÜ,
30. jaanuar 2009, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/22/EÜ (mis käsitleb
nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85
ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise
miinimumtingimusi seoses
autovedudega seotud
sotsiaalõigusnormidega) III lisa (1)
31987L0372 Nõukogu direktiiv, 25. juuni 1987,
sagedusalade kohta, mis
reserveeritakse üleeuroopalise
üldkasutatava digitaalse maismaa
liikuva kärgside kooskõlastatud
kasutuselevõtmiseks ühenduses
32005L0045 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2005/45/EÜ, 7. september
2005, mis käsitleb liikmesriikide poolt
välja antud meremeeste tunnistuste
vastastikust tunnustamist ja millega
muudetakse direktiivi 2001/25/EÜ

12/31/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32008L0074 Komisjoni direktiiv 2008/74/EÜ,
18. juuli 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2005/55/EÜ ja direktiivi
2005/78/EÜ mootorsõidukite
tüübikinnituste osas seoses väikeste
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro
5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite
remondi- ja hooldusteabe
kättesaadavusega (1)

1/2/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määrus
nr 249 «Juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve
korralduslikud nõuded»

5/9/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. augusti
2009. a määrus nr 80 Eesti raadiosagedusplaan1

10/20/2007 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Meresõiduohutuse seadus
2. Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määrus
nr 273 Laevapere liikmete koolitus- ja
kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord,
väljastatavate dokumentide vormid ning
meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste
laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste
tunnustamise kord1
Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrus nr
50 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile
ja varustusele esitatavad nõuded”

32006L0123 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/123/EÜ, 12. detsember
2006, teenuste kohta siseturul

12/28/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teenuste direktiivi rakendamise seadus

32009L0003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/3/EÜ, 11. märts 2009,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
80/181/EMÜ mõõtühikuid käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (1)

12/31/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Valitsuse 26. aprilli 2004. a määrus nr 120
„Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI)
põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kordja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud
lisaühikud ja nende kasutamise viis"

32005L0047 Nõukogu direktiiv 2005/47/EÜ, 18.
juuli 2005, Euroopa Raudteede
Ühenduse (CER) ja Euroopa
Transporditöötajate Föderatsiooni
(ETF) vahelise raudteesektoris
piiriüleseid koostalitlusteenuseid
osutavate liikuvate töötajate
töötingimuste mõningaid aspekte
käsitleva kokkuleppe kohta - Euroopa
Raudteede Ühenduse (CER) ja
Euroopa Transporditöötajate
Föderatsiooni (ETF) vaheline
piiriüleseid koostalitlusteenuseid
osutavate liikuvate töötajate
töötingimuste mõningaid aspekte
käsitlev kokkulepe
32007L0058 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/58/EÜ, 23. oktoober
2007, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse
raudteede arendamise kohta ning
direktiivi 2001/14/EÜ
raudteeinfrastruktuuri
läbilaskevõimsuse jaotamise ja
raudteeinfrastruktuuri kasutustasude
kehtestamise kohta
32008L0068 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/68/EÜ, 24. september
2008, ohtlike kaupade siseveo
kohta (1)
32009L0121 Komisjoni direktiiv 2009/121/EÜ,
14. september 2009, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2008/121/EÜ
(tekstiilinimetuste kohta) I ja V lisa, et
kohandada neid tehnika arenguga (1)

7/27/2008 Majandus- ja
Sotsiaalministeeriu Raudteeseadus
Kommunikatsiooniminist m
eerium

6/4/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Raudteeseadus

6/30/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Raudteeseadus
2. Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a
määrus nr 118 "Ohtlike veoste autoveo eeskiri1"

9/15/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli
2004. a määrus nr 68 «Rõivaste ja tekstiiltoodete
märgistamise nõuded»

32009L0122 Komisjoni direktiiv 2009/122/EÜ,
14. september 2009, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 96/73/EÜ
(kahekomponentsete tekstiilkiusegude
teatavate kvantitatiivsete
analüüsimeetodite kohta) II lisa, et
kohandada seda tehnika arenguga (1)

9/15/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli
2004. a määrus nr 70 «Tekstiiltoodete kiukoostise
määramise meetodid»

32009L0108 Komisjoni direktiiv 2009/108/EÜ,
17. august 2009, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 97/24/EÜ kahe- või
kolmerattaliste mootorsõidukite
teatavate osade ja omaduste kohta (1)

4/30/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti
2004. a määrus nr 170 «Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri» ning
teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr
50 «Mootorsõiduki ja selle haagise
tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded»

32009L0127 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/127/EÜ, 21. oktoober
2009, millega muudetakse direktiivi
2006/42/EÜ seoses pestitsiididega
töötlemise masinatega (1)(EMPs
kohaldatav tekst)

6/15/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Masina ohutuse seadus
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. mai
2009. a määrus nr 52 "Nõuded masinale ja
osaliselt komplekteeritud masinale,
ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele
ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina
vastavushindamise kord1"

32009L0114 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/114/EÜ, 16. september
2009, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 87/372/EMÜ sagedusalade
kohta, mis reserveeritakse
üleeuroopalise üldkasutatava
digitaalse maismaa liikuva kärgside
kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks
ühenduses

5/9/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
12.08.2009.a määrus nr 80 "Eesti
raadiosagedusplaan"

32009L0125 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/125/EÜ, 21. oktoober
2009, mis käsitleb raamistiku
kehtestamist energiamõjuga toodete
ökodisaini nõuete sätestamiseks (1)
(uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav
tekst)

32009L0048 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/48/EÜ, 18. juuni 2009,
mänguasjade ohutuse kohta (1)

32009L0004 Komisjoni direktiiv 2009/4/EÜ,
23. jaanuar 2009, mis käsitleb
sõidumeerikute andmete võltsimise
vältimiseks ja tuvastamiseks võetavaid
vastumeetmeid ja millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb
nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85
ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise
miinimumtingimusi seoses
autovedudega seotud
sotsiaalõigusnormidega ja millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu
direktiiv 88/599/EMÜ (1)

11/20/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1.Toote nõuetele vastavuse seadus
2. Jäätmeseadus
3. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise
seadus
4. Haldusmenetluse seadus
5. Tarbijakaitseseadus1
6. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus
"Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus"
7. Avaliku teabe seadus
8. Vabariigi Valitsuse 26.08.2010 määrus nr 123
"Volituste andmine tootele nõuete ja
vastavushindamise korra kehtestamiseks ning
turujärelevalveasutuse määramiseks"
9. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
26.03.2012 määrus nr 25 Energiamõjuga toote
tähistamise, teabega varustamise ja
vastavushindamise üldised nõuded1

1/20/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Toote nõuetele vastavuse seadus
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3.
septembri 2010. a määrus nr 57 „Mänguasja
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise
kord“

12/31/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1/28/2010 1. Liiklusseadus
2. Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a
määruse nr 249 ”Juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja
järelevalve korralduslikud nõuded”

32006L0126 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/126/EÜ, 20. detsember
2006, juhilubade kohta
(uuestisõnastamine)
32009L0137 Komisjoni direktiiv 2009/137/EÜ,
10. november 2009, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2004/22/EÜ
(mõõtevahendite kohta)
mõõtevahendeid käsitlevaid lisasid MI001 kuni MI-005 lubatud piirvigade
ärakasutamise osas (1)(EMPs
kohaldatav tekst)
32009L0131 Komisjoni direktiiv 2009/131/EÜ,
16. oktoober 2009, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ
(ühenduse raudteesüsteemi
koostalitlusvõime kohta)
VII lisa (1)(EMPs kohaldatav tekst)
32008L0057 EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/57/EÜ,
17. juuni 2008, ühenduse
raudteesüsteemi koostalitlusvõime
kohta (uuestisõnastamine) (EMPs
kohaldatav tekst)
32010L0022 Komisjoni direktiiv 2010/22/EL,
15. märts 2010, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil nõukogu direktiive
80/720/EMÜ, 86/298/EMÜ,
86/415/EMÜ ja 87/402/EMÜ ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiive 2000/25/EÜ ja 2003/37/EÜ
seoses põllu- või metsamajanduslike
traktorite tüübikinnitusega (1)(EMPs
kohaldatav tekst)

1/19/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Liiklusseadus

12/1/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
15.05.2006 määrus nr 46 Direktiivi 2004/22/EÜ
kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite
olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse
hindamise ja tõendamise kord ning
mõõtevahendite märgistamise nõuded1

7/19/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.12.2010 määrus nr 109 "Tava- ja
kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste
kirjelduste kohaldamise kord"

7/19/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.12.2010 määrus nr 109 "Tava- ja
kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste
kirjelduste kohaldamise kord"

4/30/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
06.12.2010 määrus nr 110 "Traktori ja selle
haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja
ümberehituse tingimused, nõuded ja kord"

32010L0052 Komisjoni direktiiv 2010/52/EL,
11. august 2010, millega tehniliste
sätetega kohandamise eesmärgil
muudetakse nõukogu direktiivi
76/763/EMÜ põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite
kaassõitjaistmete kohta ja Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/144/EÜ põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite
teatavate osade ja omaduste kohta (1)

3/1/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
06.12.2010 määrus nr 110 "Traktori ja selle
haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja
ümberehituse tingimused, nõuded ja kord"

32010L0062 Komisjoni direktiiv 2010/62/EL,
8. september 2010, millega
muudetakse tehniliste sätete
kohandamise eesmärgil nõukogu
direktiive 80/720/EMÜ ja 86/297/EMÜ
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiive 2003/37/EÜ, 2009/60/EÜ ja
2009/144/EÜ seoses põllu- või
metsamajanduslikele traktoritele
tüübikinnituse andmisega (1)(EMPs
kohaldatav tekst)

9/29/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
06.12.2010 määrus nr 110 "Traktori ja selle
haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja
ümberehituse tingimused, nõuded ja kord"

32007L0023 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/23/EÜ, 23. mai 2007,
pürotehniliste toodete turule laskmise
kohta (1)
32010L0030 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/30/EL, 19. mai 2010,
energiamõjuga toodete energia- ja
muude ressursside tarbimise
näitamise kohta märgistuses ja ühtses
tootekirjelduses (1) (uuesti
sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

1/4/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32007L0059 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/59/EÜ, 23. oktoober
2007, ühenduse raudteesüsteemis
vedureid ja ronge juhtivate
vedurijuhtide sertifitseerimise kohta

lõhkematerjaliseadus

6/20/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Toote nõuetele vastavuse seadus

12/3/2009 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Raudteeseadus
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
02.03.2009 määrus nr 12 Vedurijuhiloa
väljaandmise, kehtivuse pikendamise ja duplikaadi
väljastamise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm

F

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/28/EÜ, 23. aprill 2009,
taastuvatest energiaallikatest toodetud
energia kasutamise edendamise kohta
ning direktiivide 2001/77/EÜ
ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema
kehtetuks tunnistamise kohta (1)

12/5/2010 Majandus- ja
Keskkonnaministe 1. Keskkonnaministri 19.05.2005 määrus nr 38
Kommunikatsiooniminist erium
Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded ning
eerium
biokütuste säästlikkuse kriteeriumid ja nende
tõendamise kord1
2. Vabariigi Valitsuse 26.11.2010 korraldus nr 452
„Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020”
ja selle rakendusplaani aastateks 2010–2013
heakskiitmine ning volituse andmine
Elektrituru seaduse ja vedelkütuse seaduse
muutmine ei ole ülevõtmiseks vajalik.
3. "Energiamajanduse pikaajaline riiklik
arengukava aastani 2020"
4. Elektrituruseaduses (ETS)
5. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi
seadus
6. Kaugkütteseadus
7. majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus
"Taastuvast energiaallikast toodetava
elektrienergia osakaalu määramise tingimused ja
kord elektrienergia tootmisel kombineeritult
taastuvast ja muust energiaallikast.
8. Statistikaameti põhimäärus
9. planeerimisseadus:
10. ehitusseadus:
11. riigilõivuseaduse
12. Vabariigi Valitsuse määrus "Energiatõhususe
miinimumnõuded"
13. Tarbijakaitseseadus
14. kutseseaduses
15. Vabariigi Valitsuse määrus "Võrgueeskiri"
16. riigihangete seadus
17. Vabariigi Valitsuse seadus

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

18. Keskkonnaministri 21.06.2013 määrus nr 45
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded,
biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste
keskkonnanõuetele vastavuse seire ja
aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate
biokütuste kasutamisest tuleneva
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise
määramise metoodika1
19. „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemisest saadud vahendite kasutamise
tingimused ja kord“
20. „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui
Banking Corporationi vahel sõlmitud kolmandast
kokkuleppest saadud vahendite kasutamise
tingimused ja kord“
21.„Taastuvenergiaallikate laialdasemaks
kasutamiseks energia tootmiseks ning
kaugküttevõrkude parendamiseks toetuse
andmise tingimuste ja korra kehtestamine“
22„Riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemisest saadud vahendite kasutamise
tingimused ja kord“
23 „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise
Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahel
sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite
kasutamise tingimused ja kord“

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

24.„Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise
Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel
sõlmitud kolmandast kokkuleppest saadud
vahendite kasutamise tingimused ja kord“
25. „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemise Eesti Vabariigi ja Mitsubishi
Corporationi vahel sõlmitud kolmandast
kokkuleppest saadud vahendite kasutamise
tingimused ja kord“
26.„Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise
Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel
sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite
kasutamise tingimused ja kord“
27. „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemisest saadud vahendite kasutamise
tingimused ja kord“
28. „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemise Eesti Vabariigi ja Marubeni
Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest
saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord“
29. „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui
Banking Corporationi vahel sõlmitud teisest
kokkuleppest saadud vahendite kasutamise
tingimused ja kord“
30. „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui
Banking Corporationi vahel sõlmitud neljandast
kokkuleppest saadud vahendite kasutamise
tingimused ja kord“

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32008L0096 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/96/EÜ, 19. november
2008, maanteede infrastruktuuri
ohutuse korraldamise kohta
32009L0140 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/140/EÜ, 25. november
2009, millega muudetakse direktiive
2002/21/EÜ elektrooniliste
sidevõrkude ja -teenuste ühise
reguleeriva raamistiku kohta,
2002/19/EÜ elektroonilistele
sidevõrkudele ja nendega seotud
vahenditele juurdepääsu ja
vastastikuse sidumise kohta ning
2002/20/EÜ elektrooniliste
sidevõrkude ja -teenustega seotud
lubade andmise kohta (1)

12/19/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium
5/25/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

31. „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui
Banking Corporationi vahel sõlmitud kuuendast
kokkuleppest saadud vahendite kasutamise
tingimused ja kord“
32. „Rohelise investeerimisskeemi „Tuult
energiaallikana kasutava elektritootja
investeeringute toetus” tingimused ja kord“
33. „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemisest saadud vahendite kasutamise
tingimused ja kord“
34. „Rohelise investeerimisskeemi “Korterelamute
rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused
ja kord“
35. „Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute
rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused
ja kord“
36. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
05.08.2013 käskkiri nr 13-0267 “Taastuvenergia
tegevuskava aastani 2020“ eesmärkide täitmise
jälgimise ning taastuvenergia osakaalude
arvestamise juhendi kinnitamine
37 Nõuded vedelkütusele1
38. Välisõhu kaitse seadus1
Teeseadus

1) Eektroonilise side seadus 2) Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 01.07.2011.a määrus nr
61 „Raadiosageduste kasutamise õiguse
üleandmise ja kasutuslepingu alusel kasutamiseks
andmise kord

32009L0136 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/136/EÜ, 25. november
2009, millega muudetakse direktiivi
2002/22/EÜ universaalteenuse ning
kasutajate õiguste kohta elektrooniliste
sidevõrkude ja -teenuste puhul,
direktiivi 2002/58/EÜ, milles
käsitletakse isikuandmete töötlemist ja
eraelu puutumatuse kaitset
elektroonilise side sektoris, ning
määrust (EÜ) nr 2006/2004
tarbijakaitseseaduse jõustamise eest
vastutavate siseriiklike asutuste
vahelise koostöö kohta (1)

5/25/2011 Majandus- ja
Justiitsministeeriu
Kommunikatsiooniminist m
eerium

1. Eektroonilise side seadus
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
14.06.2011.a määrus nr 44 „Nõuded numbri
liikuvuse tagamiseks sideettevõtja vahetamisel“

32010L0019 Komisjoni direktiiv 2010/19/EL,
9. märts 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/226/EMÜ ja
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2007/46/EÜ, et neid
kohandada tehnika arenguga
teatavate mootorsõidukite ja nende
haagiste kategooriate
porikaitsesüsteemide
valdkonnas (1)(EMPs kohaldatav tekst)

4/8/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Teede- ja Sideministri 18.05.2001. a määrus nr 50
"Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja
varustusele esitatavad nõuded1"

32010L0035 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/35/EL, 16. juuni 2010,
transporditavate surveseadmete kohta
ja millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ,
84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ,
84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (1)(EMPs
kohaldatav tekst)

6/30/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
07.05.2004 määrus nr 129 „Nõuded
surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse
hindamise ja tõendamise kord1“

32010L0061 Komisjoni direktiiv 2010/61/EL,
2. september 2010, millega
esmakordselt kohandatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2008/68/EÜ (ohtlike kaupade siseveo
kohta) lisasid seoses teaduse ja
tehnika arenguga (1)(EMPs
kohaldatav tekst)

6/30/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a
määrus nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri”
2. Raudteeseadus

32011L0017 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/17/EL, 9. märts 2011,
millega tunnistatakse kehtetuks
metroloogiat käsitlevad nõukogu
direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ,
71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ,
75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ
ja 86/217/EMÜ (1)

6/30/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Direktiivil on kaks ülevõtmise tähtaega. 2011.a
tähtaja osa üle võetud:
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.
detsembri 2006. a määrus nr 104 „Kohustuslikule
metroloogilisele kontrollile kuuluvate
mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised
ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning
mõõtevahendite taatluskehtivusajad”

32009L0016 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/16/EÜ, 23. aprill 2009,
mis käsitleb sadamariigi kontrolli (1)
(uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav
tekst)
32009L0017 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/17/EÜ, 23. aprill 2009,
millega muudetakse direktiivi
2002/59/EÜ, millega luuakse
ühenduse laevaliikluse seire- ja
teabesüsteem (1)

12/31/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32008L0110 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/110/EÜ, 16. detsember
2008, millega muudetakse direktiivi
2004/49/EÜ ühenduse raudteede
ohutuse kohta (raudteede ohutuse
direktiiv) (1)
32009L0149 Komisjoni direktiiv 2009/149/EÜ,
27. november 2009, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ seoses
ühiste ohutusnäitajate ja
õnnetusjuhtumite maksumuse
arvestamise ühiste meetoditega (1)
32009L0021 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/21/EÜ, 23. aprill 2009,
lipuriigi nõuete täitmise kohta (1)
32010L0036 Komisjoni direktiiv 2010/36/EL, 1. juuni
2010, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/45/EÜ reisilaevade
ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta
(1)(EMPs kohaldatav tekst)

12/24/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. meresõiduohutuse seadus
2. sadamaseadus
3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
14.07.2011määrus nr 75 Välisriigi lippu kandvate
laevade kontrollimise kord1
1. Meresõiduohutuse seadus
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
14.07.2011 määrus nr 74 Ohtlikust lastist
teavitamise kord1
3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
20.07.2011 määrus nr 81 Laeva saabumisest
teatamisel esitatavate andmete loetelu1
Raudteeseadus

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

6/18/2010 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Raudteeseadus
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.07.2011 määrus nr 64 Raudteeliiklusõnnetuste
ja raudteeintsidentide jaotus, ohutusnäitajad ja
nendest teavitamise kord1

6/17/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium
6/29/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Veeteede Ameti põhimäärus
2. Meresõiduohutuse seadus1
1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
09.03.2005 määruse nr 30 "Kohalikus rannasõidus
sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad,
ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm"
2. Meresõiduohutuse seadus

32009L0015 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/15/EÜ, 23. aprill 2009,
laevade kontrollimise ja ülevaatusega
tegelevate organisatsioonide ja
veeteede ametite vastavat tegevust
käsitlevate ühiste eeskirjade ja
standardite kohta (1)

6/17/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Meresõiduohutuse seadus
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
26.08.2011määrus nr 84 Volitatud
klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja
volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve
teostamise kord

32010L0048 Komisjoni direktiiv 2010/48/EL, 5. juuli
2010, millega kohandatakse tehnika
arenguga Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/40/EÜ
mootorsõidukite ja nende haagiste
tehnoülevaatuse kohta (1)

12/31/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
18.07.2011 määrus nr 77 Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise
tingimused ja kord

32011L0074 Komisjoni direktiiv 2011/74/EL,
29. juuli 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 96/73/EÜ
(kahekomponentsete tekstiilkiusegude
teatavate kvantitatiivsete
analüüsimeetodite kohta) II lisa, et
kohandada seda tehnika arenguga (1)

7/30/2012 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
12.04.2004 määrus nr 70 Tekstiiltoodete
kiukoostise määramise meetodid

32011L0073 omisjoni direktiiv 2011/73/EL, 29. juuli
2011, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2008/121/EÜ (tekstiilinimetuste kohta)
I ja V lisa, et kohandada neid tehnika
arenguga (1)

7/30/2012 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
12.04.2004 määrus nr 68 määrus Rõivaste ja
tekstiiltoodete märgistamise nõuded

32009L0020 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/20/EÜ, 23. aprill 2009,
laevaomanike kindlustuse kohta
merinõuete korral (1)
32010L0047 Komisjoni direktiiv 2010/47/EL, 5. juuli
2010, millega kohandatakse tehnika
arenguga Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2000/30/EÜ
ühenduses liiklevate kommertsveokite
tehnokontrolli kohta

1/1/2012 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Kaubandusliku meresõidu seadus
2. Meresõiduohutuse seadus

1/1/2012 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
15.12.2011 määrus nr 114 Politseiametniku poolt
liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele
vastavuse kontrollimise ulatus ja kord

32011L0018 Komisjoni direktiiv 2011/18/EL,
1. märts 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse
raudteesüsteemi koostalitlusvõime
kohta) II, V ja VI lisa (1) (EMPs
kohaldatav tekst)
32009L0018 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/18/EÜ, 23. aprill 2009,
millega kehtestatakse meretranspordi
sektoris toimunud õnnetusjuhtumite
juurdluse põhimõtted ning muudetakse
nõukogu direktiivi 1999/35/EÜ ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2002/59/EÜ (1)

12/31/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1.12.10
määrus nr 109 "Tava- ja kiirraudteesüsteemi
koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise
kord"

6/17/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Meresõiduohutuse seadus
2. Isikuandmete kaitse seadus
3. Lennundusseadus
4. Meresõiduohutuse seadus
5. Raudteeseadus
6. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
09.11.2012 määrus nr 72 Ohutusjuurdluse kord

32009L0012 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/12/EÜ, 11. märts 2009,
lennujaamatasude kohta (1)
32010L0068 Komisjoni direktiiv 2010/68/EL,
22. oktoober 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
96/98/EÜ laevavarustuse kohta (1)

3/15/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium
12/10/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32011L0075 Komisjoni direktiiv 2011/75/EL,
2. september 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
96/98/EÜ laevavarustuse
kohta (1)(EMPs kohaldatav tekst)

10/5/2012 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Lennundusseadus

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.
septembri 2004. a määrus nr 183 „Laevade
ohutusvarustusele esitatavad nõuded,
ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise
ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi
vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale
paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse
tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord”
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.
septembri 2004. a määrus nr 183 „Laevade
ohutusvarustusele esitatavad nõuded,
ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise
ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi
vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale
paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse
tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord”

32011L0015 Komisjoni direktiiv 2011/15/EL,
23. veebruar 2011, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2002/59/EÜ, millega
luuakse ühenduse laevaliikluse seireja teabesüsteem (1) (EMPs
kohaldatav tekst)

3/16/2012 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1) meresõiduohutuse seadus 2) Majandus- ja
Kommunikatsiooniministri 28.09.2004 määrus nr
183 Laevade ohutusvarustusele esitatavad
nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse
tõendamise ja märgistusega varustamise kord,
vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse
katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning
laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle
väljastamise kord
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. aprilli
2004. a määrus nr 87 „Nõuded lõhkematerjalile ja
lõhkematerjali vastavushindamise protseduurid”

32012L0004 Komisjoni direktiiv 2012/4/EL, 22.
veebruar 2012, millega muudetakse
direktiivi 2008/43/EÜ nõukogu direktiivi
93/15/EMÜ kohase tsiviilotstarbeliseks
kasutamiseks mõeldud
lõhkematerjalide identifitseerimise ja
jälgitavuse süsteemi loomise kohta (1)

4/4/2012 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32010L0040 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/40/EL, 7. juuli 2010, mis
käsitleb raamistikku intelligentsete
transpordisüsteemide
kasutuselevõtmiseks
maanteetranspordis ja liideste jaoks
teiste transpordiliikidega (1) (EMPs
kohaldatav tekst)
32012L0007 Komisjoni direktiiv 2012/7/EL, 2. märts
2012, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse
kohta) II lisa III osa, et kohandada
seda tehnika arenguga (1)

2/27/2012 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Liiklusseadus

1/20/2013 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
03.09.2010 määrus nr 57 Mänguasja
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise
kord

32011L0094 Komisjoni direktiiv 2011/94/EL, 28.
november 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta

6/30/2012 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
21.06.2011 määrus nr 50 Mootorsõidukijuhi
eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise
kord ja juhiloa vormid ning nõuded
eksamisõidukitele

32009L0072 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/72/EÜ, 13. juuli 2009,
mis käsitleb elektrienergia siseturu
ühiseeskirju ning millega tunnistatakse
kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (1)

3/3/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32009L0073 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/73/EÜ, 13. juuli 2009,
mis käsitleb maagaasi siseturu
ühiseeskirju ning millega tunnistatakse
kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (1)

3/3/2011 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Elektrituruseadus
2. Vabariigi Valitsuse 26.06.2003 määrus nr 184
Võrgueeskiri
3. Sotsiaalhoolekande seadus
4. Ehitusseadus
5. riigivaraseadus
6. planeerimisseadus
7. Vabariigi Valitsuse seadus
8. haldusmenetluse seadus
9. Majandus-ja kommunikatsiooniministri 17.
detsembri 2007. a määrus nr 100
„Konkurentsiameti põhimäärus”
10. avaliku teenistuse seadus
11. Vabariigi Valitsuse korraldus nr 74 „Eesti
elektrimajanduse arengukava aastani 2018”
heakskiitmine
12. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
06.04.2005 määrus nr 42 „Võrguteenuste
kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise
tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“
13. Tarbijakaitseseadus
14. Võlaõigusseadus
15. karistusseadustik
16. tsiviilseadustiku üldosa seadus
17. Välissuhtlemisseadus
1. Maagaasiseadus
2. Ehitusseadus
3. küttegaasi ohutuse seadus
4. Planeerimisseadus
5. Vabariigi Valitsuse seadus
6. Avaliku teabe seadus
7. Konkurentsiseadus
8. Haldusmenetluse seadus
9. Karistusseadustik
10. Sotsiaalhoolekande seadus
11. Tarbijakaitseseadus
12. Võlaõigusseadus

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32011L0076 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/76/EL, 27. september
2011, millega muudetakse direktiivi
1999/62/EÜ raskete kaubaveokite
maksustamise kohta teatavate
infrastruktuuride kasutamise eest (1)
32011L0072 EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/72/EL,
14. september 2011, millega
muudetakse direktiivi 2000/25/EÜ
paindlikkuskava alusel turule viidud
traktoreid käsitlevate sätete osas
(EMPs kohaldatav tekst)

13. “Energiasäästu sihtprogrammi 2007–2013” ja
““Energiasäästu sihtprogrammi 2007–2013”
rakendusplaani aastateks 2007–2009” kinnitamine
14. Majandus-ja kommunikatsiooniministri 17.
detsembri 2007. a määrus nr 100
„Konkurentsiameti põhimäärus”
15. Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele
riiklike tagatiste andmiseks energiasäästlikuks
ehitamiseks ja renoveerimiseks ning
kaugküttesüsteemide ja väikekatlamajade
tõhustamiseks ning taastuvkütusele üleviimiseks
16. Arukate arvestisüsteemide rakendamise
majandusliku põhjendatuse ja kulutõhususe
hinnangu koostamine
17. Majandus- ja kommunikatsioonimistri 09.04.14
käskkiri nr 14-0109 Arukate arvestisüsteemide
rakendamise majandusliku põhjendatuse ja
kulutõhususe hinnangu koostamine
18. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
29.12.2005 määrus nr 160 Riigipiiri ületavale
gaasitorustikule kolmanda osapoole juurdepääsu
eranditaotluse ja erandi andmise otsuses
sisalduvate andmete loetelu
19. Tsiviilseadustiku üldosa seadus

10/16/2013 Majandus- ja
Rahandusministee Raskeveokimaksu seadus
Kommunikatsiooniminist rium
eerium

9/24/2012 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
6.detsembri 2010. a määrus nr 110 Traktori ja
selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse
ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord

32011L0087 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/87/EL, 16. november
2011, millega muudetakse direktiivi
2000/25/EÜ seoses heitkoguste
etappide kohaldamisega
kitsarööpmeliste traktorite suhtes (1)
32010L0065 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/65/EL, 20. oktoober
2010, milles käsitletakse liikmesriikide
sadamatesse sisenevate ja neist
väljuvate laevade teavitusformaalsusi
ning millega tunnistatakse kehtetuks
direktiiv 2002/6/EÜ

32012L0032 KOMISJONI DIREKTIIV 2012/32/EL,
25. oktoober 2012, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
96/98/EÜ laevavarustuse kohta
(EMPs kohaldatav tekst)

12/9/2012 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

5/19/2012

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
6.detsembri 2010. a määrus nr 110 Traktori ja
selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse
ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord

Majandus- ja
Rahandusministee 1. Meresõiduohutuse seaduse
Kommunikatsiooniminist rium
2. sadamaseadus
eerium
3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
12.06.2013 määrus nr 39 “Elektroonilise
mereinfosüsteemi põhimäärus"
4. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määrus nr
194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre,
sadamatesse ning piiriveekogude Eestile
kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist
väljumise kord
Rahandusministri 2. mai 2006. a määrus nr 32
„Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis
muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni
kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised
11/30/2013 Majandus- ja
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.
Kommunikatsiooniminist
septembri 2004. a määrus nr 183 “Laevade
eerium
ohutusvarustusele esitatavad nõuded,
ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise
ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi
vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale
paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse
tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord”

32010L0031 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/31/EL, 19. mai 2010,
hoonete energiatõhususe kohta
(uuesti sõnastatud)

7/9/2012

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Ehitusseadus
2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
29.09.2010 määrus nr 71 Andmete loetelu
kuumaveekatla edasimüügil ja nende edastamise
kord
3. Vabariigi Valitsuse 30.08.2012 määrus nr 68
Energiatõhususe miinimumnõuded
4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
08.10.2012 määrus nr 63 Hoonete
energiatõhususe arvutamise metoodika
5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
07.11.2012 määrus nr 70 Hoonete
tehnosüsteemidele esitatavad nõuded
6. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
23.04.2013 a. määrus nr 30 „Energiamärgise vorm
ja väljastamise kord“
7. Elektrituruseadus
8. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
17.08.2010 määrus nr 52 Rohelise
investeerimisskeemi “Korterelamute
rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused
ja kord
9. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
5.04.2012 määrus nr 27 Rohelise
investeerimisskeemi „Väikeelamute
rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused
ja kord1
10. Toote nõuetele vastavuse seadus
11. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
12.06.2008 määrus nr 48 Energiaauditi ja ehitise
ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti
koostamise toetamise tingimused ja kord

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

12. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
3.05.2007 määrus nr 30 Tõhusa koostootmise
nõuded
13. Vabariigi Valitsuse 29.07.2010 määrus nr 105
Biomassist elektrienergia koostootmise juhis
14. Vahekokkuvõte „Energiasäästu sihtprogrammi
2007-2013“ rakendamisest ja kava edasine
elluviimine Eesti teine energiatõhususe
tegevuskava
15. Programmi „Elanike teavitamine elamute
energiasäästlikkusest” kinnitamine
16. majandus- ja kommunikatsiooniministri
17.09.2010 määrus nr 67 „Nõuded
ehitusprojektidele"
17. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
27.09.2012 määrus nr 62 „Registreeritavate
soojus- ja jahutusseadmete täpne määratlus ja
andmete loetelu ning andmete edastamise kord
18. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
04.03.2014 määrus nr 16 Elamu energiaauditi
aruande vorminõuded ja väljastamise kord

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
21.05.2013 määrus nr 34 Laeva vahiteenistuse
kord 2. Vabariigi Valitsuse 20.06.2013 määrus nr
96 Laevapere liikmete koolitus- ja
kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord1

12/1/2013
32012L0048 Komisjoni direktiiv 2012/48/EL,
10. detsember 2012, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2006/87/EÜ (millega
kehtestatakse siseveelaevade
tehnilised nõuded) lisasid

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Ei vaja ülevõtmist

32012L0049 Komisjoni direktiiv 2012/49/EL,
12/1/2013
10. detsember 2012, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2006/87/EÜ (millega
kehtestatakse siseveelaevade
tehnilised nõuded) II lisa (1)

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Ei vaja ülevõtmist

32012L0035 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/35/EL, 21. november
2012, millega muudetakse direktiivi
2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe
miinimumtaseme kohta (1)

7/3/2014

6/30/2013
32012L0045 Komisjoni direktiiv 2012/45/EL,
3. detsember 2012, millega teist korda
kohandatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike
kaupade siseveo kohta) lisasid
teaduse ja tehnika arenguga (1)

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a
määrus nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri”
2. Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni lisa
C „Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo
määrus” (RID) 1. jaanuari 2013. a redaktsioon

4/1/2014
32013L0008 Komisjoni direktiiv 2013/8/EL,
26. veebruar 2013, millega
muudetakse tehniliste sätete
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/144/EÜ põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite
teatavate osade ja omaduste
kohta (1)(EMPs kohaldatav tekst)
10/31/2013
32012L0024 Komisjoni direktiiv 2012/24/EL, 8.
oktoober 2012, millega muudetakse
tehniliste sätete kohandamise
eesmärgil nõukogu direktiivi
86/297/EMÜ traktorite jõusiirdevõlle ja
nende kaitseseadiseid käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (1)(EMPs kohaldatav tekst

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6.
detsembri 2010. a määruse nr 110 „Traktori ja
selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse
ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord”

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6.
detsembri 2010. a määruse nr 110 „Traktori ja
selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse
ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord”

3/19/2014
32013L0010 Komisjoni direktiiv 2013/10/EL,
19. märts 2013, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ
aerosoole käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise kohta, et
kohandada selle direktiivi
märgistamisalaseid sätteid Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega
(EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete
ja segude klassifitseerimist,
märgistamist ja pakendamist (1)

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. mai
2004. a määrus nr 129 „Nõuded surveseadmele
ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja
tõendamise kord“

32013L0029 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
10/3/2013
direktiiv 2013/29/EL, 12. juuni 2013,
pürotehniliste toodete turul
kättesaadavaks tegemist käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (uuesti sõnastatud) (

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. aprilli
2010. a määrus nr 21 „Pürotehnilisele tootele,
selle pakendile, pürotehnilise tootega kaasnevale
teabele ja märgistusele ning pürotehnilise toote
nõuetele vastavuse tõendamisele esitatavad
nõuded”

32013L0018 Nõukogu direktiiv 2013/18/EL, 13. mai 7/1/2013
2013, millega kohandatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/28/EÜ taastuvatest
energiaallikatest toodetud energia
kasutamise edendamise kohta seoses
Horvaatia Vabariigi ühinemisega
32009L0119 Nõukogu direktiiv 2009/119/EÜ,
14. september 2009, millega
kohustatakse liikmesriike säilitama
toornafta ja/või naftatoodete
miinimumvarusid

32013L0009 Komisjoni direktiiv 2013/9/EL, 11.
märts 2013, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse
raudteesüsteemi koostalitlusvõime
kohta) III lisa (1)
32012L0036 Komisjoni direktiiv 2012/36/EL,
19. november 2012, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ
juhilubade kohta
32013L0047 Komisjoni direktiiv 2013/47/EL,
2. oktoober 2013, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

31.12.2012 Majandus- ja
ja 2014
Kommunikatsiooniminist
eerium

1/1/2014 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

12/31/2013 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

12/31/2013 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Direktiiv ei vaja ülevõtmist, kuna Artikkel 1 järgi
direktiivi 2009/28/EÜ I lisa A osas lisatakse tabelis
Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine
kanne:
"Horvaatia | 12,6 % | 20 %" |, mis meie õigusakte
ei mõjuta

1. Vedelkütusevaru seadus1
2. AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri põhikiri
3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
12.01.2006 määrus nr 5 Vedelkütusevaru
moodustamiseks ja hoidmiseks korraldatavate
hangete läbiviimise põhimõtted ja
vedelkütusevaruga seotud lepingute
üldtingimused
4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
18.12.2006 määrus nr 106 Vedelkütusevaru
haldaja tegutsemispõhimõtted ning
vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava
vedelkütusevaru müümise kord
varustamisraskuste korral
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
04.12.2012 a. määrus nr 77 "Tava- ja
kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste
kirjelduste kohaldamise kord"

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
21.06.2011 määrus nr 50 „Mootorsõidukijuhi
eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise
kord ja juhiloa vormid ning nõuded
eksamisõidukitele“
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
21.06.2011 määrus nr 50 „Mootorsõidukijuhi
eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise
kord ja juhiloa vormid ning nõuded
eksamisõidukitele“

32013L0015 Nõukogu direktiiv 2013/15/EL, 13. mai
2013, millega kohandatakse teatavaid
direktiive kaupade vaba liikumise
valdkonnas seoses Horvaatia
Vabariigi ühinemisega

7/1/2013 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Keskkonnaministri 22.09.2004 määrus nr 122
Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete
heitkoguste, suitsususe ja mürataseme
piirväärtused
2. Vabariigi Valitsuse 20.09.2004 määrus nr 299
Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate
vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate
orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete
summaarsed piirkogused ja nende saavutamise
tähtajad
3. Välisõhu kaitse seadus
4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
03.06.2011 määrus nr 37 Auto, mootorratta,
mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse,
üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused,
nõuded ja kord
5. Kaubandustegevuse seadus
6. Tarbijakaitseseadus
7. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.03.2013 määrus nr 16 Maanteeameti
põhimäärus
8. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
12.04.2004 määrus nr 69 „Jalatsite märgistamise
nõuded“
9. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus
Traktori ja selle haagise tüübikinnituse,
üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused,
nõuded ja kord
10. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
03.06.2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta,
mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse,
üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused,
nõuded ja kord“

32013L0022 Nõukogu direktiiv 2013/22/EL, 13. mai
2013, millega kohandatakse teatavaid
direktiive transpordipoliitika
valdkonnas seoses Horvaatia
Vabariigi ühinemisega

7/1/2013 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
21.06.2011. a määrus nr 50 „Mootorsõidukijuhi
eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise
kord ja juhiloa vormid ning nõuded
eksamisõidukitele“
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
03.03.2011. a määrus nr 19 „Mootorsõiduki ja
selle haagise registreerimise tingimused ja kord“
3. Meresõiduohutuse seadus
4. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise
seadus
5. Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja
kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning
diplomite ja kutsetunnistuste vormid
6. Autoveoseadus
7. Liiklusseadus
8. Raskeveokimaksu seadus
9. Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a
määrus nr 87 «Autojuhi kutseoskusnõuete,
ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse
õppekavade ja koolitunnistuse vormi
kehtestamine»

32011L0082 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/82/EL, 25. oktoober
2011, millega hõlbustatakse piiriülest
teabevahetust liiklusohutusega seotud
liiklusnõuete rikkumise kohta

11/7/2013 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32012L0046 Komisjoni direktiiv 2012/46/EL,
6. detsember 2012, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 97/68/EÜ väljaspool
teid kasutatavatele liikurmasinatele
paigaldatavate sisepõlemismootorite
heitgaaside ja tahkete heitmete
vähendamise meetmeid käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (1)

12/21/2013 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Liiklusseadus
2. Väärteomenetluse seadustik
3. Majandus- ja kommunikatsiooniministi
19.02.2014 määrus nr 13 Euroopa Liidu
liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud
liiklusnõuete rikkumistega seotud andmete
vahetamise kord ja andmete vahetamiseks
vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
04.12.2012 määrus nr 77 „Tava- ja
kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste
kirjelduste kohaldamise kord“.

32013L0060 Komisjoni direktiiv 2013/60/EL,
27. november 2013, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
97/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste
mootorsõidukite teatavate osade ja
omaduste kohta, Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiivi 2002/24/EÜ kahevõi kolmerattaliste mootorsõidukite
tüübikinnituse kohta ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/67/EÜ kahe- või kolmerattalistele
mootorsõidukitele valgustus- ja
valgussignaalseadmete paigaldamise
kohta (1

6/30/2014 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32012L0046 Komisjoni direktiiv 2012/46/EL,
6. detsember 2012, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 97/68/EÜ väljaspool
teid kasutatavatele liikurmasinatele
paigaldatavate sisepõlemismootorite
heitgaaside ja tahkete heitmete
vähendamise meetmeid käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (1)
32013L0049 Komisjoni direktiiv 2013/49/EL,
11. oktoober 2013, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2006/87/EÜ (millega
kehtestatakse siseveelaevade
tehnilised nõuded) II lisa

12/21/2013 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
04.12.2012 a. määrus nr 77 "Tava- ja
kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste
kirjelduste kohaldamise kord"

10/11/2014 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

ei vaja ülevõtmist

32013L0054 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/54/EL, 20. november
2013, 2006. aasta meretöönormide
konventsiooni järgimise ja täitmise
tagamisega seotud lipuriigi kohustuste
kohta (1)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
03.06.2011. a määrus nr 37 „Auto, mootorratta,
mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse,
üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused,
nõuded ja kord“

3/31/2015 Majandus- ja
Sotsiaalministeeriu Meretöö seadus
Kommunikatsiooniminist m
eerium

32013L0052 Komisjoni direktiiv 2013/52/EL,
30. oktoober 2013, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
96/98/EÜ laevavarustuse kohta

12/4/2014 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.
septembri 2004. a määrus nr 183 „Laevade
ohutusvarustusele esitatavad nõuded,
ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise
ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi
vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale
paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse
tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord”

32014L0043 Komisjoni direktiiv 2014/43/EL,
18. märts 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandusja metsatraktorite mootoritest
paisatavate gaasiliste ja tahkete
osakeste heitmete vastu võetavate
meetmete kohta) I, II ja III lisa

1/1/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
06.12.2010 määrus nr 110 „Traktori ja selle
haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja
ümberehituse tingimused, nõuded ja kord“

32014L0044 Komisjoni direktiiv 2014/44/EL,
18. märts 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2003/37/EÜ (põllu- või
metsamajanduslike traktorite, nende
haagiste ja pukseeritavate
vahetatavate masinate, ja nende
masinate jaoks mõeldud süsteemide,
nende osade ja eraldi seadmestike
tüübikinnituse andmise kohta) I, II ja III
lisa
32014L0037 Komisjoni rakendusdirektiiv
2014/37/EL, 27. veebruar 2014,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
91/671/EMÜ turvavööde ja lapse
turvasüsteemide kohustusliku
kasutamise kohta sõidukites
32013L0038 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/38/EL, 12. august 2013,
millega muudetakse direktiivi
2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi
kontrolli
32014L0038 Komisjoni direktiiv 2014/38/EL,
10. märts 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/57/EÜ III lisa seoses
mürareostusega

1/1/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
06.12.2010 määrus nr 110 „Traktori ja selle
haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja
ümberehituse tingimused, nõuded ja kord“

9/20/2014 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni
2011. a määrus nr 42 „Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele”

11/21/2014 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuli
2011. a määrus nr 75 „Välisriigi lippu kandvate
laevade kontrollimise kord

1/1/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
04.12.2012 a. määruse nr 77 "Tava- ja
kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste
kirjelduste kohaldamise kord" muutmine

32014L0068 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/68/EL, 15. mai 2014,
surveseadmete turul kättesaadavaks
tegemist käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti
sõnastatud)

28.02.2015/ Majandus- ja
18.07.2016 Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Toote nõuetele vastavuse seadus
2. Majandus- ja taristuministri 27.02.2015 määrus
nr 18 "Surveseadmele, aerosooliballoonile ja
gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende
nõuetele vastavuse tõendamise kord"

32014L0034 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/34/EL, 26. veebruar
2014, plahvatusohtlikus keskkonnas
kasutatavaid seadmeid ja
kaitsesüsteeme käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (uuesti sõnastatud)

4/19/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Toote nõuetele vastavuse seadus
2. Majandus- ja taristuministri 19.02.2015 määrus
nr 11 "Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale
seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded
ning vastavushindamise kord"

32014L0058 Komisjoni rakendusdirektiiv
2014/58/EL, 16. aprill 2014, millega
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2007/23/EÜ alusel
kehtestatakse pürotehniliste toodete
jälgitavuse süsteem (1)

4/30/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja taristuministri 15.04.2015 määrus
nr 30 Pürotehnilisele tootele, selle pakendile,
pürotehnilise tootega kaasnevale teabele ja
märgistusele ning pürotehnilise toote nõuetele
vastavuse tõendamisele esitatavad nõuded
2. Toote nõuetele vastavuse seadus
3. Lõhkematerjaliseadus

32015L0413 EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2015/413,
11. märts 2015, millega hõlbustatakse
piiriülest teabevahetust
liiklusohutusnõuete rikkumise kohta

5/6/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

30.09.2013/ Majandus- ja
32013L0029 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
30.06.2015 Kommunikatsiooniminist
direktiiv 2013/29/EL, 12. juuni 2013,
eerium
pürotehniliste toodete turul
kättesaadavaks tegemist käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (uuesti sõnastatud) (1)

1. Liiklusseadus
2. Väärteomenetluse seadustik
3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
19.02.2014 määrus nr 13 „Euroopa Liidu
liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud
liiklusnõuete rikkumistega seotud andmete
vahetamise kord ja andmete vahetamiseks
vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord "
1. Lõhkematerjaliseadus1
2. Majandus- ja taristuministri 15.04.2015 määrus
nr 30 Pürotehnilisele tootele, selle pakendile,
pürotehnilise tootega kaasnevale teabele ja
märgistusele ning pürotehnilise toote nõuetele
vastavuse tõendamisele esitatavad nõuded

32014L0103 Komisjoni direktiiv 2014/103/EL, 21.
november 2014, millega
kohandatakse kolmandat korda
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade
siseveo kohta) lisasid teaduse ja
tehnika arenguga

6/30/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a
määrus nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri”
2. Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni lisa
C „Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo
määrus” (RID) 1. jaanuari 2015. a redaktsioon
3. Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni lisa
C „Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo
määrus” (RID) 1. jaanuari 2017. a redaktsioon

32014L0079 Komisjoni direktiiv 2014/79/EL, 20.
juuni 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade
ohutuse kohta) II lisa C liidet seoses
ainetega tris(2-kloroetüül)fosfaat,
tris(2-kloro-1-metüületüül)fosfaat ja
tris[2-kloro-1(klorometüül)etüül]fosfaat (1)
32014L0081 Komisjoni direktiiv 2014/81/EL, 23.
juuni 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade
ohutuse kohta) II lisa C liidet seoses
ainega bisfenool A
32014L0084 Komisjoni direktiiv 2014/84/EL, 30.
juuni 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade
ohutuse kohta) II lisa A liidet seoses
nikliga
32014L0088 Komisjoni direktiiv 2014/88/EL, 9. juuli
2014, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2004/49/EÜ seoses ühiste
ohutusnäitajatega ja õnnetusjuhtumite
maksumuse arvestamise ühiste
meetoditega (1) (EMPs kohaldatav
tekst)

12/21/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
3. septembri 2010. a määrus nr 57 "Mänguasja
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise
kord"

12/21/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
3. septembri 2010. a määrus nr 57 "Mänguasja
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise
kord"

7/1/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
3. septembri 2010. a määrus nr 57 "Mänguasja
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise
kord"

7/30/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01. aprilli
2014. a määrus nr 27 „Ohutusnäitajad ja nendest
teavitamise kord ning nõuded
raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse
ning raudteeveeremi, samuti raudteeohutuse
nõuetele vastavuse kontrollimise ning
raudteeohutuse olukorda kajastavale
aruandlusele, aruannete vormid ja esitamise
tähtajad“

32014L0093 Komisjoni direktiiv 2014/93/EL,
18. juuli 2014, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 96/98/EÜ
laevavarustuse kohta

32014L0082 Komisjoni direktiiv 2014/82/EL, 24.
juuni 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2007/59/EÜ üldiste
kutsealaste teadmiste ning
meditsiiniliste ja vedurijuhiloaga
seotud nõuete osas
32014L0033 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/33/EL, 26. veebruar
2014, lifte ja lifti ohutusseadiseid
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta

8/14/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

7/1/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
28.09.2004 määrus nr 183 „Laevade
ohutusvarustusele esitatavad nõuded,
ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise
ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi
vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale
paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse
tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord“
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
25.06.2013 määrus nr 44 Vedurijuhi
eksamineerimise kord;

4/19/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Ehitusseadustik
2. Toote nõuetele vastavuse seadus
3. Majandus- ja taristuministri 27.02.2015 määrus
nr 17 "Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende
vastavushindamisele esitatavad nõuded"

32014L0029 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/29/EL, 26. veebruar
2014, lihtsate surveanumate turul
kättesaadavaks tegemist käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta
32014L0030 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/30/EL, 26. veebruar
2014, elektromagnetilist ühilduvust
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud)

4/19/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja taristuministri 27.02.2015 määrus
nr 18 "Surveseadmele, aerosooliballoonile ja
gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende
nõuetele vastavuse tõendamise kord"
2. Toote nõuetele vastavuse seadus

4/19/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus
nr 91 "Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded
ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele
esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded
ja vastavushindamise kord"
2. Toote nõuetele vastavuse seadus

32014L0035 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/35/EL, 26. veebruar
2014, teatavates pingevahemikes
kasutatavate elektriseadmete turul
kättesaadavaks tegemist käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta

4/19/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus
nr 91 "Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded
ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele
esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded
ja vastavushindamise kord"
2. Toote nõuetele vastavuse seadus

32014L0085 Komisjoni direktiiv 2014/85/EL, 1. juuli
2014, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2006/126/EÜ juhilubade kohta

12/31/2015 Majandus- ja
SOM
Kommunikatsiooniminist
eerium

32014L0111 Komisjoni rakendusdirektiiv
2014/111/EL, 17. detsember 2014,
millega muudetakse direktiivi
2009/15/EÜ seoses Rahvusvahelises
Mereorganisatsioonis (IMO) teatavate
koodeksite vastuvõtmisega ning
teatavatesse konventsioonidesse ja
protokollidesse sellega seotud
muudatuste tegemisega

12/31/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32013L0030 EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/30/EL,
12. juuni 2013, milles käsitletakse
avamere nafta- ja
gaasiammutamisprotsesside ohutust
ja millega muudetakse direktiivi
2004/35/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

7/19/2015 Majandus- ja
KEM, SIM
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr
80 „Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki
juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi
juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused
ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas
meditsiinilised vastunäidustused, mille korral
mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud”
muutmine
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni
2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi
eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise
kord ja juhiloa vormid ning nõuded
eksamisõidukitele”
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. augusti
2011. a määruse nr 84 „Volitatud
klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja
volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve
teostamise kord” muutmine

1. Kemikaaliseadus
2. Politsei ja piirivalve seadus
3. Vabariigi Valitsuse 04.08.2011 korraldusega nr
340 „Siseministeeriumi juhtimisel koostatud
hädaolukorra lahendamise plaanide
kehtestamine“. Plaan ise on avaldatud SiMi
veebilehel
4. Vabariigi Valitsuse 23.07.2002 määrus nr 237
"Otsingu- ja päästetöö, sealhulgas merereostuse
avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal
ning piiriveekogus"
5. Vabariigi Valitsuse 25.04.2013 korraldus nr 208
"Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta
koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan,
ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra
lahendamise plaani koostamiseks pädevate
täidesaatva riigivõimu asutuste määramine"

11/18/2015 Majandus- ja
32014L0100 Komisjoni direktiiv 2014/100/EL, 28.
Kommunikatsiooniminist
oktoober 2014, millega muudetakse
eerium
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse
ühenduse laevaliikluse seire- ja
teabesüsteem
30.06.2011/ Majandus- ja
32011L0017 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
30.11.2015 Kommunikatsiooniminist
direktiiv 2011/17/EL, 9. märts 2011,
eerium
millega tunnistatakse kehtetuks
metroloogiat käsitlevad nõukogu
direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ,
71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ,
75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ
ja 86/217/EMÜ
32014L0106 Komisjoni direktiiv 2014/106/EL, 5.
detsember 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse
raudteesüsteemi koostalitlusvõime
kohta) V ja VI lisa
32015L0559 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/559, 9.
aprill 2015, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 96/98/EÜ
laevavarustuse kohta

1/1/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

4/30/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

meresõiduohutuse seadus

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
12.12.2006 määruse nr 104 „Kohustuslikule
metroloogilisele kontrollile kuuluvate
mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised
ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning
mõõtevahendite taatluskehtivusajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus
04.12.2012 nr 77 „Tava- ja kiirraudteesüsteemi
koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise
kord“

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
28.09.2004 määrus nr 183 „Laevade
ohutusvarustusele esitatavad nõuded,
ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise
ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi
vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale
paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse
tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord“

32012L0034 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/34/EL, 21. november
2012, millega luuakse ühtne Euroopa
raudteepiirkond (1) (uuesti
sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

6/16/2015 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Raudteeseadus
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
27.03.2013 määrus nr 23 "Raudtee-ettevõtja
tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja
tähtajad ning raamatupidamisandmete loetelu"
3. Majandus- ja taristuministri 17.03.2017 määrus
nr 19 "Majandus- ja taristuministri määruste
muutmine seoses
direktiivide 2007/59/EÜ ja 2012/34/EL
ülevõtmisega"
4. Vabariigi Valitsuse 18.03.2004 määrus nr 75
"Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise
sulgemise kord"
5. Majandus- ja taristuministri 19.08.2016 määrus
nr 51 Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu
arvestamise metoodika
6. Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

32014L0032 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/32/EL, 26. veebruar
2014, mõõtevahendite turul
kättesaadavaks tegemist käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (uuesti sõnastatud) (1)

4/19/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja taristuministri 29.03.2016 määrus nr
29 "Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse
kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded,
nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord
ning mõõtevahendite märgistamise nõuded"

32015L0013 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2015/13, 31. oktoober 2014, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2014/32/EL III lisa
seoses veearvestite vee kulupiiridega

4/19/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja taristuministri 29.03.2016 määrus nr
29 "Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse
kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded,
nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord
ning mõõtevahendite märgistamise nõuded"

32014L0031 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/31/EL, 26. veebruar
2014, mitteautomaatkaalude turul
kättesaadavaks tegemist käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta

4/19/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja taristuministri 12.04.2016 määrus nr
32 "Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja
tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele,
konstruktsioonile, märgistusele,
vastavushindamisele ja tõendamisele"

32014L0028 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/28/EL, 26. veebruar
2014, tsiviilotstarbeliseks
kasutamiseks mõeldud
lõhkematerjalide turul kättesaadavaks
tegemist ja järelevalvet käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (uuesti sõnastatud) (1)

4/19/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja taristuministri 05.05.2016 määrus
nr 37 "Lõhkematerjalile, selle märgistusele ja
vastavushindamisele esitatavad nõuded"
2. Toote nõuetele vastavuse seadus
3. Lõhkematerjaliseadus

32014L0053 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/53/EL, 16. aprill 2014,
raadioseadmete turul kättesaadavaks
tegemist käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise kohta ja
millega tunnistatakse kehtetuks
direktiiv 1999/5/EÜ

6/12/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Elektroonilise side seadus
2. Majandus- ja taristuministri 04.07.2016 määrus
nr 46 „Nõuded raadioseadmele ja nõuetele
vastavuse tõendamise kord"
3. Toote nõuetele vastavuse seadus

32016L0882 KOMISJONI DIREKTIIV (EL)
2016/882, 1. juuni 2016, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2007/59/EÜ seoses
keelenõuetega (EMPs kohaldatav
tekst)

7/1/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
25.06.2013 määrus nr 44 „Nõuded vedurijuhi
teadmistele, oskustele ja väljaõppe üldkoolituse
sisule, nõuded vedurijuhi teadmistele ja oskustele
sertifikaadi saamiseks ning vedurijuhi
eksamineerimise kord“

32015L2087 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/2087, 18.
november 2015, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/59/EÜ (laevaheitmete ja
lastijäätmete vastuvõtmise seadmete
kohta sadamates) II lisa

12/9/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli
2009. a määrus nr 78 „Laevaheitmete ja
lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise
korralduslikud nõuded“

32014L0045 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/45/EL, 3. aprill 2014,
milles käsitletakse mootorsõidukite ja
nende haagiste korralist
tehnoülevaatust ja millega
tunnistatakse kehtetuks direktiiv
2009/40/EÜ

5/20/2017 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise
seadus; 2. Liiklusseadus; 3. Majandus- ja
kommunikatsiooniministri määrus nr 77
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele
vastavuse kontrollimise tingimused ja kord; 4.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr
39 Traktori, liikurmasina ja nende haagiste
tehnonõuded, nõuded varustusele ning
tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused
ja kord; 5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
määrus nr 57 Kohustuslikule metroloogilisele
kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu,
mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas
täpsusnõuded, ning mõõtevahendite
taatluskehtivusajad; 6. Tehnoosakonna
ülevaatuse eksperdi ametijuhend

32014L0047 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/47/EL, 3. aprill 2014,
milles käsitletakse liidus liiklevate
ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite
tehnokontrolli ja -ülevaatust ning
millega tunnistatakse kehtetuks
direktiiv 2000/30/EÜ

5/20/2017 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja
riigilõivuseaduse muutmise seadus; 2. Majandusja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a
määruse nr 114 „Politseiametniku poolt
liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele
vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

32014L0046 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/46/EL, 3. aprill 2014,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
1999/37/EÜ sõidukite
registreerimisdokumentide kohta
32015L0653 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/653, 24.
aprill 2015, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade
kohta (EMPs kohaldatav tekst)

5/20/2017 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja
riigilõivuseaduse muutmise seadus; 2. Vabariigi
Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 75
„Liiklusregistri pidamise põhimäärus” muutmine

1/1/2017 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
21.06.2011. a määrus nr 50 „Mootorsõidukijuhi
eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise
kord ja juhiloa vormid ning nõuded
eksamisõidukitele”

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/27/EL, 25. oktoober
2012, milles käsitletakse
32012L0027 energiatõhusust, muudetakse
direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL
ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid
2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ

6/5/2014

1. Kaugkütteseadus
2. Maagaasiseadus
3. Vabariigi Valitsuse 26.06.2003 määrus nr 184
"Võrgueeskiri"
4. Elektrituruseadus
5. Ehitusseadustik
6. Vabariigi Valitsuse 29.07.2010 määrus nr 105
Biomassist elektrienergia koostootmise juhis
7. Keskkonnaministri 04.07.2016 määruse nr 22
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete
energia- ja ressursitõhusus” tegevuse
„Investeeringud parimasse võimalikku
ressursitõhusasse tehnikasse;
ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate ITrakenduste toetamine” jaoks avatud taotlemise
korral
8. Rahandusministri 27.08.2013 määrus nr 32
Statistikaameti põhimäärus
9. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus
10. Hooneühistuseadus
11. Korteriomandiseadus
12. Korteriühistuseadus
13. Atmosfääriõhu kaitse seadus
14. Toote nõuetele vastavuse seadus
15. Majandus- ja taristuministri määrus: "Soojusja elektrienergia tõhusa koostootmise nõuded"
16. Vabariigi Valitsuse määrus „Keskvalitsuse
poolt ostetavate toodete, teenuste ja hoonete
energiatõhususe nõuded“
17. Majandus- ja taristuministri 22.12.2016 määrus
nr 76 "Energiaauditi miinimumnõuded"

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

18. Majandus ja taristuministri määrus "Käitise
tõhusaks soojus- ja elektrienergia
koostootmisjaamaks muutmise kulude ja tulude
analüüsi miinimumnõuded"
19.
Majandus ja taristuministri määrus "Elamu
energiaauditile esitatavad nõuded"
20. Majandus ja taristuministri 29.07.2014 määrus
nr 60 Tarbimisandmete vorm
21.
Majandus ja taristuministri 26.10.2016 määrus nr
65 Energiasäästu arvutamise eeskiri
22. Energiamajanduse korralduse seadus
23. Majandus- ja taristuministeri määrus nr 55
"Hoone energiatõhususe miinimumnõuded"
24. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
03.05.2007 määrus nr 30 "Tõhusa koostootmise
nõuded"
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli
2009. a määrus nr 78 „Laevaheitmete ja
lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise
korralduslikud nõuded“

32015L2087 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/2087, 18.
november 2015, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/59/EÜ (laevaheitmete ja
lastijäätmete vastuvõtmise seadmete
kohta sadamates) II lisa ( 1 )

12/9/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32014L0090 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/90/EL, 23. juuli 2014,
milles käsitletakse laevavarustust ja
millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu direktiiv 96/98/EÜ (1)

9/18/2016 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
28.09.2004 määrus nr 183 „Laevade
ohutusvarustusele esitatavad nõuded,
ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise
ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi
vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale
paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse
tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord“
2. Meresõiduohutuse seadus
3. Toote nõuetele vastavuse seadus

32015L0653 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/653, 24.
aprill 2015, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade
kohta (EMPs kohaldatav tekst)

1/1/2017

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
21.06.2011. a määrus nr 50 „Mootorsõidukijuhi
eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise
kord ja juhiloa vormid ning nõuded
eksamisõidukitele”

Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32015L2115 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/2115, 23.
november 2015, millega muudetakse
mänguasjade ohutust käsitleva
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet
seoses mänguasjades kasutatava
formamiidi piirnormide vastuvõtmisega

5/24/2017 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32015L2116 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/2116, 23.
november 2015, millega muudetakse
mänguasjade ohutust käsitleva
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet
seoses mänguasjades kasutatava
bensisotiasolinooni piirnormide
vastuvõtmisega
32015L1513 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2015/1513, 9. september
2015, millega muudetakse direktiivi
98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse
kvaliteedi kohta ning direktiivi
2009/28/EÜ taastuvatest
energiaallikatest toodetud energia
kasutamise edendamise kohta ( 1 )

5/24/2017 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
03.09.2010. a määrus nr 57 „Mänguasja
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise
kord“

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
03.09.2010. a määrus nr 57 „Mänguasja
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise
kord“

9/10/2017 Majandus- ja
Keskkonnaministeerium
Kommunikatsiooniminist
1) Vedelkütuse seaduse muutmise seadus 2)
eerium
Keskkonnaministri määrus "Täpsustatud nõuded
kasvuhoonegaaside mahu aruande andmete
koosseisule, tarnitud kütuste ja energia olelusringi
jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite
mahukuse arvutusmeetodi, kütuse alusstandardi,
kasvuhoonegaaside heite mahukuse
vähendamise arvutamise ning aruande esitamise
kord " 3) Keskkonnaministri määrus Täpsustatud
nõuded kasvuhoonegaaside mahu aruande
andmete koosseisule, tarnitud kütuste ja energia
olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside
heite mahukuse arvutusmeetodi, kütuse
alusstandardi, kasvuhoonegaaside heite
mahukuse vähendamise arvutamise ning aruande
esitamise kord 4) Majandus- ja Taristuministri
määrus "Majandus- ja taristuministri 8. septembri
2017. a määruse nr 48 „Loetelu jäätmetest ja
jääkidest, millest toodetud biokütuse osakaalu
arvestatakse kahekordsena” muutmine" 5)
Atmosfääriõhu kaitse seadus

32015L0719 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2015/719, 29. aprill 2015,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
96/53/EÜ, millega kehtestatakse
teatavatele ühenduses liikuvatele
maanteesõidukitele siseriiklikus ja
rahvusvahelises liikluses lubatud
maksimaalmõõtmed ning
rahvusvahelises liikluses lubatud
täismass

5/7/2017 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32015L2117 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/2117, 23.
november 2015, millega muudetakse
mänguasjade ohutust käsitleva
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet
seoses mänguasjades kasutatavate
kemikaalide klorometüülisotiasolinooni
ja metüülisotiasolinooni, samuti neid
kemikaale suhtes 3:1 sisaldava segu
piirnormide vastuvõtmisega

11/24/2017 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32018L0217 Komisjoni direktiiv (EL) 2018/217,
31. jaanuar 2018, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/68/EÜ ohtlike kaupade
siseveo kohta, kohandades selle I lisa
jaotist I.1 teaduse ja tehnika arenguga

7/3/2018 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Autoveoseadus

32016L0844 Komisjoni direktiiv (EL) 2016/844, 27.
mai 2016, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade
ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
32015L2302 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2015/2302, 25.
november 2015, mis käsitleb
pakettreise ja seotud
reisikorraldusteenuseid ning millega
muudetakse määrust (EÜ) nr
2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu
direktiiv 90/314/EMÜ

7/1/2017 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi
2005. a määruse nr 30 „Kohalikus rannasõidus
sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad,
ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm”
muutmine

1/1/2018 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Tarbijakaitseseadus ; 2. Tsiviilseadustiku
üldosa seadus; 3. Võlaõigusseadus; 4.
Turismiseadus; 5. Justiitsministri määrus
21.02.2018 nr 9 Pakettreisilepingu ja seotud
reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede
vormide kehtestamine

Liiklusseadus

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
03.09.2010. a määrus nr 57 „Mänguasja
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise
kord“

32016L1148 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/1148, 6. juuli 2016,
meetmete kohta, millega tagada võrguja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt
kõrge tase kogu liidus

5/9/2018 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Küberturvalisuse seadus

32017L0898 KOMISJONI DIREKTIIV (EL)
2017/898, 24. mai 2017, millega
muudetakse mänguasjade ohutust
käsitleva Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C
liidet seoses mänguasjades
kasutatava bisfenool A piirnormide
vastuvõtmisega
32017L0774 KOMISJONI DIREKTIIV (EL)
2017/774, 3. mai 2017, millega
muudetakse mänguasjade ohutust
käsitleva Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C
liidet seoses mänguasjades
kasutatava fenooli piirnormide
vastuvõtmisega
32017L0738 NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2017/738,
27. märts 2017, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ
(mänguasjade ohutuse kohta) II lisa
plii osas
32016L2037 KOMISJONI DIREKTIIV (EL)
2016/2037, 21. november 2016,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
75/324/EMÜ seoses
aerosoolimahutites lubatava
maksimaalse rõhuga ning selle
märgistamisnõuete kohandamiseks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis
käsitleb ainete ja segude
klassifitseerimist, märgistamist ja
pakendamist

11/25/2018 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
3.septembri 2010 määruse nr 57 „Mänguasja
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise
kord“ muutmine 2. Mänguasja ohutusnõuded ja
nõuetele vastavuse tõendamise kord

11/4/2018 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
3.septembri 2010 määruse nr 57 „Mänguasja
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise
kord“ muutmine 2. Mänguasja ohutusnõuded ja
nõuetele vastavuse tõendamise kord

10/28/2018 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
3.septembri 2010 määruse nr 57 „Mänguasja
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise
kord“ muutmine 2. Mänguasja ohutusnõuded ja
nõuetele vastavuse tõendamise kord

12/12/2017 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja taristuministri 27.02.2015 määrus nr
18 "Surveseadmele, aerosooliballoonile ja
gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende
nõuetele vastavuse tõendamise kord"

32016L2309 KOMISJONI DIREKTIIV (EL)
2016/2309, 16. detsember 2016,
millega kohandatakse neljandat korda
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade
siseveo kohta) lisasid teaduse ja
tehnika arenguga

6/30/2017 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32016L2370 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/2370, 14.
detsember 2016, millega muudetakse
direktiivi 2012/34/EL riigisiseste
raudtee-reisijateveoteenuste turu
avamise ja raudteeinfrastruktuuri
juhtimise osas
32016L2102 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/2102, 26. oktoober
2016, mis käsitleb avaliku sektori
asutuste veebisaitide ja
mobiilirakenduste juurdepääsetavust

12/25/2018 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

32017L2109 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2017/2109, 15.
november 2017, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse
liikmesriikide sadamatesse või
sadamatest liiklevate reisilaevade
pardal olevate isikute registreerimise
kohta ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles
käsitletakse liikmesriikide
sadamatesse sisenevate ja neist
väljuvate laevade teavitusformaalsusi

12/21/2019 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

9/23/2018 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1. Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni lisa
C „Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo
määrus” (RID) 1. jaanuari 2017. a redaktsioon; 2.
Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa
kokkulepe (ADR); 3. Teede- ja sideministri 14.
detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste
autoveo eeskiri” muutmine; 4. Ohtlike veoste
autoveo eeskiri
Raudteeseaduse muutmise seadus

1) Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 2)
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määraus
"Veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse
nõuded ning ligipääsetavust kirjeldava teabe
avaldamise kord" 3) Märgukirjale ja
selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse
pöördumise esitamise seadus
1) Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse
muutmise seadus 2) Reisilaeval viibivate isikute
nimekirja kantavate andmete loetelu ja nimekirja
koostamise põhimõtted 3) Elektroonilise
mereinfosüsteemi põhimäärus

32017L2110 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2017/2110, 15.
november 2017, mis käsitleb
liinivedudel kasutatavate ro-roreisiparvlaevade ja kiirreisilaevade
ohutu käitamise kontrollsüsteemi ja
millega muudetakse direktiivi
2009/16/EÜ ning tunnistatakse
kehtetuks nõukogu direktiiv
1999/35/EÜ (EMPs kohaldatav tekst )

12/21/2019 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1) Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse
muutmise seadus 2) Määrus "Reisiparvlaevade ja
kiirreisilaevade külastusriigi poolse lisaülevaatuse
teostamise ja kontrollimise kord ning
reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigi poolse
lisaülevaatuse akti kantavate andmete loetelu"

32017L2108 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2017/2108, 15.
november 2017, millega muudetakse
direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade
ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta
(EMPs kohaldatav tekst )

12/21/2019 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9.
märtsi 2005. a määruse nr 30 „Kohalikus
rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid,
sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse
tunnistuse vorm” muutmine 2) Meresõiduohutuse
seaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus

32018L1846 Komisjoni direktiiv (EL) 2018/1846, 23.
november 2018, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade
siseveo kohta) lisasid, et võtta arvesse
teaduse ja tehnika arengut

6/30/2019 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1) Autoveoseadus 2) Raudteeseadus

32019L1258 Komisjoni direktiiv (EL) 2019/1258,
23. juuli 2019, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil nõukogu direktiivi
80/181/EMÜ lisa SI-süsteemi
põhiühikute määratluste osas (EMPs
kohaldatav tekst)
32018L0725 Komisjoni direktiiv (EL) 2018/725,
16. mai 2018, millega muudetakse
teaduse ja tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse
kohta) II lisa III osa punkti 13 kroom
(VI) osas

5/13/2020 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Vabariigi Valitsuse määrus "Rahvusvahelise
mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest
tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning
rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende
kasutamise viis"

11/17/2019 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus
"Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse
tõendamise kord"

32016L0797 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/797, 11. mai 2016,
Euroopa Liidu raudteesüsteemi
koostalitluse kohta

10/31/2020 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1) Raudteeseadus 2) Majandus- ja taristuministri
27.11.2020 määrus nr 80 "Allsüsteemi ja
koostalitluse komponendi tehniliste kirjelduste
kohaldamise kord, kasutusele võtmise tingimused,
nende nõuetele vastavuse hindamise ja
tõendamise kord ning oluliste nõuete loetelu"

32016L0798 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/798, 11. mai 2016,
raudteeohutuse kohta (uuesti
sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

10/31/2020 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Raudteeseadus

32018L0645 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2018/645, 18. aprill 2018,
millega muudetakse direktiivi
2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol
kasutatavate teatavate
maanteesõidukite juhtide alus- ja
jätkuõppe kohta ning direktiivi
2006/126/EÜ juhilubade kohta

5/23/2021 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1) Autoveoseaduse muutmise seadus 2)
Majandus- ja taristuministri 06.06.2018 määruse
nr 29 "Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord,
koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse
korraldamise õppekavale ja õppekava
koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja
oskustele ning pädevustunnistuse vorm"
muutmine 3) Liiklusseadus

32018L0844 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2018/844, 30. mai 2018,
millega muudetakse direktiivi
2010/31/EL hoonete energiatõhususe
kohta ja direktiivi 2012/27/EL
energiatõhususe kohta (EMPs
kohaldatav tekst)

3/10/2020 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1) Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise
seadus 2) Majandus- ja taristuminisri 03.07.2020
määrus nr 40 "Hoone energiatõhusust oluliselt
mõjutavale tehnosüsteemile esitatavad nõuded" 3)
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri
2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe
miinimumnõuded” ja majandus- ja taristuministri 5.
juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone
energiatõhususe arvutamise metoodika” ning 30.
aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded
energiamärgise andmisele ja energiamärgisele”
muutmine 4) Majandus- ja taristuministri määrus
"Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava
tehnosüsteemi energiatõhususe hindamise ja
hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate
andmete loetelu ja esitamise kord" 5) Hoonete
rekonstrueerimise pikaajaline strateegia

32018L1581 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2018/1581, 19. oktoober 2018, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2009/119/EÜ seoses varude
säilitamise kohustuste arvutamise
meetodiga
32019L0692 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2019/692, 17. aprill 2019,
millega muudetakse direktiivi
2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi
siseturu ühiseeskirju (EMPs
kohaldatav tekst)
32020L0612 Komisjoni direktiiv (EL) 2020/612, 4.
mai 2020, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade
kohta (EMPs kohaldatav tekst)
32009L0037 Komisjoni direktiiv 2009/37/EÜ,
23. aprill 2009, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
kloormekvaat, vaseühendid,
propakvisafop, kvisalofolop-P,
teflubensuroon ja ζ-tsüpermetriin (1)
32009L0025 Komisjoni direktiiv 2009/25/EÜ,
2. aprill 2009, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses
toimeaine püraklostrobiin kasutuse
laiendamisega (1)
32009L0011 Komisjoni direktiiv 2009/11/EÜ,
18. veebruar 2009, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka bensulfuroon, naatrium-5nitroguaiakolaat, naatrium-onitrofenolaat, naatrium-p-nitrofenolaat
ja tebufenpüraad (1)

10/19/2019 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Vedelkütusevaru seaduse muutmise seadus

2/24/2020 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

1) Maagaasi seadus 2) Majandus- ja taristuministri
28. juuli 2017. a määruse nr 41 „Gaasituru
toimimise võrgueeskiri“ muutmine

11/1/2020 Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus
"Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle
juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa
vormid ning nõuded eksamisõidukitele"

5/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

8/3/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

4/30/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32009L0007 Komisjoni direktiiv 2009/7/EÜ,
10. veebruar 2009, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele
saadustele kahjulike organismide
ühendusse sissetoomise ja seal
levimise vastu võetavate
kaitsemeetmete kohta) I, II, IV ja V lisa

3/31/2009 Maaeluministeerium

1) Põllumajandusministri 7.07.2004. a määruse nr
116 Ohtlike taimekahjustajate nimekiri
2)
Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr
118 Nõuded taime, taimse saaduse või muu
objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta
taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel,
ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetamisel ja turustamisel või muul etapil
3) Põllumajandusministri 24.05. 2004. a
määrus nr 96 Tootmise kohas kontrollitavate ja
taimepassiga varustatavate taimede, taimsete
saaduste ja muude objektide nimekiri,
taimepassile kantavate andmete loetelu ja
taimepassi väljastamise ja asendamise kord 4)
Põllumajandusministri 24.05.2004. a määrus nr 97
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide
loetelu, mis peavad olema varustatud
fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad
piiripunktis läbima taimetervise kontrolli

32008L0127 Komisjoni direktiiv 2008/127/EÜ,
18. detsember 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ mitme toimeaine
lisamisega (1)
32008L0125 Komisjoni direktiiv 2008/125/EÜ,
19. detsember 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka alumiiniumfosfiid,
kaltsiumfosfiid, magneesiumfosfiid,
tsümoksaniil, dodemorf, 2,5diklorobensüülhappe metüülester,
metamitroon, sulkotrioon,
tebukonasool ja triadimenool (1)
32008L0116 Komisjoni direktiiv 2008/116/EÜ,
15. detsember 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ aklonifeeni, imidaklopriidi
ja metasakloori lisamisega toimeainete
hulka (1)

2/28/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

2/28/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

1/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32008L0113 Komisjoni direktiiv 2008/113/EÜ,
8. detsember 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ mitmete
mikroorganismide lisamisega
toimeainete hulka (1)
32008L0109 Komisjoni direktiiv 2008/109/EÜ,
28. november 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele
saadustele kahjulike organismide
ühendusse sissetoomise ja seal
levimise vastu võetavate
kaitsemeetmete kohta) IV lisa

10/31/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

12/31/2008 Maaeluministeerium

Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti
päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime,
taimse saaduse või muu objekti tootmisel,
ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetamisel ja turustamisel või muul etapil

32008L0108 Komisjoni direktiiv 2008/108/EÜ,
26. november 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka flutolaniil, benfluraliin,
fluasinaam, fuberidasool ja
mepikvaat (1)
32008L0107 Komisjoni direktiiv 2008/107/EÜ,
25. november 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ toimeainete abamektiini,
epoksikonasooli, fenpropimorfi,
fenpüroksimaadi ja tralkoksüdiimi
lisamisega (1)
32008L0100 Komisjoni direktiiv 2008/100/EÜ,
28. oktoober 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
90/496/EMÜ (toidu toitumisalase
teabega märgistamise kohta)
soovituslike päevaste koguste,
energiasisalduse arvutamise
koefitsientide ja mõistete osas (1)
32008L0097 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/97/EÜ, 19. november
2008, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 96/22/EÜ, mis käsitleb
teatavate hormonaalse või
türeostaatilise toimega ainete ja
beetaagonistide kasutamise keelamist
loomakasvatuses (1)

8/31/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

10/31/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

10/31/2009 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrus
nr 324 “Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja
märgistamise ning muul viisil teabe edastamise
kord”

1/1/2009 Maaeluministeerium

Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude
ainete nimekiri, mille käitlemine
põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on
keelatud, ning nimetatud ainete
põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud

32008L0091 Komisjoni direktiiv 2008/91/EÜ,
29. september 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka diuroon (1)
32008L0083 Komisjoni direktiiv 2008/83/EÜ,
13. august 2008, millega muudetakse
direktiivi 2003/91/EÜ, millega
kehtestatakse rakendusmeetmed
nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7
kohaldamiseks teatavate
köögiviljasortide kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja
kontrollimise miinimumtingimuste
osas (1)
32008L0082 Komisjoni direktiiv 2008/82/EÜ,
30. juuli 2008, millega muudetakse
direktiivi 2008/38/EÜ kroonilise
neerupuudulikkuse korral
neerufunktsiooni toetamiseks
kasutatavate loomasöötade osas (1)
32008L0076 Komisjoni direktiiv 2008/76/EÜ,
25. juuli 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2002/32/EÜ (loomatoidus
leiduvate soovimatute ainete kohta) I
lisa (1)
32008L0070 Komisjoni direktiiv 2008/70/EÜ,
11. juuli 2008, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
tritosulfuroon (1)
32008L0069 Komisjoni direktiiv 2008/69/EÜ, 1. juuli
2008, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 91/414/EMÜ toimeainete
klofentesiin, dikamba, difenokonasool,
diflubensuroon, imasakviin, lenatsiil,
oksadiasoon, pikloraam ja
püriproksüfeen lisamisega (1)

3/31/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

10/31/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 24.03.2006. a määrus nr 38
"Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte
võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded
ning järelevalve käigus sordi säilimise
kontrollimise nõuded"

2/20/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määrus nr
60 "Erisööda kasutusotstarvete ja nende
saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning
nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe
kohta"

4/1/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määrus nr
66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse
lubatud piirmäärad söödas"

5/31/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

6/30/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32008L0066 Komisjoni direktiiv 2008/66/EÜ,
30. juuni 2008, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka bifenoks,
diflufenikaan, fenoksaprop-P,
fenpropidiin ja kvinoklamiin (1)
32008L0064 Komisjoni direktiiv 2008/64/EÜ,
27. juuni 2008, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ
(taimedele või taimsetele saadustele
kahjulike organismide ühendusse
sissetoomise ja seal levimise vastu
võetavate kaitsemeetmete kohta) I–IV
lisa

32008L0053 Komisjoni direktiiv 2008/53/EÜ, 30.
aprill 2008, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ IV lisa
seoses karpkalade kevadvireemiaga
(SVC) (1)
32008L0045 Komisjoni direktiiv 2008/45/EÜ, 4.
aprill 2008, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses
toimeaine metkonasooli kasutuse
laiendamisega (1)
32008L0044 Komisjoni direktiiv 2008/44/EÜ, 4.
aprill 2008, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ
toimeainete bentiavalikarbi, boskaliidi,
karvooni, fluoksastrobiini,
Paecilomyces lilacinus’e ja
protiokonasooli lisamisega (1)
32008L0041 Komisjoni direktiiv 2008/41/EÜ, 31.
märts 2008, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ,
arvates toimeainete hulka
kloridasooni (1)

6/30/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

8/31/2008 Maaeluministeerium

1) Vabariigi Valitsuse 30.03.2007 määrus nr 86
„Ohtlike taimekahjustajate ja nende
peremeestaimede Eestisse toimetamise ja
riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses,
katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded
ja eriloa väljastamise kord“ 2) määrus "Ohtlike
taimekahjustajate nimekiri" 3)
Põllumajandusministri määrus "Taime, taimse
saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või
selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld" 4)
Põllumajandusministri määrus "Nõuded taime,
taimse saaduse või muu objekti päritolu,
omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse
saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel,
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja
turustamisel või muul etapil"

8/1/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a
määrus nr 34 “Teatamiskohustuslike ja
registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu
kinnitamine”

8/5/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

1/31/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

6/30/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32008L0040 Komisjoni direktiiv 2008/40/EÜ, 28.
märts 2008, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
amidosulfuroon ja nikosulfuroon (1)
32008L0039 Komisjoni direktiiv 2008/39/EÜ, 6.
märts 2008, millega muudetakse
direktiivi 2002/72/EÜ toiduga
kokkupuutumiseks ettenähtud
plastmaterjalide ja -toodete kohta (1)

4/30/2009 Maaeluministeerium

32008L0017 Komisjoni Direktiiv 2008/17/EÜ, 19.
veebruar 2008, millega muudetakse
nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ,
86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid
lisasid atsefaadi, atseetamipriidi,
atsibensolaar-S-metüüli, aldriini,
benalaksüüli, benomüüli,
karbentasiimi, kloromekvaadi,
klorotaloniili, kloropürifossi,
klofentesiini, tsüflutriini, tsüpermetriini,
tsüromasiini, dieldriini, dimetoaadi,
ditiokarbamaatide, esfenvaleraadi,
famoksadooni, fenheksamiidi,
fenitrotiooni, fenvaleraadi, glüfosaadi,
indoksakarbi, lambda-tsühalotriini,
mepanipüriimi, metalaksüül-M-i,
metidatiooni, metoksüfenosiidi,
pümetrosiini, püraklostrobiini,
pürimetaniili, spiroksamiini, tiaklopriidi,
metüültiofanaadi ja trifloksüstrobiini
jääkide piirnormide osas (1)

9/14/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

32008L0004 Komisjoni direktiiv 2008/4/EÜ, 9.
jaanuar 2008, millega muudetakse
direktiivi 94/39/EÜ loomasöötade
osas, mis on ette nähtud vasikate
tetaania ohu vähendamiseks (1)

6/24/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 12.06.2008 määrus nr 60
Erisööda kasutusotstarvete ja nende
saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning
nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe
kohta

3/7/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

Vabariigi Valitsuse 17. mai 1999. a määrus nr 156
“Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja
esemete kohta esitatavate nõuete, nende
gruppide kohta esitatavate erinõuete ning
nimetatud materjalide ja esemete ohutuse
katsetamise meetodite kinnitamine"

32007L0076 Komisjoni direktiiv 2007/76/EÜ, 20.
detsember 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ
fludioksoniili, klomasooni ja
prosulfokarbi lisamisega toimeainete
hulka (1)
32007L0073 Komisjoni direktiiv 2007/73/EÜ, 13.
detsember 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ ja
90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses
atseetamipriidi, atrasiini, deltametriini,
imasaliili, indoksakarbi, pendimetaliini,
pümetrosiini, püraklostrobiini,
tiaklopriidi ja trifloksüstrobiini jääkide
lubatud piirnormidega (1)

4/30/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

12/18/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

32007L0072 Komisjoni direktiiv 2007/72/EÜ, 13.
detsember 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ seoses
liigi Galega orientalis Lam.
lisamisega (1)

12/31/2008 Maaeluministeerium

1. Põllumajandusministri 24.03.2006. a määrus nr
38 "Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte
võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded
ning järelevalve käigus sordi säilimise
kontrollimise nõuded" 2. Põllumajandusministri
24.04.2006. a määrus nr 56 "Söödakultuuride
seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne
tootmise ja turustamise nõuded"

32007L0068 Komisjoni direktiiv 2007/68/EÜ, 27.
november 2007, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/13/EÜ (teatud toidu
koostisainete kohta) IIIa lisa (1)

5/31/2008 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrus
nr 324 “Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja
märgistamise ning muul viisil teabe edastamise
kord”

4/5/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

32007L0062 Komisjoni direktiiv 2007/62/EÜ, 4.
oktoober 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ ja
90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses
bifenasaadi, petoksamiidi, pürimetaniili
ja rimsulfurooni jääkide
piirnormidega (1)

8/31/2008 Maaeluministeerium

Kondenspiimade ja piimapulbrite koostis- ja
kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded,
kondenspiimadest ja piimapulbritest proovide
võtmise ja proovide analüüsimise meetodid

3/18/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

32007L0056 Komisjoni direktiiv 2007/56/EÜ, 17.
september 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ,
86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid
lisasid seoses asoksüstrobiini,
klorotaloniili, deltametriini,
heksaklorobenseeni, ioksüniili,
oksamüüli ja kinoksüfeeni jääkide
piirnormidega (1)

12/18/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

32007L0055 Komisjoni direktiiv 2007/55/EÜ, 17.
september 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivide 76/895/EMÜ,
86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja
90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses
asiinfossmetüüli jääkide
piirnormidega (1)

3/18/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

32007L0052 Komisjoni direktiiv 2007/52/EÜ, 16.
august 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ
etoprofossi, metüülpirimifossi ja
fiproniili lisamisega toimeainete
hulka (1)
32007L0050 Komisjoni direktiiv 2007/50/EÜ, 2.
august 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka beflubutamiid
ja Spodoptera exigua nukleaarne
polühedroosi viirus (1)

3/31/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

5/31/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32007L0061 Nõukogu direktiiv 2007/61/EÜ, 26.
september 2007, millega muudetakse
direktiivi 2001/114/EÜ teatavate
inimtoiduks ettenähtud täielikult või
osaliselt veetustatud piimakonservide
kohta
32007L0057 Komisjoni direktiiv 2007/57/EÜ, 17.
september 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivide 76/895/EMÜ,
86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja
90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses
ditiokarbamaatide jääkide
piirnormidega (1)

32007L0049 Komisjoni direktiiv 2007/49/EÜ, 26.
juuli 2007, millega muudetakse
direktiivi 2003/91/EÜ, millega
kehtestatakse rakendusmeetmed
nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7
kohaldamiseks teatavate
köögiviljasortide kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja
kontrollimise miinimumtingimuste
osas (1)
32007L0048 Komisjoni direktiiv 2007/48/EÜ, 26.
juuli 2007, millega muudetakse
direktiivi 2003/90/EÜ, millega
kehtestatakse rakendusmeetmed
nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7
kohaldamiseks teatavate
põllumajandustaimesortide
kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise
miinimumtingimuste osas (1)

10/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrus
nr 38 "Sordi sordilehte võtmise kord ning
sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded
ning järelevalve käigus sordi säilimise
kontrollimise nõuded"

10/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrus
nr 38 "Sordi sordilehte võtmise kord ning
sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded
ning järelevalve käigus sordi säilimise
kontrollimise nõuded"

32007L0041 Komisjoni direktiiv 2007/41/EÜ, 28.
juuni 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ
(taimedele või taimsetele saadustele
kahjulike organismide ühendusse
sissetoomise ja seal levimise vastu
võetavate kaitsemeetmete kohta)
teatavaid lisasid

10/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus nr
96 «Tootmise kohas kontrollitavate ja
taimepassiga varustatavate taimede, taimsete
saaduste ja muude objektide nimekiri,
taimepassile kantavate andmete loetelu ja
taimepassi väljastamise ja asendamise kord»

32007L0040 Komisjoni direktiiv 2007/40/EÜ, 28.
juuni 2007, millega muudetakse
direktiivi 2001/32/EÜ, millega
tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis
ühenduses taimetervise ohtudega
tõenäolisemalt kokku puutuvad

10/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 29.04.2005. a määrus nr 50
Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded

32007L0039 Komisjoni direktiiv 2007/39/EÜ, 26.
juuni 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 90/642/EMÜ II lisa
diasinooni jääkide piirnorme (1)

12/27/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

32007L0031 Komisjoni direktiiv 2007/31/EÜ, 31.
mai 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses
toimeaine fostiasaat kasutuse
laiendamisega (1)
32007L0029 Komisjoni direktiiv 2007/29/EÜ, 30.
mai 2007, millega muudetakse
direktiivi 96/8/EÜ seoses kehakaalu
alandamiseks ettenähtud vähendatud
energiasisaldusega dieetides
kasutatavate toiduainete
märgistamise, reklaami ja
esitlemisega (1)
32007L0028 Komisjoni direktiiv 2007/28/EÜ, 25.
mai 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivide 86/363/EMÜ ja
90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses
asoksüstrobiini, klorofenapüüri,
folpeedi, iprodiooni, lambdatsühalotriini, maleiinhappehüdrasiidi,
metalaksüül-M-i ja trifloksüstrobiin
jääkide lubatud piirnormidega (1)

9/1/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

11/30/2007 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 29.12.1999. a määrus nr 436
Eritoitude koostis- ja kvaliteedinõuete ning
eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja
eritoidu käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning
eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe
edastamise erinõuete ja korra kinnitamine

11/26/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

32007L0027 Komisjoni direktiiv 2007/27/EÜ, 15.
mai 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ,
86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid
lisasid seoses etoksasooli,
indoksakarbi, mesosulfurooni, 1metüültsüklopropeeni, MCPA ja
MCPB, tolüülfluaniidi ja tritikonasooli
jääkide piirnormidega

11/16/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

32007L0026 Komisjoni direktiiv 2007/26/EÜ, 7. mai
2007, millega muudetakse direktiivi
2004/6/EÜ selle kohaldamisaja
pikendamiseks (1)

7/8/2007 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1999. a määrus
nr 436 «Eritoitude koostis- ja kvaliteedinõuete ning
eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja
eritoidu käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning
eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe
edastamise erinõuete ja korra kinnitamine»

32007L0025 Komisjoni direktiiv 2007/25/EÜ, 23.
aprill 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
kanda sellesse toimeainetena
dimetoaat, dimetomorf, glufosinaat,
metribusiin, fosmet ja propamokarb (1)

3/31/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32007L0021 Komisjoni direktiiv 2007/21/EÜ, 10.
aprill 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses
toimeainete asoksüstrobiin, imasaliil,
metüülkresoksiim, spiroksamiin,
asiimsulfuroon,
proheksadioonkaltsium ja fluroksüpüür
I lisasse kuulumise lõpuga

12/12/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32007L0019 Komisjoni direktiiv 2007/19/EÜ, 30.
märts 2007, millega muudetakse
direktiivi 2002/72/EÜ toiduga
kokkupuutumiseks ettenähtud
plastmaterjalide ja -esemete kohta ja
nõukogu direktiivi 85/572/EMÜ,
millega sätestatakse toiduga
kokkupuutumiseks mõeldud
plastmaterjalide ja -esemete
koostisainete migratsiooni testimiseks
kasutatavate mudelainete nimekiri
(EMPs kohaldatav tekst)

4/1/2008 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 17. mai 1999. a määrus nr 156
«Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja
esemete kohta esitatavate nõuete, nende
gruppide kohta esitatavate erinõuete ning
nimetatud materjalide ja esemete ohutuse
katsetamise meetodite kinnitamine"

32007L0012 Komisjoni direktiiv 2007/12/EÜ, 26.
veebruar 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 90/642/EMÜ
teatavaid lisasid seoses penkonasooli,
benomüüli ja karbendasiimi jääkide
piirnormidega
32007L0011 Komisjoni direktiiv 2007/11/EÜ,
21. veebruar 2007, millega
muudetakse nõukogu direktiivide
86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja
90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses
atseetamipriidi, tiaklopriidi,
imasosulfurooni, metoksüfenosiidi, Smetolakloori, milbemektiini ja
tribenurooni jääkide piirnormidega

8/27/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

9/1/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

32007L0010 Komisjoni direktiiv 2007/10/EÜ,
21. veebruar 2007, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
92/119/EMÜ II lisa seoses sigade
vesikulaarhaiguse puhangu järel
ohustatud tsoonis võetavate
meetmetega
32007L0009 Komisjoni direktiiv 2007/9/EÜ,
20. veebruar 2007, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
90/642/EMÜ lisa aldikarbi jääkide
piirnormide osas
32007L0008 Komisjoni direktiiv 2007/8/EÜ,
20. veebruar 2007, millega
muudetakse nõukogu direktiivide
76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ ja
90/642/EMÜ lisasid seoses
fosfamidooni ja mevinfossi jääkide
piirnormidega
32007L0007 Komisjoni direktiiv 2007/7/EÜ, 14.
veebruar 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ ja
90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses
atrasiini, lambda-tsühalotriini,
fenmedifaami, metomüüli, linurooni,
penkonasooli, pümetrosiini, bifentriini
ja abamektiini jääkide lubatud
piirnormidega
32007L0006 Komisjoni direktiiv 2007/6/EÜ, 14.
veebruar 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ
metrafenooni, Bacillus subtilis’e,
spinosaadi ja tiametoksaami
lisamisega toimeainete hulka
32007L0005 Komisjoni direktiiv 2007/5/EÜ, 7.
veebruar 2007, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ
kaptaani, folpeedi, formetanaadi ja
metiokarbi lisamisega toimeainete
hulka

1/1/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a
määrus nr 25 " Teatud loomataudide tõrje eeskiri"

9/1/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

9/1/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

8/15/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007 a määrus
nr 21
Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

7/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

3/31/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0142 Komisjoni direktiiv 2006/142/EÜ, 22.
detsember 2006, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/13/EÜ IIIa lisa, mis
sisaldab selliste koostisainete loetelu,
mis tuleb igal juhul märkida
toiduainete etiketile
32006L0141 Komisjoni direktiiv 2006/141/EÜ, 22.
detsember 2006, imiku piimasegude ja
jätkupiimasegude kohta ning millega
muudetakse direktiivi 1999/21

12/27/2007 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsus 19. detsembri 2003. a määruse
nr 324 “Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja
märgistamise ning muul viisil teabe edastamise
kord”

12/31/2007 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1999. a määrus
nr 436 “Eritoitude koostis- ja kvaliteedinõuete ning
eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja
eritoidu käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning
eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe
edastamise erinõuete ja korra kinnitamine”

32006L0141

12/31/2007 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määrus nr
198 “Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks
ettenähtud toidu koostis- ja kvaliteedinõuded ning
selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja
käitlemise suhtes esitatavad nõuded ning
märgistamise ja muul viisil teabe edastamise
erinõuded ja kord”
Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0136 Komisjoni direktiiv 2006/136/EÜ, 11.
detsember 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka dinokap

6/30/2007 Maaeluministeerium

32006L0135 Komisjoni direktiiv 2006/135/EÜ, 11.
detsember 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka karbendasiim

6/30/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0134 Komisjoni direktiiv 2006/134/EÜ, 11.
detsember 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka fenarimool

6/30/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0133 Komisjoni direktiiv 2006/133/EÜ, 11.
detsember 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka flusilasool

6/30/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0132 Komisjoni direktiiv 2006/132/EÜ, 11.
detsember 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka protsümidoon

6/30/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0131 Komisjoni direktiiv 2006/131/EÜ, 11.
detsember 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka metamidofoss

6/30/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0129 Komisjoni direktiiv 2006/129/EÜ, 8.
detsember 2006, millega muudetakse
ja parandatakse direktiivi 96/77/EÜ,
millega nähakse ette toiduainetes
kasutatavate lisaainete (välja arvatud
värv- ja magusainete) puhtuse
erikriteeriumid

2/15/2008 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1999. a määrus nr
192 "Toidus lubatud lisaainete suhtes esitatavate
nõuete ning nõuetekohasuse kontrollimiseks
analüüsimise meetodite kinnitamine"

32006L0128 Komisjoni direktiiv 2006/128/EÜ, 8.
detsember 2006, millega muudetakse
ja parandatakse direktiivi 95/31/EÜ,
millega nähakse ette toiduainetes
kasutatavate magusainete puhtuse
erikriteeriumid

2/15/2008 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1999. a määrus nr
192 "Toidus lubatud lisaainete suhtes esitatavate
nõuete ning nõuetekohasuse kontrollimiseks
analüüsimise meetodite kinnitamine"

32006L0127 Komisjoni direktiiv 2006/127/EÜ, 7.
detsember 2006, millega muudetakse
direktiivi 2003/91/EÜ, millega
kehtestatakse rakendusmeetmed
nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7
kohaldamiseks teatavate
köögiviljasortide kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja
kontrollimise miinimumtingimuste osas

6/30/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 20. juuni 2007. a määrus nr
108 Põllumajandusministri määruste muutmine

32006L0124 Komisjoni direktiiv 2006/124/EÜ, 5.
detsember 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 92/33/EMÜ
köögiviljade paljundus- ja
istutusmaterjali, välja arvatud seemne
turustamise kohta ja nõukogu direktiivi
2002/55/EÜ köögiviljaseemne
turustamise kohta

6/30/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 20. juuni 2007. a määrus nr
108 Põllumajandusministri määruste muutmine

32006L0107 Nõukogu Direktiiv 2006/107/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse direktiivi 89/108/EMÜ
kiirkülmutatud toiduainete kohta ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/13/EÜ toidu
märgistamise, esitlemise ja reklaami
kohta seoses Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisega
32006L0104 Nõukogu Direktiiv 2006/104/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse teatavaid direktiive
põllumajanduse valdkonnas
(veterinaar- ja fütosanitaarõigusaktid)
seoses Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisega
32006L0092 Komisjoni direktiiv 2006/92/EÜ, 9.
november 2006 , millega muudetakse
nõukogu direktiive 76/895/EMÜ,
86/362/EMÜ ja 90/642/EMÜ kaptaani,
diklorofossi, etiooni ja folpeedi jääkide
piirnormide osas

1/1/2007 Maaeluministeerium

Toiduseadus

1/1/2007 Maaeluministeerium

Loomatauditõrje seadus, Loomade ja loomsete
saadustega kauplemise ning nende impordi ja
ekspordi veterinaarjärelevalve seadus,
Taimekaitseseadus, Söödaseadus,
Toiduseadus

5/10/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0088 Nõukogu direktiiv 2006/88/EÜ, 24.
oktoober 2006, vesiviljelusloomade ja
vesiviljelustoodete
loomatervishoiunõuete ning teatavate
veeloomadel esinevate taudide
ennetamise ja tõrje kohta
32006L0088

5/1/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määrus
nr 85
Veeloomataudide tõrje eeskiri

5/1/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määrus
nr 86 Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade
liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt
pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta

32006L0088

5/1/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a
määrus nr 88 «Registreerimisele ja teatud juhtudel
tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete
ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud
alade loetelu ning nende registreerimise ja
tunnustamise kord»

32006L0088

5/1/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 5.06.2006. a määrus nr 67
"Imporditavate loomade ja loomsete saaduste
veterinaarnõuded"

32006L0088

5/1/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a
määrus nr 34 “Teatamiskohustuslike ja
registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu
kinnitamine”
Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0085 Komisjoni direktiiv 2006/85/EÜ, 23.
oktoober 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ
fenamifossi ja etefooni lisamisega
toimeainete hulka
32006L0083 Komisjoni direktiiv 2006/83/EÜ, 23.
oktoober 2006, millega kohandatakse
direktiivi 2002/4/EÜ nõukogu
direktiiviga 1999/74/EÜ hõlmatud
munakanasid pidavate ettevõtete
registreerimise kohta seoses
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

1/31/2008 Maaeluministeerium

1/1/2007 Maaeluministeerium

1) Loomatatuditõrje seadus,
2) Põllumajandusministri 18. 12. 2002. a määrus
nr 88 Registreerimisele ja teatud juhtudel
tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete
ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud
alade loetelu ning nende registreerimise ja
tunnustamise kord

32006L0082 Komisjoni direktiiv 2006/82/EÜ, 23.
oktoober 2006, millega kohandatakse
direktiivi 91/321/EMÜ imiku
piimasegude ja jätkupiimasegude
kohta ja direktiivi 1999/21/EÜ
meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud
dieettoitude kohta seoses Bulgaaria ja
Rumeenia ühinemisega

1/1/2007 Maaeluministeerium

32006L0077 Komisjoni direktiiv 2006/77/EÜ, 29.
september 2006, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2002/32/EÜ I lisa seoses
orgaaniliste klooriühendite
piirnormidega loomatoidus
32006L0076 Komisjoni direktiiv 2006/76/EÜ, 22.
september 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses
toimeaine klorotaloniil määratlusega

10/19/2007 Maaeluministeerium

1)Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1999. a
määrus nr 436 «Eritoitude koostis- ja
kvaliteedinõuete ning eritoitude valmistamiseks
kasutatavate ainete ja eritoidu käitlemise suhtes
esitatavate nõuete ning eritoitude märgistamise ja
muul viisil teabe edastamise erinõuete ja korra
kinnitamine»
2) Vabariigi Valitsuse 20.06.2000 määrus nr 198
Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks
ettenähtud toidu koostis- ja kvaliteedinõuded ning
selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja
käitlemise suhtes esitatavad nõuded ning
märgistamise ja muul viisil teabe edastamise
erinõuded ja kord
Põllumajandusministri 25.04.2007 määrus nr 66
Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse
lubatud piirmäärad söödas

8/31/2006 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

3/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

11/30/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0064 Komisjoni direktiiv 2006/64/EÜ,
18. juuli 2006 , millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ
klopüraliidi, tsüprodiniili, fosetüüli ja
trineksapaki lisamisega toimeainete
hulka EMPs kohaldatav tekst.
32006L0063 Komisjoni direktiiv 2006/63/EÜ,
14. juuli 2006 , millega muudetakse
haigusetekitaja Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
tõrjet käsitleva nõukogu direktiivi
98/57/EÜ II-VII lisa
32006L0062 Komisjoni direktiiv 2006/62/EÜ,
12. juuli 2006 , millega muudetakse
nõukogu direktiivide 76/895/EMÜ,
86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ
ja 90/642/EMÜ lisasid seoses
desmedifaami, fenmedifaami ja
klorofenvinfossi jääkide piirnormidega
EMPs kohaldatav tekst.

10/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0061 Komisjoni direktiiv 2006/61/EÜ, 7. juuli
2006 , millega muudetakse komisjoni
direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ
ja 90/642/EMÜ lisasid seoses atrasiini,
etüülasiinfossi, tsüflutriini, etefooni,
fentiooni, metamidofossi, metomüüli,
parakvaadi ja triasofossi jääkide
piirnormidega EMPs kohaldatav tekst.

32006L0075 Komisjoni direktiiv 2006/75/EÜ, 11.
september 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
dimoksüstrobiin
32006L0074 Komisjoni direktiiv 2006/74/EÜ, 21.
august 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka dikloropop-P,
metkonasool, pürimetaniil ja triklopüür

3/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 16.05.2007 määrus nr 74
Ohtliku taimekahjustajaga saastunud,
saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel,
taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku
taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud

1/20/2008 Maaeluministeerium

Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste
taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid"

1/20/2007 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2004. a määrus nr 254
«Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste
taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid»

32006L0060 Komisjoni direktiiv 2006/60/EÜ, 7. juuli
2006 , millega muudetakse nõukogu
direktiivi 90/642/EMÜ lisasid seoses
trifloksüstrobiini, tiabendasooli,
abamektiini, benomüüli,
karbendasiimi, metüültiofanaadi,
müklobutaniili, glüfosaadi,
trimetüülsulfooniumi, fenpropimorfi ja
kloromekvaadi jääkide piirnormidega

7/31/2006 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2004. a määrus nr 254
«Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste
taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid»

32006L0059 Komisjoni direktiiv 2006/59/EÜ, 28.
juuni 2006, millega muudetakse
komisjoni direktiivide 76/895/EMÜ,
86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja
90/642/EMÜ lisasid seoses karbarüüli,
deltametriini, endosulfaani,
fenitrotiooni, metidatiooni ja oksamüüli
jääkide piirnormidega

12/29/2006 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2004. a määrus nr 254
«Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste
taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid»

3/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 16.05.2007.a määrus nr 74
Ohtliku taimekahjustajaga saastunud,
saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel,
taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku
taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud1

32006L0055 Komisjoni direktiiv 2006/55/EÜ, 12.
juuni 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ III lisa
seemnepartiide massi ülemmäära osas

12/31/2006 Maaeluministeerium

Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne
tootmise ja turustamise nõuded

32006L0053 Komisjoni direktiiv 2006/53/EÜ, 7.
juuni 2006 , millega muudetakse
nõukogu direktiivi 90/642/EMÜ seoses
fenbutatiinoksiidi, fenheksamiidi,
tsüasofamiidi, linurooni,
triadimefooni/triadimenooli,
pümetrosiini ja püraklostrobiini jääkide
piirnormidega EMPs kohaldatav tekst

12/8/2006 Maaeluministeerium

32006L0056 Komisjoni direktiiv 2006/56/EÜ,
12. juuni 2006 , millega muudetakse
kartuli-ringmädaniku tõrjet käsitleva
nõukogu direktiivi 93/85/EMÜ lisasid

Toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite
jääkide loetelu ja piirnormid

2/15/2008 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määrus nr 81
"Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid
toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise
tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja
muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord"

9/18/2006 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0041 Komisjoni direktiiv 2006/41/EÜ, 7. juuli
2006 , millega muudetakse nõukogu
direktiivi 91/414/EMÜ klotianidiini ja
petoksamiidi lisamisega toimeainete
hulka (EMPs kohaldatav tekst)

1/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0039 Komisjoni direktiiv 2006/39/EÜ, 12.
aprill 2006 , millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada sellesse toimeained klodinafop,
pirimikarb, rimsulfuroon,
metüültolklofoss ja tritikonasool EMPs
kohaldatav tekst
32006L0037 Komisjoni direktiiv 2006/37/EÜ, 30.
märts 2006 , millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2002/46/EÜ II lisa seoses
teatavate ainete lisamisega (EMPs
kohaldatav tekst)
32006L0036 Komisjoni direktiiv 2006/36/EÜ, 24.
märts 2006, millega muudetakse
direktiivi 2001/32/EÜ, millega
tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis
ühenduses taimetervise ohtudega
tõenäolisemalt kokku puutuvad, ning
tunnistatakse kehtetuks direktiiv
92/76/EMÜ

2/1/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0052 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/52/EÜ, 5. juuli 2006 ,
millega muudetakse direktiivi 95/2/EÜ
toiduainetes kasutatavate lisaainete
(välja arvatud värv- ja magusainete)
kohta ning direktiivi 94/35/EÜ
toiduainetes kasutatavate
magusainete kohta
32006L0045 Komisjoni direktiiv 2006/45/EÜ, 16.
mai 2006 , millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses
toimeaine propoksükarbasoon
spetsifikatsiooniga EMPs kohaldatav
tekst

4/30/2007 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrus nr
165 "Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning
märgistamise ja muul viisil teabe edastamise
erinõuded"

4/30/2006 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määrus nr
50 "Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded1"

32006L0035 Komisjoni direktiiv 2006/35/EÜ, 24.
märts 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ
(taimedele või taimsetele saadustele
kahjulike organismide ühendusse
sissetoomise ja seal levimise vastu
võetavate kaitsemeetmete kohta) I–IV
lisa

32006L0034 Komisjoni direktiiv 2006/34/EÜ, 21.
märts 2006, millega muudetakse
direktiivi 2001/15/EÜ lisa seoses
teatavate ainete lisamisega

32006L0033 Komisjoni direktiiv 2006/33/EÜ, 20.
märts 2006, millega muudetakse
direktiivi 95/45/EÜ seoses
päikeseloojangukollase FCF (E 110) ja
titaandioksiidiga (E 171)
32006L0030 Komisjoni direktiiv 2006/30/EÜ, 13.
märts 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ,
86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisasid
seoses benomüülrühma jääkide
piirnormidega
32006L0019 Komisjoni direktiiv 2006/19/EÜ, 14.
veebruar 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada 1-metüültsüklopropeen
toimeainete hulka
32006L0016 Komisjoni direktiiv 2006/16/EÜ, 7.
veebruar 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka oksamüül

4/30/2006 Maaeluministeerium

1) Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määrus
nr 118 "Nõuded taime, taimse saaduse või muu
objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta
taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel,
ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetamisel ja turustamisel või muul etapil1"
2)Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määrus nr
116 "Ohtlike taimekahjustajate nimekiri1" 3)
Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus nr
94 "Taime, taimse saaduse ja muu objekti
ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast
Eestisse toimetamise keeld1"

12/31/2006 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1999. a määrus
nr 436 “Eritoitude koostis- ja kvaliteedinõuete ning
eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja
eritoidu käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning
eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe
edastamise erinõuete ja korra kinnitamine"

4/10/2007 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1999. a määrus nr
192 "Toidus lubatud lisaainete suhtes esitatavate
nõuete ning nõuetekohasuse kontrollimiseks
analüüsimise meetodite kinnitamine"

9/14/2006 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2004. a määrus nr 254
«Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste
taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid»

9/30/2006 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 "Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu"

1/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 "Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu"

2/28/2006 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määrus nr
118 "Nõuded taime, taimse saaduse või muu
objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta
taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel,
ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetamisel ja turustamisel või muul etapil1"

11/4/2006 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 27. aprilli 2004. a määrus nr
75 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse
lubatud piirmäärad söödas"

32006L0010 Komisjoni direktiiv 2006/10/EÜ, 27.
jaanuar 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
forkloorfenuroon ja indoksakarb
32006L0009 Komisjoni direktiiv 2006/9/EÜ, 23.
jaanuar 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 90/642/EMÜ seoses
selles kindlaksmääratud dikvaadi
jääkide piirnormidega
32006L0006 Komisjoni direktiiv 2006/6/EÜ, 17.
jaanuar 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka tolüülfluaniid

9/30/2006 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 "Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu"

7/26/2006 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2004. a määrusega nr
254"Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste
taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid"

3/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 VV määrus
"Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete
loetelu"

32006L0005 Komisjoni direktiiv 2006/5/EÜ, 17.
jaanuar 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ,
arvates toimeainete hulka varfariini
32006L0004 Komisjoni direktiiv 2006/4/EÜ, 26.
jaanuar 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ ja
90/642/EMÜ lisasid karbofuraani
jääkide piirnormide osas
32009L0051 Komisjoni direktiiv 2009/51/EÜ,
25. mai 2009, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses
toimeaine nikosulfurooni
spetsifikatsiooniga (1)

3/31/2007 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 "Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu"

7/27/2006 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2004. a määrusega nr
254"Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste
taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid"

6/30/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32006L0014 Komisjoni direktiiv 2006/14/EÜ, 6.
veebruar 2006, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ
(taimedele või taimsetele saadustele
kahjulike organismide ühendusse
sissetoomise ja seal levimise vastu
võetavate kaitsemeetmete kohta) IV
lisa
32006L0013 Komisjoni direktiiv 2006/13/EÜ, 3.
veebruar 2006, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2002/32/EÜ (loomatoidus
leiduvate soovimatute ainete kohta) I
ja II lisa dioksiinide ja dioksiinitaoliste
polüklooritud bifenüülide (PCB) suhtes

32009L0008 Komisjoni direktiiv 2009/8/EÜ,
10. veebruar 2009, milles sätestatakse
piirnormid koktsidiostaatikumide ja
histomonostaatikumide esinemisele
toidus, mis on tingitud nende ainete
vältimatust ülekandest muusse kui
selleks ette nähtud sööta (1)

7/1/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 25.04.2007. a määrusega
nr 66 Soovimatute ainete loetelu ja nende
sisalduse lubatud piirmäärad söödas

32009L0070 Komisjoni direktiiv 2009/70/EÜ,
25. juuni 2009, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka difenaakum,
didetsüüldimetüülammooniumkloriid ja
väävel (1)

6/30/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32009L0077 Komisjoni direktiiv 2009/77/EÜ, 1. juuli
2009, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada
toimeainete hulka klorosulfuroon,
tsüromasiin, dimetakloor,
etofeenproks, lufenuroon,
penkonasool, triallaat,
triflusulfuroon (1)
32009L0082 Nõukogu direktiiv 2009/82/EÜ,
13. juuli 2009, millega muudetakse
direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada
toimeainete hulka tetrakonasool (1)
32009L0115 Komisjoni direktiiv 2009/115/EÜ,
31. august 2009, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka metomüül (1)

6/30/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

6/30/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

6/30/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32009L0116 NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/116/EÜ,
25. juuni 2009, millega muudetakse
direktiivi 91/414/EMÜ parafiinõlide
CASi nr 64742-46-7, CASi nr 7262386-0 ja CASi nr 97862-82-3 lisamiseks
toimeainete hulka

6/30/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32009L0117 Nõukogu direktiiv 2009/117/EÜ,
25. juuni 2009, millega muudetakse
direktiivi 91/414/EMÜ parafiinõli CASi
nr 8042-47-5 lisamiseks toimeainete
hulka (1)

6/30/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32008L0062 Komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ,
20. juuni 2008, millega sätestatakse
teatavad erandid kohalike ja
piirkondlike oludega kohanenud ja
geneetilisest erosioonist ohustatud
põllukultuuride
rahvaselektsioonsortide ja sortide
heakskiitmiseks ning kõnealuste
rahvaselektsioonsortide ja sortide
seemnete ning seemnekartuli
turustamiseks (1)
32009L0097 Komisjoni direktiiv 2009/97/EÜ,
3. august 2009, millega muudetakse
direktiive 2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ,
millega kehtestatakse
rakendusmeetmed nõukogu
direktiivide 2002/53/EÜ ja 2002/55/EÜ
artikli 7 kohaldamiseks teatavate
põllumajandustaimesortide ja
köögiviljasortide kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja
kontrollimise miinimumtingimuste
osas (1)

6/30/2009 Maaeluministeerium

12/31/2009 Maaeluministeerium

Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus

Põllumajandusministri 24.03.2006. a määrus nr 38
Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte
võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded
ning järelevalve käigus sordi säilimise
kontrollimise nõuded1

32009L0118 Komisjoni direktiiv 2009/118/EÜ,
9. september 2009, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele
saadustele kahjulike organismide
ühendusse sissetoomise ja seal
levimise vastu võetavate
kaitsemeetmete kohta) II - V lisa

11/30/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 07.07.2004 määrus nr 116
Ohtlike taimekahjustajate nimekiri
Põllumajandusministri 07.07.2004 määrus nr 118
Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti
päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime,
taimse saaduse või muu objekti tootmisel,
ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetamisel ja turustamisel või muul etapil
Põllumajandusministri 24.05.2004 määrus nr 96
Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga
varustatavate taimede, taimsete saaduste ja
muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate
andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja
asendamise kord
Põllumajandusministri 24.05.2004. a määrus nr 9
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide
loetelu, mis peavad olema varustatud
fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad
piiripunktis läbima taimetervise kontrolli

32009L010

Komisjoni direktiiv 2009/10/EÜ,
13. veebruar 2009, millega
muudetakse direktiivi 2008/84/EÜ,
millega nähakse ette toiduainetes
kasutatavate lisaainete (välja arvatud
värv- ja magusainete) puhtuse
erikriteeriumid (1)
32009L0155 Komisjoni direktiiv 2009/155/EÜ,
30. november 2009, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ seoses toimeaine
metasakloori nõutava
puhtusastmega (1)(EMPs kohaldatav
tekst)
32009L0154 Komisjoni direktiiv 2009/154/EÜ,
30. november 2009, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, arvates toimeainete
hulka tsüflufenamiidi (1)(EMPs
kohaldatav tekst)

2/13/2010 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 10.06.1999. a määrus nr 192
Toidus lubatud lisaainete suhtes esitatavate
nõuete ning nõuetekohasuse kontrollimiseks
analüüsimise meetodite kinnitamine1

1/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu1

9/30/2010 Maaeluministeerium

Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete
loetelu1
Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177

32009L0153 Komisjoni direktiiv 2009/153/EÜ,
30. november 2009, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ I lisa seoses toimeaine
hüdrolüüsitud valkude üldnimetuse ja
puhtusega (1)(EMPs kohaldatav tekst)

2/28/2010 Maaeluministeerium

Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete
loetelu1
Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177

32009L0152 Komisjoni direktiiv 2009/152/EÜ,
30. november 2009, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ seoses toimeaine
karbendasiimi I lisasse kandmise
kehtivuse lõppemise
kuupäevaga (1)(EMPs kohaldatav
tekst)
32008L0109 Komisjoni direktiiv 2008/109/EÜ,
28. november 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele
saadustele kahjulike organismide
ühendusse sissetoomise ja seal
levimise vastu võetavate
kaitsemeetmete kohta) IV lisa

12/31/2009 Maaeluministeerium

Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete
loetelu1
Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177

12/31/2008 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 07.07.2004 määrus nr 118
Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti
päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime,
taimse saaduse või muu objekti tootmisel,
ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetamisel ja turustamisel või muul etapil

32008L0097 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/97/EÜ, 19. november
2008 , millega muudetakse nõukogu
direktiivi 96/22/EÜ, mis käsitleb
teatavate hormonaalse või
türeostaatilise toimega ainete ja
beetaagonistide kasutamise keelamist
loomakasvatuses (EMPs kohaldatav
tekst)
32008L0039 Komisjoni direktiiv 2008/39/EÜ, 6.
märts 2008 , millega muudetakse
direktiivi 2002/72/EÜ toiduga
kokkupuutumiseks ettenähtud
plastmaterjalide ja -toodete kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
32008L0113 Komisjoni direktiiv 2008/113/EÜ,
8. detsember 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ mitmete
mikroorganismide lisamisega
toimeainete hulka (1)

1/1/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 12.01.2009 määrus nr 5
Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude
ainete nimekiri, mille käitlemine
põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on
keelatud, ning nimetatud ainete
põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud

3/7/2009 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 17.05.1999 määrus nr 156
Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja
esemete kohta esitatavate nõuete, nende
gruppide kohta esitatavate erinõuete ning
nimetatud materjalide ja esemete ohutuse
katsetamise meetodite kinnitamine
Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

10/31/2009 Maaeluministeerium

32008L0107 Komisjoni direktiiv 2008/107/EÜ,
25. november 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ toimeainete abamektiini,
epoksikonasooli, fenpropimorfi,
fenpüroksimaadi ja tralkoksüdiimi
lisamisega (1)
32008L0108 Komisjoni direktiiv 2008/108/EÜ,
26. november 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka flutolaniil, benfluraliin,
fluasinaam, fuberidasool ja
mepikvaat (1)
32008L0116 Komisjoni direktiiv 2008/116/EÜ,
15. detsember 2008, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ aklonifeeni, imidaklopriidi
ja metasakloori lisamisega toimeainete
hulka (1)
32008L0125 Komisjoni direktiiv 2008/125/EÜ, 19.
detsember 2008 , millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
alumiiniumfosfiid, kaltsiumfosfiid,
magneesiumfosfiid, tsümoksaniil,
dodemorf, 2,5-diklorobensüülhappe
metüülester, metamitroon, sulkotrioon,
tebukonasool ja triadimenool (EMPs
kohaldatav tekst)

10/31/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

8/31/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

1/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

2/28/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32008L0127 Komisjoni direktiiv 2008/127/EÜ, 18.
detsember 2008 , millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ mitme
toimeaine lisamisega (EMPs
kohaldatav tekst)
32008L0082 Komisjoni direktiiv 2008/82/EÜ, 30.
juuli 2008 , millega muudetakse
direktiivi 2008/38/EÜ kroonilise
neerupuudulikkuse korral
neerufunktsiooni toetamiseks
kasutatavate loomasöötade osas
(EMPs kohaldatav tekst)

2/28/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

2/20/2009 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 12.06.2008 määrus nr 60
Erisööda kasutusotstarvete ja nende
saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning
nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe
kohta1

32008L0073 Nõukogu direktiiv 2008/73/EÜ,
15. juuli 2008, millega lihtsustatakse
nimekirjade koostamise ja andmete
avaldamise korda veterinaar- ja
zootehnika valdkonnas ning
muudetakse direktiive 64/432/EMÜ,
77/504/EMÜ, 88/407/EMÜ,
88/661/EMÜ, 89/361/EMÜ,
89/556/EMÜ, 90/426/EMÜ,
90/427/EMÜ, 90/428/EMÜ,
90/429/EMÜ, 90/539/EMÜ,
91/68/EMÜ, 91/496/EMÜ, 92/35/EMÜ,
92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ, 92/119/EMÜ,
94/28/EÜ, 2000/75/EÜ, otsust
2000/258/EÜ ja direktiive 2001/89/EÜ,
2002/60/EÜ ja 2005/94/EÜ (1)

1/1/2010 Maaeluministeerium

Loomatauditõrje seadus

32009L0146 Komisjoni direktiiv 2009/146/EÜ,
26. november 2009, millega
parandatakse nõukogu direktiivi
2008/125/EÜ, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
alumiiniumfosfiid, kaltsiumfosfiid,
magneesiumfosfiid, tsümoksaniil,
dodemorf, 2,5-diklorobensüülhappe
metüülester, metamitroon, sulkotrioon,
tebukonasool ja
triadimenool (1)(EMPs kohaldatav
tekst)
32009L0160 Komisjoni direktiiv 2009/160/EL,
17. detsember 2009, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka 2-fenüülfenool (1)(EMPs
kohaldatav tekst)
32010L0002 Komisjoni direktiiv 2010/2/EL,
27. jaanuar 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses
toimeaine kloormekvaadi kasutuse
laiendamisega (1)(EMPs kohaldatav
tekst)

2/28/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

12/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

5/28/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0001 Komisjoni direktiiv 2010/1/EL,
8. jaanuar 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ
(taimedele või taimsetele saadustele
kahjulike organismide ühendusse
sissetoomise ja seal levimise vastu
võetavate kaitsemeetmete kohta) II, III
ja IV lisa

2/28/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 24.05.2004. a määrus nr 94
Taime, taimse saaduse ja muu objekti
ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast
Eestisse toimetamise keeld

32010L0001

2/28/2010 Maaeluministeerium

1. Põllumajandusministri 7.07.2004. a määrus nr
116 Ohtlike taimekahjustajate nimekiri
2.
Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määrus nr
118 Nõuded taime, taimse saaduse või muu
objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta
taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel,
ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetamisel ja turustamisel või muul etapil
3. Vastu võetud
põllumajandusministri 24.05.2004. a määrusega
nr 96 Tootmise kohas kontrollitavate ja
taimepassiga varustatavate taimede, taimsete
saaduste ja muude objektide nimekiri,
taimepassile kantavate andmete loetelu ja
taimepassi väljastamise ja asendamise kord

32008L0090 Nõukogu direktiiv 2008/90/EÜ, 29.
september 2008, puuviljade
tootmiseks ettenähtud viljapuude
paljundusmaterjali ja viljapuude
turustamise kohta (uuestisõnastamine)

3/31/2010 Maaeluministeerium

32010L0014 Komisjoni direktiiv 2010/14/EL,
3. märts 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ,
arvates toimeainete hulka
heptamaloksüloglükaani (1)(EMPs
kohaldatav tekst)
32010L0015 Komisjoni direktiiv 2010/15/EL,
8. märts 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
fluopikoliid (1)(EMPs kohaldatav tekst)

11/30/2010 Maaeluministeerium

1) Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus 2)
Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse,
maaelu ja põllumajandusturu korraldamise
seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus
3) Geneetiliselt muundatud organismide
keskkonda viimise seadus
Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

11/30/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0017 Komisjoni direktiiv 2010/17/EL,
9. märts 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
malatioon (1)(EMPs kohaldatav tekst)

9/30/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0020 Komisjoni direktiiv 2010/20/EL,
9. märts 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et jätta
loetelust välja toimeaine tolüülfluaniid
ning tühistada seda ainet sisaldavatele
taimekaitsevahenditele antud
load (1)(EMPs kohaldatav tekst)

8/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0021 Komisjoni direktiiv 2010/21/EL,
12. märts 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa
seoses klotianidiini, tiametoksaami,
fiproniili ja imidaklopriidi käsitlevate
erisätetega (1)(EMPs kohaldatav tekst)

10/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32009L0163 Komisjoni direktiiv 2009/163/EL,
22. detsember 2009, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 94/35/EÜ
toiduainetes kasutatavate
magusainete kohta seoses
neotaamiga (1)(EMPs kohaldatav
tekst)

10/12/2010 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määrus nr 81
«Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid
toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise
tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja
muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord»

32009L0074 Komisjoni direktiiv 2009/74/EÜ,
26. juuni 2009, millega muudetakse
nõukogu direktiive 66/401/EMÜ,
66/402/EMÜ, 2002/55/EÜ ja
2002/57/EÜ seoses taimede
botaaniliste nimetuste, muude
organismide teaduslike nimetuste ja
direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ
ja 2002/57/EÜ teatavate lisadega,
pidades silmas teaduse ja tehnika
arengut (1)

6/30/2010 Maaeluministeerium

1) Põllumajandusministri 24.03.2006 määrus nr 38
Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte
võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi
säilimise kontrollimise nõuded 2)
Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrus nr
60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning
köögiviljakultuuride seemne tootmise ja
turustamise nõuded1“ 3) Põllumajandusministri
24. aprilli 2006. a määrus nr 56 “Söödakultuuride
seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne
tootmise ja turustamise nõuded1" 4)
Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrus nr
55 “Teraviljaseemne kategooriad ning
teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded1“

32010L0034 Komisjoni direktiiv 2010/34/EL,
31. mai 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa
seoses toimeaine penkonasooli
kasutuse laiendamisega (1)
32010L0029 Komisjoni direktiiv 2010/29/EL,
27. aprill 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka flonikamiid
(IKI-220) (1)(EMPs kohaldatav tekst)
32010L0028 Komisjoni direktiiv 2010/28/EL,
23. aprill 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
metalaksüül (1)
32010L0027 Komisjoni direktiiv 2010/27/EL,
23. aprill 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka triflumisool (1)

6/30/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

2/28/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

12/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

11/30/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0025 Komisjoni direktiiv 2010/25/EL,
18. märts 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
penokssulaam, prokinasiid ja
spirodiklofeen (1)(EMPs kohaldatav
tekst)
32007L0033 Nõukogu direktiiv 2007/33/EÜ, 11.
juuni 2007, mis käsitleb kartulikiduussi tõrjet ja millega tunnistatakse
kehtetuks direktiiv 69/465/EMÜ

32007L0043 Nõukogu direktiiv 2007/43/EÜ, 28.
juuni 2007, millega sätestatakse
lihakanade kaitse
miinimumeeskirjad (1)
32009L0141 Komisjoni direktiiv 2009/141/EÜ,
23. november 2009, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I lisa
seoses arseeni, teobromiini, Datura
sp., Ricinus communis L., Croton
tiglium L. ja Abrus precatorius L.
piirnormidega
32010L0006 Komisjoni direktiiv 2010/6/EL,
9. veebruar 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2002/32/EÜ I lisa
elavhõbeda, vaba gossüpoli, nitritite ja
pikalehise maduuka osas (1)(EMPs
kohaldatav tekst)
32009L0106 Komisjoni direktiiv 2009/106/EÜ,
14. august 2009, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ
toiduks ettenähtud puuvilja ja marja
mahlade ning teatavate samalaadsete
toodete kohta

1/31/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

6/30/2010 Maaeluministeerium

1) Põllumajandusministri 3.05.2006. a määrus nr
58 Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli
tootmise ja turustamise nõuded 2)
Põllumajandusministri 16.05.2007.a määrus nr 74
Ohtliku taimekahjustajaga saastunud,
saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel,
taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku
taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud1

6/30/2010 Maaeluministeerium

1) loomakaitseseadus 2) Põllumajandusministri
27. juuli 2010. a määrus nr 84 Nõuded broilerite
pidamise, selleks ettenähtud ruumi või ehitise ja
broilerite pidamise koolituse kohta

7/1/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 25.04.2007. a määrus nr 66
Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse
lubatud piirmäärad söödas

11/1/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 25.04.2007. a määrus nr 66
Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse
lubatud piirmäärad söödas

1/1/2011 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määruse
nr 55 "Mahlatoodete koostis- ja kvaliteedinõuded
ning märgistamise erinõuded"

2/28/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

12/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0042 Komisjoni direktiiv 2010/42/EL,
28. juuni 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka FEN 560
(lambaläätse seemnetest jahvatatud
pulber) (1)(EMPs kohaldatav tekst)
32010L0054 Komisjoni direktiiv 2010/54/EL,
20. august 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa,
et pikendada toimeaine
asiimsulfurooni lisasse
kuulumist (1)(EMPs kohaldatav tekst)

4/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

1/31/2012 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0055 Komisjoni direktiiv 2010/55/EL,
20. august 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa,
et pikendada toimeaine asoksüstrobiin
lisasse kuulumist (1)(EMPs kohaldatav
tekst)

1/31/2012 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0056 Komisjoni direktiiv 2010/56/EL,
20. august 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa,
et pikendada toimeaine proheksadioon
lisasse kuulumist (1)(EMPs kohaldatav
tekst)

1/31/2012 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0038 Komisjoni direktiiv 2010/38/EL,
18. juuni 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
sulfurüülfluoriid (1)(EMPs kohaldatav
tekst)
32010L0039 Komisjoni direktiiv 2010/39/EL,
22. juuni 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa
seoses toimeaineid klofentesiini,
diflubensurooni, lenatsiili,
oksadiasooni, pikloraami ja
püriproksüfeeni käsitlevate
erisätetega (1)(EMPs kohaldatav tekst)

32010L0057 Komisjoni direktiiv 2010/57/EL,
26. august 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa,
et pikendada toimeaine imasaliil
lisasse kuulumist (1)(EMPs kohaldatav
tekst)

1/31/2012 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0058 Komisjoni direktiiv 2010/58/EL,
23. august 2010, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses
toimeaine iprodioon kasutusala
laiendamisega (1)(EMPs kohaldatav
tekst)

12/24/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0070 Komisjoni direktiiv 2010/70/EL,
28. oktoober 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ toimeaine karbendasiimi I
lisasse kuulumise kehtivuse
lõppemise kuupäeva osas (1)

12/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32010L0077 Komisjoni direktiiv 2010/77/EL,
10. november 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ seoses teatavate
toimeainete I lisasse kuulumise
lõppemise kuupäevadega (1)
32010L0081 Komisjoni direktiiv 2010/81/EL,
25. november 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ seoses toimeaine 2fenüülfenooli kasutuse
laiendamisega (1) (EMPs kohaldatav
tekst)
32010L0082 Komisjoni direktiiv 2010/82/EL,
29. november 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ seoses toimeaine
tetrakonasooli kasutuse
laiendamisega (1)
32010L0083 Komisjoni direktiiv 2010/83/EL,
30. november 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka napropamiid (1)

3/31/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

12/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

3/31/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

6/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15. novembri 2004. a
määrus nr 177 Taimekaitsevahendites lubatud
toimeainete loetelu

32009L0145 Komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ,
26. november 2009, millega
sätestatakse teatavad erandid
traditsiooniliselt teatavates
paikkondades ja piirkondades
kasvatatud ja geneetilisest erosioonist
ohustatud köögivilja
rahvaselektsioonsortide ja -sortide
ning selliste köögiviljasortide
heakskiitmiseks, millel ei ole
põllukultuuride tööstusliku tootmise
puhul tegelikku väärtust, kuid mis on
aretatud eritingimustes kasvamiseks,
ning kõnealuste
rahvaselektsioonsortide ja sortide
seemnete turustamiseks (1)(EMPs
kohaldatav tekst)
32010L0046 Komisjoni direktiiv 2010/46/EL, 2. juuli
2010, millega muudetakse direktiive
2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ (millega
kehtestatakse rakendusmeetmed
nõukogu direktiivide 2002/53/EÜ ja
2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks)
seoses teatavate
põllumajandustaimesortide ja
köögiviljasortide kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja
kontrollimise miinimumtingimustega (1)

32009L0143 Nõukogu direktiiv 2009/143/EÜ,
26. november 2009, millega
muudetakse direktiivi 2000/29/EÜ
seoses laboratoorsete uuringutega
seotud ülesannete delegeerimisega
32010L0085 Komisjoni direktiiv 2010/85/EL,
2. detsember 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka tsinkfosfiid, ja otsust
2008/941/EÜ (1)

12/31/2010 Maaeluministeerium

1. Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
2. Põllumajandusministri 05.05.2006 määrus nr 60
Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning
köögiviljakultuuride seemne tootmise ja
turustamise nõuded

12/31/2010 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 24.03.2006. a määruse nr
38 "Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte
võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi
säilimise kontrollimise nõuded"

1/1/2011 Maaeluministeerium

10/31/2011 Maaeluministeerium

Taimekaitseseadus

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32010L0086 Komisjoni direktiiv 2010/86/EL,
2. detsember 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka haloksüfop-P (1)
32010L0087 Komisjoni direktiiv 2010/87/EL,
3. detsember 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka fenbukonasool, ja otsust
2008/934/EÜ (1)
32010L0089 Komisjoni direktiiv 2010/89/EL,
6. november 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka kvinmeraak, ja muudetakse
otsust 2008/934/EÜ (1)
32010L0090 Komisjoni direktiiv 2010/90/EL,
7. detsember 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka püridabeen, ja muudetakse
otsust 2008/934/EÜ (1)
32010L0091 Komisjoni direktiiv 2010/91/EL,
10. detsember 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka metosulaam, ja muudetakse
otsust 2008/934/EÜ (1)
32010L0092 Komisjoni direktiiv 2010/92/EL,
21. detsember 2010, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka bromukonasool (2)
32011L0001 Komisjoni direktiiv 2011/1/EL,
3. jaanuar 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka 6bensüüladeniin, ja otsust
2008/941/EÜ (1)

6/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

10/31/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

10/31/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

10/31/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

10/31/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

6/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0002 Komisjoni direktiiv 2011/2/EL,
7. jaanuar 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka müklobutaniil,
ja otsust 2008/934/EÜ (1)(EMPs
kohaldatav tekst)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0004 Komisjoni direktiiv 2011/4/EL,
20. jaanuar 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
tsükloksüdiim, ja muudetakse otsust
2008/934/EÜ (1)
32011L0005 Komisjoni direktiiv 2011/5/EL,
20. jaanuar 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka hümeksasool,
ja otsust 2008/934/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0006 Komisjoni direktiiv 2011/6/EL,
20. jaanuar 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka buprofesiin (1)

7/31/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0009 Komisjoni direktiiv 2011/9/EL,
1. veebruar 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka dodiin, ja
otsust 2008/934/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0008 Komisjoni direktiiv 2011/8/EL,
28. jaanuar 2011, millega muudetakse
direktiivi 2002/72/EÜ, et piirata
bisfenool A kasutamist imikute plastist
lutipudelites (1) (EMPs kohaldatav
tekst)

2/15/2011 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 17. mai 1999. a määrus nr 156
„Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja
esemete kohta esitatavate nõuete, nende
gruppide kohta esitatavate erinõuete ning
nimetatud materjalide ja esemete ohutuse
katsetamise meetodite kinnitamine”

32010L0037 Komisjoni direktiiv 2010/37/EL,
17. juuni 2010, millega muudetakse
direktiivi 2008/60/EÜ, millega nähakse
ette magusainete puhtuse
erikriteeriumid (1)(EMPs kohaldatav
tekst)

3/31/2011 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 10.06.1999. a määrus nr 192
"Toidus lubatud lisaainete suhtes esitatavate
nõuete ning nõuetekohasuse kontrollimiseks
analüüsimise meetodite kinnitamine"

32010L0067 Komisjoni direktiiv 2010/67/EL,
20. oktoober 2010, millega
muudetakse direktiivi 2008/84/EÜ,
millega nähakse ette toiduainetes
kasutatavate lisaainete (välja arvatud
värv- ja magusainete) puhtuse
erikriteeriumid (1)
32011L0003 Komisjoni direktiiv 2011/3/EL,
17. jaanuar 2011, millega muudetakse
direktiivi 2008/128/EÜ, millega
nähakse ette toiduainetes
kasutatavate värvainete puhtuse
erikriteeriumid (1)(EMPs kohaldatav
tekst)
32010L0069 Komisjoni direktiiv 2010/69/EL,
22. oktoober 2010, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 95/2/EÜ
(toiduainetes kasutatavate lisaainete
(välja arvatud värv- ja magusainete)
kohta) lisasid (1)
32011L0014 Komisjoni direktiiv 2011/14/EL,
24. veebruar 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka profoksüdiim (1)
32011L0019 Komisjoni direktiiv 2011/19/EL,
2. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka taufluvalinaat, ja otsust 2008/934/EÜ (1)
32011L0020 Komisjoni direktiiv 2011/20/EL,
2. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka fenoksükarb,
ja muudetakse otsust 2008/934/EÜ (1)
32011L0021 Komisjoni direktiiv 2011/21/EL,
2. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka kletodiim, ja
muudetakse otsust 2008/934/EÜ (1)

3/31/2011 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 10.06.1999. a määrus nr 192
"Toidus lubatud lisaainete suhtes esitatavate
nõuete ning nõuetekohasuse kontrollimiseks
analüüsimise meetodite kinnitamine"

9/1/2011 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 10.06.1999. a määruse nr 192
"Toidus lubatud lisaainete suhtes esitatavate
nõuete ning nõuetekohasuse kontrollimiseks
analüüsimise meetodite kinnitamine"

3/31/2011 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määrus nr 81
“Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid
toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise
tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja
muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord”

1/31/2012 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0022 Komisjoni direktiiv 2011/22/EL,
3. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka bispüribak (1)

1/31/2012 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0023 Komisjoni direktiiv 2011/23/EL,
3. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka triflumurool (1)

9/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0025 Komisjoni direktiiv 2011/25/EL,
3. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka bupirimaat, ja
muudetakse otsust 2008/934/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0026 Komisjoni direktiiv 2011/26/EL,
3. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka dietofenkarb,
ja muudetakse otsust 2008/934/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0027 Komisjoni direktiiv 2011/27/EL,
4. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka orüsaliin, ja
komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)
32011L0028 Komisjoni direktiiv 2011/28/EL,
4. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
indoolvõihape, ja muudetakse
komisjoni otsust 2008/941/EÜ (1)
32011L0029 Komisjoni direktiiv 2011/29/EL,
7. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka etridiasool, ja
muudetakse komisjoni otsust
2008/934/EÜ (1
32011L0030 Komisjoni direktiiv 2011/30/EL,
7. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
fenbutatiinoksiid, ja komisjoni otsust
2008/934/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0031 Komisjoni direktiiv 2011/31/EL,
7. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses
toimeaine metüülpirimifossi kasutuse
piiramisega (1)
32011L0032 Komisjoni direktiiv 2011/32/EL,
8. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka isoksabeen,
ja komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)

10/31/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0033 Komisjoni direktiiv 2011/33/EL,
8. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka 1-dekanool,
ja muudetakse komisjoni otsust
2008/941/EÜ (1)
32011L0034 Komisjoni direktiiv 2011/34/EL,
8. märts 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
lisada toimeainete hulka
flurokloridoon, ja komisjoni otsust
2008/934/EÜ (1)
32011L0060 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/60/EL, 23. mai 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka tebufenosiid, ning muudetakse
komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0058 Komisjoni direktiiv 2011/58/EL,
10. mai 2011, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et
pikendada toimeaine karbendasiimi
direktiivi kuulumist (1)
32011L0057 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/57/EL, 27. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka fluometuroon, ning muudetakse
komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0056 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/56/EL, 27. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka tsüprokonasool, ning
muudetakse komisjoni otsust
2008/934/EÜ (1)
32011L0055 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/55/EL, 26. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka paklobutrasool, ja muudetakse
komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0054 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/54/EL, 20. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka metaldehüüd, ning muudetakse
komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0053 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/53/EL, 20. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka dasomet, ja muudetakse
komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)
32011L0052 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/52/EL, 20. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka karboksiin, ja muudetakse
komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)
32011L0050 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/50/EL, 19. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka karbetamiid, ja muudetakse
komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0049 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/49/EL, 18. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka pentsükuroon, ning muudetakse
komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0048 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/48/EL, 15. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka bromadioloon, ja muudetakse
komisjoni otsust 2008/941/EÜ (1)
32011L0047 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/47/EL, 15. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka alumiiniumsulfaat, ja
muudetakse komisjoni otsust
2008/941/EÜ (1)
32011L0046 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/46/EL, 14. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka heksütiasoks, ja komisjoni otsust
2008/934/EÜ (1)
32011L0045 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/45/EL, 13. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka diklofop, ja muudetakse
komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)
32011L0044 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/44/EL, 13. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka asadiraktiin, ja muudetakse
komisjoni otsust 2008/941/EÜ (1)
32011L0043 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/43/EL, 13. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka lubiväävel, ja muudetakse
komisjoni otsust 2008/941/EÜ (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

32011L0042 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/42/EL, 11. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka flutriafool, ja komisjoni otsust
2008/934/EÜ (1)
32011L0041 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/41/EL, 11. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka ditianoon, ja komisjoni otsust
2008/934/EÜ (1)
32011L0040 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/40/EL, 11. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka sintofeen, ja komisjoni otsust
2008/934/EÜ (1)
32011L0039 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/39/EL, 11. aprill 2011, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ, et lisada toimeainete
hulka fenasakviin, ja komisjoni otsust
2008/934/EÜ (1)
32010L0059 Komisjoni direktiiv 2010/59/EL,
26. august 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/32/EÜ toiduainete ja
toidu koostisosade tootmisel
kasutatavaid ekstrahente käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (1)(EMPs kohaldatav tekst)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

11/30/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 15.11.2004 määrus nr 177
Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu

9/15/2011 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 12.06.2011 määrus nr 72 Toidu
ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded,
ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja
viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid

32010L0060 Komisjoni direktiiv 2010/60/EL,
30. august 2010, millega sätestatakse
teatavad erandid looduskeskkonna
säilitamiseks mõeldud söödakultuuride
seemnesegude
turustamiseks (1)(EMPs kohaldatav
tekst)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus

32009L0128 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/128/EÜ, 21. oktoober
2009, millega kehtestatakse ühenduse
tegevusraamistik pestitsiidide säästva
kasutamise saavutamiseks (1)

11/30/2011 Maaeluministeerium

Taimekaitseseadus

32011L0068 Komisjoni rakendusdirektiiv
2011/68/EL, 1. juuli 2011, millega
muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja
2003/91/EÜ (millega kehtestatakse
rakendusmeetmed nõukogu
direktiivide 2002/53/EÜ ja 2002/55/EÜ
artikli 7 kohaldamiseks) seoses
põllumajandustaimeliikide ja
köögiviljaliikide teatavate sortide
kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise
miinimumtingimustega (1)

12/31/2011 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 24.03.2006 määrus nr 38
"Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte
võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi
säilimise kontrollimise nõuded"

32012L0001 Komisjoni rakendusdirektiiv
2012/1/EL, 6. jaanuar 2012, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
66/402/EMÜ I lisa seoses
tingimustega, millele peab vastama
põllukultuur Oryza sativa (1)
32012L0005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/5/EL, 14. märts 2012,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
2000/75/EÜ lammaste katarraalse
palaviku vastase vaktsineerimise osas

5/31/2012 Maaeluministeerium

Ei vaja ülevõtmist

9/23/2012 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 10.03.2010 määrus nr 23
Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskiri

32012L0008 Komisjoni rakendusdirektiiv
2012/8/EL, 2. märts 2012, millega
muudetakse direktiivi 2003/90/EÜ,
millega kehtestatakse
rakendusmeetmed nõukogu direktiivi
2002/53/EÜ artikli 7 kohaldamiseks
teatavate põllumajandustaimesortide
kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise
miinimumtingimuste osas (1)

9/30/2012 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 24.03.2006 määrus nr 38
Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte
võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi
säilimise kontrollimise nõuded

32010L0063 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
11/10/2012 Maaeluministeerium
direktiiv 2010/63/EL, 22. september
2010, teaduslikel eesmärkidel
kasutatavate loomade kaitse kohta (1)

1. Vabariigi Valitsuse 08.05.2001 määrus nr 161
Volituste andmine loomakaitseseadusest
tulenevate õigusaktide kehtestamiseks
2. loomakaitseseadus
3. Põllumajandusministri 27.12.2012 määrus nr 92
„Katseloomade kasvatamise, katseloomadega
varustamise ja katseloomade kasutamise
ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas
katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad
nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad
ülesanded, ettevõtte tunnustamise taotluse
sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide
loetelu ning taotluse menetlemise kord“
4. Põllumajandusministri 14.01.2013 määrus nr 3
„Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise
kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja
loomkatse protokolli vormid“
5. Põllumajandusministri 27.12.2012 määrus nr 94
„Loomkatse raskusastmete määratlused ja
loomkatse liigitamise täpsemad nõuded
raskusastmete järgi ning katselooma hukkamise
nõuded ja hukkamise meetodid“
6. karistusseadustik

1/1/2013 Maaeluministeerium

1. Põllumajandusministri 25.08.2008.a määrus nr
86 "Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade
liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt
pärinevate loomsete saadustega kauplemise
kohta"
2. Põllumajandusministri 13.08.2008 määrus nr 85
" Veeloomataudide tõrje eeskiri"

32012L0031 Komisjoni rakendusdirektiiv
2012/31/EL, 25. oktoober 2012,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
2006/88/EÜ IV lisa seoses viiruslikule
hemorraagilisele septitseemiale
vastuvõtlike kalaliikide loeteluga ja
episootilist haavandilist sündroomi
käsitleva kande väljajätmisega (1)

32012L0012 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
10/28/2013 Maaeluministeerium
direktiiv 2012/12/EL, 19. aprill 2012,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
2001/112/EÜ toiduks ettenähtud
puuvilja- ja marjamahlade ning
teatavate samalaadsete toodete kohta

1) toiduseadus 2) Vabariigi Valitsuse 20.06.2013
määrus nr 98 Mahlatoodete koostis- ja
kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded

32013L0020 Nõukogu direktiiv 2013/20/EL, 13. mai 7/1/2013
2013, millega kohandatakse teatavaid
direktiive toiduohutuse, veterinaar- ja
fütosanitaarpoliitika valdkonnas
seoses Horvaatia Vabariigi
ühinemisega

Maaeluministeerium

1. Põllumajandusministri 25.11.1999 määrus nr 34
Teatamiskohustuslike ja
registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu
kinnitamine
2. Loomatauditõrje seadus
3. Põllumajandusministri 28.02.2007 määrus nr
17 Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri
4. Põllumajandusministri 18.12.2002 määrus nr
88 Registreerimisele ja teatud juhtudel
tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete
ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud
alade loetelu ning nende registreerimise ja
tunnustamise kord
5. Põllumajandusministi 23.04.2004 määrus nr 61
Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri
6. Loomade ja loomsete saadustega kauplemise
ning nende impordi ja ekspordi
veterinaarjärelevalve seadus

32013L0020

Maaeluministeerium

7. Põllumajandusministri 25.05.2004 määrus nr
99 Veterinaarnõuded veiste ja sigadega
kauplemisel
8. Vabariigi Valitsuse 28.03.2000 määrus nr 106
Külmutatud toidu käitlemise ja märgistamise
erinõuded
9. Põllumajandusministri 12.01.2009 määrus nr 5
Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude
ainete nimekiri, mille käitlemine
põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on
keelatud, ning nimetatud ainete
põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud
10. Veterinaarkorralduse seadus
11. Põllumajandusministri 06.01.2003 määrus nr 1
Loomses toidus saasteainete järelevalve
reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise
ja analüüsimise meetodid

7/1/2013

32013L0020

7/1/2013

Maaeluministeerium

12. Põllumajandusministri 23.02.2005 määrus nr
21 Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste
ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja
kord
13. Toiduseadus
14. Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004 määrus nr
154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste
impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide
lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni
loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused,
nõuded menetlusele ja menetlemise kord“
15. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a
määrusega nr 324 "Toidu märgistusele esitatavad
nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe
edastamise kord"
16. Põllumajandusministri 17.02.2006 määrus nr
25 Teatud loomataudide tõrje eeskiri1
17. Põllumajandusministri 13.05.2005 määrus nr
55Loomsete saaduste ja nende käitlemise,
sealhulgas nendega kauplemise,
veterinaarnõuded1
18. Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a
määrus nr 4 Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri

32013L0026 Komisjoni direktiiv 2013/26/EL,
8. veebruar 2013, millega
kohandatakse teatavaid direktiive
toiduohutuse, veterinaar- ja
fütosanitaarpoliitika valdkonnas
seoses Horvaatia ühinemisega

7/1/2013

Maaeluministeerium

1. Vabariigi Valitsuse 20.06.2000 määrus nr 198
Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks
ettenähtud toidu koostis- ja kvaliteedinõuded ning
selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja
käitlemise suhtes esitatavad nõuded ning
märgistamise ja muul viisil teabe edastamise
erinõuded ja kord
2. Vabariigi Valitsuse 29.12.1999 määrus nr 436
Eritoitude koostis- ja kvaliteedinõuete ning
eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja
eritoidu käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning
eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe
edastamise erinõuete ja korra kinnitamine1

12/31/2013 Maaeluministeerium
32012L0044 Komisjoni rakendusdirektiiv
2012/44/EL, 26. november 2012,
millega muudetakse direktiive
2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ (millega
kehtestatakse rakendusmeetmed
nõukogu direktiivide 2002/53/EÜ ja
2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks)
seoses teatavate
põllumajandustaimesortide ja
köögiviljasortide kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja
kontrollimise miinimumtingimustega (1)

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrus
nr 38 “Sordi sordilehte võtmise kord ning
sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded
ning järelevalve käigus sordi säilimise
kontrollimise nõuded1“

32012L0037 Komisjoni rakendusdirektiiv
2012/37/EL, 22. november 2012,
millega muudetakse nõukogu
direktiive 66/401/EMÜ ja 66/402/EMÜ
seoses Galega orientalis Lam.
seemne suhtes kohaldatavate
tingimuste, teatavate söödakultuuride
seemnepartiide maksimummassi ja
Sorghum spp. proovi kogusega (1)

12/31/2013 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri määrus nr 56 "
Söödakultuuride seemne kategooriad ning
söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise
nõuded"

32013L0046 Komisjoni direktiiv 2013/46/EL,
28. august 2013, millega muudetakse
direktiivi 2006/141/EÜ seoses imiku
piimasegudele ja jätkupiimasegudele
valkude osas esitatavate nõuetega

2/28/2014 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 29.12.1999 määrus nr 436
Eritoitude koostis- ja kvaliteedinõuete ning
eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja
eritoidu käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning
eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe
edastamise erinõuete ja korra kinnitamine1

32013L0045 Komisjoni rakendusdirektiiv
2013/45/EL, 7. august 2013, millega
muudetakse nõukogu direktiive
2002/55/EÜ ja 2008/72/EÜ ning
komisjoni direktiivi 2009/145/EÜ
seoses tomati botaanilise nimega (1)

3/31/2014 Maaeluministeerium

1. Põllumajandusministri 05.05.2006 määrus nr 60
"Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning
köögiviljakultuuride seemne tootmise ja
turustamise nõuded
2. Põllumajandusministri 16.05.2006 määrus nr 49
"Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja
turustamise nõuded"
3. Põllumajandusministri 24.03.2006 määrus nr 38
" Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte
võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi
säilimise kontrollimise nõuded1"

32014L0019 Komisjoni rakendusdirektiiv
2014/19/EL, 6. veebruar 2014, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele
saadustele kahjulike organismide
ühendusse sissetoomise ja seal
levimise vastu võetavate
kaitsemeetmete kohta) I lisa

5/31/2014 Maaeluministeerium

1. Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määrus nr
116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri”
2. Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määrus nr
118 „Nõuded taime, taimse saaduse või muu
objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta
taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel,
ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetamisel ja turustamisel või muul etapil”
3. Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a
määruse nr 50 „Kaitstava piirkonna taimetervise
nõuded”
4. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus
nr 98 „Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja
vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi
väljastamise, asendamise ja säilitamise kord”
5. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus
nr 96 „Tootmise kohas kontrollitavate ja
taimepassiga varustatavate taimede, taimsete
saaduste ja muude objektide nimekiri,
taimepassile kantavate andmete loetelu ja
taimepassi väljastamise ja asendamise kord”

32014L0019

5/31/2014 Maaeluministeerium

6. Põllumajandusministri 16. veebruari 2006. a
määrus nr 21 „Taimetervise saatekirja vorm ning
kasutamise kord”
7. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus
nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude
objektide loetelu, mis peavad olema varustatud
fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad
piiripunktis läbima taimetervise kontrolli”
8. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus
nr 94 „Taime, taimse saaduse ja muu objekti
ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast
Eestisse toimetamise keeld”
9. Põllumajandusministri 10. juuli 2007. a määrus
nr 112 „Taimede, taimsete saaduste ja muude
objektide kontrollimise kord nende
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise
korral”

Maaeluministeerium

32013L0057 Komisjoni rakendusdirektiiv
2013/57/EL, 20. november 2013,
millega muudetakse direktiive
2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ (millega
kehtestatakse rakendusmeetmed
nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7
ja nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli
7 kohaldamiseks) seoses
põllumajandustaimeliikide ja
köögiviljaliikide teatavate sortide
kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise
miinimumtingimustega

6/30/2014 Maaeluministeerium

32014L0078 Komisjoni rakendusdirektiiv
2014/78/EL, 17. juuni 2014, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele
saadustele kahjulike organismide
ühendusse sissetoomise ja seal
levimise vastu võetavate
kaitsemeetmete kohta) I, II, III, IV ja V
lisa

9/30/2014 Maaeluministeerium

10. Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a
määruse nr 132 „Euroopa Liidu
standardmääradele vastavad ühendusevälisest
riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise
taimetervise järelevalve tasu määrad ja
taimetervise kontrolli vähendatud määrad”
11. Põllumajandusministri 19. detsembri 2013. a
määruse nr 75 „Taimetervise järelevalvetoimingu
tegemise eest võetava tunnitasu määr ning
taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks
kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr
2014. aastal”
1. Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a
määrus nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning
sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi
säilimise kontrollimise nõuded”
2. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrus nr
60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning
köögiviljakultuuride seemne tootmise ja
turustamise nõuded”
3 .Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määrus
nr 49 „Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali
tootmise ja turustamise nõuded”

1. Ohtlike taimekahjustajate nimekiri
2. Põllumajandusministri 07.07.2004 määruse nr
118 "Nõuded taime, taimse saaduse või muu
objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta
taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel,
ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetamisel ja turustamisel või muul etapil"
3. Põllumajandusministri 29.04.2005 a määrus nr
50 “Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded”
4. Põllumajandusministri 24.05.2004.a määrus nr
96 “Tootmise kohas kontrollitavate ja
taimepassiga varustatavate taimede, taimsete
saaduste ja muude objektide nimekiri,
taimepassile kantavate andmete loetelu ja
taimepassi väljastamise ja asendamise kord”

Maaeluministeerium

9/30/2014 Maaeluministeerium

5. Põllumajandusministri 24.05.2004.a määrus nr
97 “Taimede, taimsete saaduste ja muude
objektide loetelu, mis peavad olema varustatud
fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad
piiripunktis läbima taimetervise kontrolli”
6. Põllumajandusministri 24.05.2004.a määrus nr
98 "“Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded
ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise,
asendamise ja säilitamise kord”
7. Põllumajandusministri 16.02.2006.a. määrus nr
21 „Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise
kord“
8. Põllumajandusministri 24.05.2004. a määrus nr
94 “Taime, taimse saaduse ja muu objekti
ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast
Eestisse toimetamise keeld”
9. Põllumajandusministri 10.07.2007. a määrus nr
112 “Taimede, taimsete saaduste ja muude
objektide kontrollimise kord nende
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise
korral"
10. Põllumajandusministri 29.12.2005 a määrus
nr 132 „Euroopa Liidu standard määradele
vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetatava kaubasaadetise taimetervise
järelevalve tasu määrad, taimetervise kontrolli
vähendatud määrad ning taimetervise kontrolli
eest võetava lisatasu arvutamise ja maksmise kord
11. Põllumajandusministri 19.12.2013 määrus nr
75 "Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise
eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise
järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava
ametisõiduki transpordikulu määr 2014. aastal"

32014L0083 Komisjoni rakendusdirektiiv
2014/83/EL, 25. juuni 2014, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele
saadustele kahjulike organismide
ühendusse sissetoomise ja seal
levimise vastu võetavate
kaitsemeetmete kohta) I, II, III, IV ja
V lisa

9/30/2014 Maaeluministeerium

1. Ohtlike taimekahjustajate nimekiri
2. Põllumajandusministri 07.07.2004 määruse nr
118 "Nõuded taime, taimse saaduse või muu
objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta
taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel,
ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetamisel ja turustamisel või muul etapil1"
3. Põllumajandusministri 29.04.2005 a määrus nr
50 “Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded”
4. Põllumajandusministri 24.05.2004.a määrus nr
96 “Tootmise kohas kontrollitavate ja
taimepassiga varustatavate taimede, taimsete
saaduste ja muude objektide nimekiri,
taimepassile kantavate andmete loetelu ja
taimepassi väljastamise ja asendamise kord”

9/30/2014 Maaeluministeerium

5. Põllumajandusministri 24.05.2004.a määrus nr
97 “Taimede, taimsete saaduste ja muude
objektide loetelu, mis peavad olema varustatud
fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad
piiripunktis läbima taimetervise kontrolli”
6. Põllumajandusministri 24.05.2004.a määrus nr
98 "“Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded
ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise,
asendamise ja säilitamise kord”
7. Põllumajandusministri 16.02.2006.a. määrus nr
21 „Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise
kord“
8. Põllumajandusministri 24.05.2004. a määrus nr
94 “Taime, taimse saaduse ja muu objekti
ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast
Eestisse toimetamise keeld”

9/30/2014 Maaeluministeerium

9. Põllumajandusministri 10.07.2007. a määrus nr
112 “Taimede, taimsete saaduste ja muude
objektide kontrollimise kord nende
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise
korral"
10. Põllumajandusministri 29.12.2005 a määrus
nr 132 „Euroopa Liidu standard määradele
vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetatava kaubasaadetise taimetervise
järelevalve tasu määrad, taimetervise kontrolli
vähendatud määrad ning taimetervise kontrolli
eest võetava lisatasu arvutamise ja maksmise kord
11. Põllumajandusministri 19.12.2013 määrus nr
75 "Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise
eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise
järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava
ametisõiduki transpordikulu määr 2014. aastal"

32014L0022 Komisjoni rakendusdirektiiv
2014/22/EL, 13. veebruar 2014,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
2006/88/EÜ IV lisa seoses lõhede
infektsioosse aneemiaga (ISA)

11/15/2014 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 13. augusti 2008.a nr 85
määrus "Veeloomataudide tõrje eeskiri"

32013L0031 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/31/EL, 12. juuni 2013,
millega muudetakse direktiivi
92/65/EMÜ seoses
loomatervishoiunõuetega liidusiseseks
kauplemiseks koerte, kasside ja
valgetuhkrutega ning nende liitu
importimiseks (1)
32014L0063 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/63/EL, 15. mai 2014,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
2001/110/EÜ mee kohta
32013L0063 Komisjoni rakendusdirektiiv
2013/63/EL, 17. detsember 2013,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
2002/56/EÜ I ja II lisa seoses
seemnekartulite ja seemnekartulite
partiide miinimumnõuetega

12/28/2014 Maaeluministeerium

1) Põllumajandusministri 21. oktoobri 2008. a
määruse nr 99 „Veterinaarnõuded muude
loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega
kauplemiselˮ muutmine 2) Põllumajandusministri
21. märtsi 2011. a määruse nr 24 „Imporditavate
loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõudedˮ
muutmine

6/24/2015 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 20.11.2014 määrus nr 104
„Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase
teabe esitamise nõuded“

12/31/2015 Maaeluministeerium

1. Põllumajandusministri 3. mai 2006.a määruse
nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning
seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded”
muutmine
2. Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrust
nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja
laboratooriumi nõuded”

32014L0020 Komisjoni rakendusdirektiiv
2014/20/EL, 6. veebruar 2014, millega
määratakse kindlaks liidu
eliitseemnekartuli ja sertifitseeritud
seemnekartuli klassid ning selliste
klasside suhtes kohaldatavad
tingimused ja nimetused (1)
32014L0021 Komisjoni rakendusdirektiiv
2014/21/EL, 6. veebruar 2014, millega
määratakse kindlaks
supereliitseemnekartuli suhtes
kohaldatavad miinimumtingimused ja
liidu klassid

12/31/2015 Maaeluministeerium

32014L0105

12/31/2015 Maaeluministeerium

Komisjoni rakendusdirektiiv
2014/105/EL, 4. detsember 2014,
millega muudetakse direktiive
2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ, millega
kehtestatakse rakendusmeetmed
vastavalt nõukogu direktiivi
2002/53/EÜ artikli 7 ja nõukogu
direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7
kohaldamiseks seoses
põllumajandustaimesortide ja
köögiviljasortide kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja
kontrollimise miinimumtingimustega

32014L0064 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/64/EL, 15. mai 2014,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
64/432/EMÜ liikmesriikide
järelevalvevõrkude süsteemi
kuuluvate elektrooniliste
andmebaaside osas

12/31/2015 Maaeluministeerium

1. Põllumajandusministri 3. mai 2006.a määruse
nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning
seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded”
muutmine
2. Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrust
nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja
laboratooriumi nõuded”
1. Põllumajandusministri 3. mai 2006.a määruse
nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning
seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded”
muutmine
2. Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrust
nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja
laboratooriumi nõuded”

Põllumajandusministri 24.03.2006 määrus nr 38
"Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte
võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi
säilimise kontrollimise nõuded"

1/18/2016 Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määrus nr
103 „Põllumajandusloomade register”

32015L1168 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2015/1168, 15. juuli 2015, millega
muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja
2003/91/EÜ, millega kehtestatakse
rakendusmeetmed vastavalt nõukogu
direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 ja
nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7
kohaldamiseks seoses
põllumajandustaimesortide ja
köögiviljasortide kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja
kontrollimise miinimumtingimustega (
1)

6/30/2016 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse
nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning
sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi
säilimise kontrollimise nõuded” muutmine

32015L1955 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2015/1955, 29. oktoober 2015, millega
muudetakse nõukogu direktiivi 66/402
EMÜ (teraviljaseemne turustamise
kohta) I ja II lisa

6/30/2016 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 24.04.20106 määrus nr 55
„Teraviljaseemne kategooriad ning
teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded“

32015L2203 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2015/2203, 25.
november 2015, teatavaid inimestele
toiduks ettenähtud kaseiine ja
kaseinaate käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise ja nõukogu
direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks
tunnistamise kohta

12/22/2016 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 28.11.2014 määrus nr 111
"Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja
kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise
nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise
meetodid"

32016L0011

12/31/2016 Maaeluministeerium

Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2016/11, 5. jaanuar 2016, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2002/57/EÜ (õli- ja kiutaimede
seemne turustamise kohta) II lisa

Põllumajandusministri määrus 24.04.2006 nr 53
„Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õlija kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise
nõuded“

32016L0317 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2016/317, 3. märts 2016, millega
muudetakse nõukogu direktiive
66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ,
2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ
ja 2002/57/EÜ seoses
seemnepakendite ametliku etiketiga

3/31/2017 Maaeluministeerium

32016L1855 Komisjoni direktiiv (EL) 2016/1855, 19.
oktoober 2016, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/32/EÜ toiduainete ja
toidu koostisosade tootmisel
kasutatavaid ekstrahente käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta
32016L1914 KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV
(EL) 2016/1914, 31. oktoober 2016,
millega muudetakse direktiive
2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ, millega
kehtestatakse rakendusmeetmed
vastavalt nõukogu direktiivi
2002/53/EÜ artikli 7 ja nõukogu
direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7
kohaldamiseks seoses teatavate
põllumajandustaimesortide ja
köögiviljasortide kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja
kontrollimise miinimumtingimustega

11/19/2018 Maaeluministeerium

6/30/2017 Maaeluministeerium

1. Põllumajandusministri määrus 24.04.2006 nr 55
„Teraviljaseemne kategooriad ning
teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded“
2. Põllumajandusministri määruse 24.04.2006 nr
53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning
õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja
turustamise nõuded“ 3. Põllumajandusministri
määruse 24.04.2006 nr 60 „Köögiviljakultuuride
seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride
seemne tootmise ja turustamise nõuded“ 4.
Põllumajandusministri määrus 24.04.2006 nr 52
„Peediseemne kategooriad ning peediseemne
tootmise ja turustamise nõuded“ 5.
Põllumajandusministri määrus 24.04.2006 nr 56
„Söödakultuuride seemne kategooriad ning
söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise
nõuded“
Põllumajandusministri 23.10.2014 määrus nr 90
„Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad
nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise
tingimused ja viisid ning toidus lubatud
jääksisalduse piirnormid“

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse
nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning
sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi
säilimise kontrollimise nõuded” muutmine

32016L2109 KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV
(EL) 2016/2109, 1. detsember 2016,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
66/401/EMÜ seoses uute liikide
lisamisega ja botaanilise nimega
Lolium x boucheanum Kunth

12/31/2017 Maaeluministeerium

1. Põllumajandusministri 24.04.2006 määrus nr 56
„Söödakultuuride seemne kategooriad ning
söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise
nõuded
2.
Põllumajandusministri 24.03.2006 määrus nr 38
„Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte
võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja
köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi
säilimise kontrollimise nõuded"

32017L1279 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2017/1279, 14. juuli 2017, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele
saadustele kahjulike organismide
ühendusse sissetoomise ja seal
levimise vastu võetavate
kaitsemeetmete kohta) I–V lisa

12/31/2017 Maaeluministeerium

1. Taimekaitseseadus; 2. Põllumajandusministri
23. detsembri 2005. a määrus nr 132 „Euroopa
Liidu standardmääradele vastavad
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava
kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu
määrad”; 3. Põllumajandusministri 10. juuli 2007. a
määrus nr 112: „Taimede, taimsete saaduste ja
muude objektide kontrollimise kord nende
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise
korral”; 4. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a
määrus nr 94 „Taime, taimse saaduse ja muu
objekti ühendusevälisest riigist või selle
piirkonnast Eestisse toimetamise keeld”; 5.
Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus nr
97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude
objektide loetelu, mis peavad olema varustatud
fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad
piiripunktis läbima taimetervise kontrolli”; 6.
Põllumajandusministri 16. veebruari 2006. a
määrus nr 21 „Taimetervise saatekirja vorm ning
kasutamise kord”; 7. Põllumajandusministri 24.
mai 2004. a määrus nr 96 „Tootmise kohas
kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate
taimede, taimsete saaduste ja muude objektide
nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu
ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord”; 8.
Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus nr
98 „Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded
ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise,
asendamise ja säilitamise kordˮ; 9.
Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määrus nr
50 „Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded”; 10.
Põllumajandusministri 07. juuli 2004. a määrus nr

32017L1920 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2017/1920, 19. oktoober 2017, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2000/29/EÜ IV lisa liidust pärit
Solanum tuberosum L. seemnete veo
osas

3/31/2018 Maaeluministeerium

1. Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määrus nr
118 „Nõuded taime, taimse saaduse või muu
objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta
taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel,
ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetamisel ja turustamisel või muul etapil”
2. Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a
määrus nr 132 „Euroopa Liidu standardmääradele
vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetatava kaubasaadetise taimetervise
järelevalve tasu määrad”
3. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse
nr 98 „Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja
vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi
väljastamise, asendamise ja säilitamise kord”
4. Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määrus
nr 50 „Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded”
5. Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määrus nr
116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri”
6. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus
nr 94 „Taime, taimse saaduse ja muu objekti
ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast
Eestisse toimetamise keeld”
7. Põllumajandusministri 10. juuli 2007. a määrus
nr 112 „Taimede, taimsete saaduste ja muude
objektide kontrollimise kord nende
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise
korral”
8. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus
nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude
objektide loetelu, mis peavad olema varustatud
fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad
piiripunktis läbima taimetervise kontrolli”

32018L0100 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2018/100, 22. jaanuar 2018, millega
muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja
2003/91/EÜ, millega kehtestatakse
rakendusmeetmed vastavalt nõukogu
direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 ja
nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7
kohaldamiseks seoses teatavate
põllumajandustaimesortide ja
köögiviljasortide kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja
kontrollimise miinimumtingimustega

8/31/2018 Maaeluministeerium

Ministri määrus "Sordi sordilehte võtmise kord
ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põlluja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt
hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi
säilimise kontrollimise nõuded"

32018L0484 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2018/484, 21. märts 2018, millega
muudetakse komisjoni direktiivi
93/49/EMÜ nõuete osas, millele peab
teatavate
sugukonna Palmae perekondade või
liikide paljundusmaterjal vastama
seoses kahjuriga Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)
32018L0597 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2018/597, 18. aprill 2018,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
92/66/EMÜ, millega kehtestatakse
ühenduse meetmed Newcastle'i
haiguse tõrjeks
32019L0782 Komisjoni direktiiv (EL) 2019/782, 15.
mai 2019, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2009/128/EÜ seoses
ühtlustatud riskinäitajate
kehtestamisega (EMPs kohaldatav
tekst)

9/30/2018 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 18.04.2006 määruse nr 47 „
Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja
turustamise nõuded1“ muutmine

6/30/2018 Maaeluministeerium

Loomatauditõrje seadus

9/5/2019 Maaeluministeerium

Taimekaitseseadus

32019L0990 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2019/990, 17. juuni 2019, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2002/55/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b,
nõukogu direktiivi 2008/72/EÜ II lisas
ja komisjoni direktiivi 93/61/EMÜ lisas
esitatud perekondade ja liikide loetelu
(EMPs kohaldatav tekst)

6/30/2020 Maaeluministeerium

1) Põllumajandusministri 16.mai 2012 määrus nr
49 „Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali
tootmise ja turustamise nõuded” 2)
Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrus nr
60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning
köögiviljakultuuride seemne tootmise ja
turustamise nõuded” 3) Põllumajandusministri 24.
märtsi 2006. a määrus nr 38 „Sordi sordilehte
võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide
loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavad tunnused ning
järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise
nõuded”

32019L1813 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2019/1813, 29. oktoober 2019, millega
muudetakse komisjoni
rakendusdirektiivi 2014/96/EL direktiivi
2008/90/EÜ kohaldamisalasse
kuuluvate, puuviljade tootmiseks
ettenähtud viljapuude
paljundusmaterjali ja viljapuude
märgistamise, pitseerimise ja
pakkimise nõuete kohta seoses
paljundusmaterjali ja viljapuude
sertifitseeritud kategooriate etiketi
värviga ning seoses tarnija dokumendi
sisuga
32019L1985 Komisjoni Rakendusdirektiiv (EL)
2019/1985, 28. november 2019,
millega muudetakse direktiive
2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ, millega
kehtestatakse rakendusmeetmed
vastavalt nõukogu direktiivi
2002/53/EÜ artikli 7 ja nõukogu
direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7
kohaldamiseks seoses teatavate
põllumajandustaimesortide ja
köögiviljasortide kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja
kontrollimise miinimumtingimustega
(EMPs kohaldatav tekst)

3/31/2020 Maaeluministeerium

Maaeluministri määrus "Puuvilja- ja
marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja
turustamise nõuded"

5/31/2020 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri määrus "Sordi sordilehte
võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide
loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel
minimaalselt hõlmatavad tunnused ning
järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise
nõuded"

32020L0177 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2020/177, 11. veebruar 2020, millega
muudetakse nõukogu direktiive
66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ,
68/193/EMÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ
ja 2002/57/EÜ, komisjoni direktiive
93/49/EMÜ ja 93/61/EMÜ ning
rakendusdirektiive 2014/21/EL ja
2014/98/EL seemnete ja muu taimse
paljundusmaterjali taimekahjustajate
osas (EMPs kohaldatav tekst)

5/31/2020 Maaeluministeerium

1) Põllumajandusministri 18. aprilli 2006 määrus
nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali
tootmise ja turustamise nõuded” 2)
Põllumajandusministri 16. mai 2012 määrus nr 49
„Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja
turustamise nõuded” 3) Põllumajandusministri 5.
mai 2006. a määrus nr 60 „Köögiviljakultuuride
seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride
seemne tootmise ja turustamise nõuded” 4)
Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrus nr
80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja
laboratooriumi nõuded” 5) Põllumajandusministri
24. aprilli 2006. a määrus nr 52 „Peediseemne
kategooriad ning peediseemne tootmise ja
turustamise nõuded” 6) Maaeluministri 27.
detsembri 2016. a määrus nr 76 „Puuvilja- ja
marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja
turustamise nõuded” 7) Põllumajandusministri 3.
mai 2006. a määrus nr 58 „Seemnekartuli
kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja
turustamise nõuded” 8) Põllumajandusministri 24.
aprilli 2006. a määrus nr 56 „Söödakultuuride
seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne
tootmise ja turustamise nõuded” 9)
Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrus nr
55 „Teraviljaseemne kategooriad ning
teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded”
10) Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a
määrus nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne
kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne
tootmise ja turustamise nõuded”

32020L0432 Komisjoni rakendusdirektiiv (EL)
2020/432, 23. märts 2020, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
2002/55/EÜ seoses köögiviljade
määratluse ning artikli 2 lõike 1 punktis
b esitatud perekondade ja liikide
loeteluga (EMPs kohaldatav tekst)

6/30/2020 Maaeluministeerium

Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrus nr
60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning
köögiviljakultuuride seemne tootmise ja
turustamise nõuded”

32007L0065 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/65/EÜ, 11. detsember
2007, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 89/552/EMÜ
teleringhäälingutegevust käsitlevate
liikmesriikide teatavate õigus- ja
haldusnormide koordineerimise
kohta (1)
32014L0060 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/60/EL, 15. mai 2014,
liikmesriigi territooriumilt
ebaseaduslikult väljaviidud
kultuuriväärtuste tagastamise kohta
ja millega muudetakse määrust (EL)
nr 1024/2012 (uuesti sõnastatud)
32008L0103 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/103/EÜ, 19. november
2008, millega muudetakse direktiivi
2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja
akusid ning patarei- ja akujäätmeid,
seoses patareide ja akude
turulelaskmisega (1)
32008L0001 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/1/EÜ, 15. jaanuar 2008,
saastuse kompleksse vältimise ja
kontrolli kohta (kodifitseeritud
versioon) (1)

12/19/2009 Kultuuriministeerium

Meediateenuste seadus

12/18/2015 Kultuuriministeerium

Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult
väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus

1/5/2009 Keskkonnaministeerium

2/18/2008 Keskkonnaministeerium

32007L0034 Komisjoni direktiiv 2007/34/EÜ, 14.
juuni 2007, millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamiseks
nõukogu direktiivi 70/157/EMÜ, milles
käsitletakse mootorsõidukite lubatud
mürataset ja heitgaasisüsteemi (1)

7/5/2008 Keskkonnaministeerium

32006L0105 Nõukogu Direktiiv 2006/105/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse Direktiive 73/239/EMÜ,
74/557/EMÜ ja 2002/83/EÜ
keskkonna valdkonnas seoses
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

1/1/2007 Keskkonnaministeerium

1. Jäätmeseadus
2. Vabariigi Valitsuse 6. juuli 2006. a määrus nr
154 "Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete
täpsustav loetelu ning probleemtoodetele
kehtestatud keelud ja piirangud"

1. Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002. a määrus nr
150 Keskkonnakompleksluba nõudvate
alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste
kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate
poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade
kehtestamine
2. Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise
seadus
Teede- ja sideministri 18.05.2001.a määrus nr 50
Majandus- ja
Kommunikatsiooni "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja
varustusele esitatavad nõuded"
ministeerium

1) Looduskaitseseadus
2) Loomakaitseseadus
3) Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
4) Jahiseadus
5) Keskonnaseire seadus

32006L0066 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/66/EÜ, 6. september
2006, mis käsitleb patareisid ja akusid
ning patarei- ja akujäätmeid ning
millega tunnistatakse kehtetuks
direktiiv 91/157/EMÜ

9/26/2008 Keskkonnaministeerium

1. Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2008. a määrus nr
124 Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete
kogumise, tootjale tagastamise ning
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord
ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad
2. Keskkonnaministri 10. jaanuari 2008. a määrus
nr 5 Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded
3. Keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a
määrus nr 64 Patareide ja akude märgistamise
viis ja kord

32006L0051 Komisjoni direktiiv 2006/51/EÜ, 6.
juuni 2006 , millega muudetakse
tehnika arenguga kohandamise
eesmärgil Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2005/55/EÜ I lisa ja
direktiivi 2005/78/EÜ IV ja V lisa
sõidukites kasutatava
heitekontrollisüsteemi nõuete ja
gaasimootoritega seotud erandite
suhtes EMPs kohaldatav tekst

11/8/2006 Keskkonnaministeerium

Majandus- ja
1) Välisõhu kaitse seadus 2) keskkonnaministri
Kommunikatsiooni 22.09.2004 määrus nr 122 "Mootorsõiduki
ministeerium
heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste,
suitsususe ja mürataseme piirväärtused" 3)
Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2004. a määrus
nr 299 "Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest
eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide,
lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi
heidete summaarsed piirkogused ja nende
saavutamise tähtajad" 4) Keskkonnaministri 22.
septembri 2004. a määrusega nr 120 "Välisõhu
saastatuse taseme määramise kord" 5)
Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määrus nr
115 "Välisõhu saastatuse taseme piir-,
sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad,
saasteainete sisalduse häiretasemed ja
kaugemad eesmärgid ning saasteainete
sisaldusest teavitamise tase"

32006L0044 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/44/EÜ, 6. september
2006, kalade elu tagamiseks kaitset
või parandamist vajava magevee
kvaliteedi kohta

10/15/2006 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr
58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena
kaitstavate veekogude nimekiri ning nende
veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning
lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire
jaamad"

32006L0012 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/12/EÜ, 5. aprill
2006,jäätmete kohta

5/17/2006 Keskkonnaministeerium

1) Jäätmeseadus 2) Vabariigi Valitsuse
06.04.2004 määrus nr 104 "Jäätmete
taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud"
3) Vabariigi Valitsuse 29.04.2004 määrus nr 158
"Probleemtoodetes keelatud ainete täpsustav
loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud
ja piirangud" 4) Keskkonnaministri 26.04.2004
määrus nr 26 "Jäätmeloa andmise, muutmise ja
kehtetuks tunnistamise menetluse käigus
läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning
jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete
täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm" 5)
Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrus nr 102
"Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu" 6)
Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrus nr 103
"Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord"
7) Keskkonnajärelevalve seadus 8)
Keskkonnatasude seadus 9) Keskkonnaministri
29.04.2004 määrus nr 38 "Prügila rajamise,
kasutamise ja sulgemise nõuded" 10)
Keskkonnaministri 21.04.2004 määrus nr 21
"Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille
vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine
kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas
kõrvaldamise nõuded" 11) Vabariigi Valitsuse
26.04.2004 määrus nr 122 " Jäätmete
tekitamiseks jäätmeluba vajavate
tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud
loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille
puhul jäätmeluba ei nõuta" 12) Jäätmeseadus 13)
Vabariigi Valitsuse 6. juuli 2006. a määrus nr 154
"Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete
täpsustav loetelu ning probleemtoodetele

32006L0011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/11/EÜ, 15. veebruar
2006, teatavate ühenduse
veekeskkonda lastavate ohtlike ainete
põhjustatava saaste kohta
(Kodifitseeritud versioon)

3/24/2006 Keskkonnaministeerium

1) Keskkonnaseire seadus 2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus
3) Veeseadus
4) Veekeskkonnale ohtlike ainete nimistud 1 ja 2
5) Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise
seadus
6) Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse
piirnormid
7) Ohtlike ainete sisalduse piirnormid pinna- ja
merevees
8) Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni
juhitavate ohtlike ainete kohta
9) Keskkonnatasude seadus
10) Keskkonnaseire seadus
11)Keskkonnajärelevalve seadus
12)kemikaaliseadus
13) Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa
andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu
ja loa vormid
14) Andmekogude seadus

32006L0007 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/7/EÜ, 15. veebruar
2006, mis käsitleb suplusvee
kvaliteedi juhtimist ja millega
tunnistatakse kehtetuks direktiiv
76/160/EMÜ
32006L0118 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/118/EÜ, 12. detsember
2006, mis käsitleb põhjavee kaitset
reostuse ja seisundi halvenemise eest

3/24/2008 Keskkonnaministeerium,
Sotsiaalministeerium

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määrus nr 74
Nõuded suplusveele ja supelrannale

1/16/2009 Keskkonnaministeerium

1. Veeseadus
2. Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a
määrus nr 75 Põhjaveekogumite moodustamise
kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille
seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite
seisundiklassid, põhjaveekogumite
seisundiklassidele vastavad keemiliste näitajate
väärtused ja koguseliste näitajate tingimused,
põhjavee kvaliteedi piirväärtused, põhjavee
saasteainesisalduse läviväärtused ning
põhjaveekogumi seisundiklassi määramise kord1

32007L0060 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/60/EÜ, 23. oktoober
2007, üleujutusriski hindamise ja
maandamise kohta (1)

11/26/2009 Keskkonnaministeerium

Veeseadus

32006L0021 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/21/EÜ, 15. märts 2006 ,
kaevandustööstuse jäätmete
käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ
muutmise kohta - Euroopa
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
avaldus

4/30/2008 Keskkonnaministeerium

1) Jäätmeseadus 2) Keskkonnaministri määrus
"Kaevandamisjäätmete käitlemise kord" 3)
Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004 määrus nr 122
"Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate
tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud
loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille
puhul jäätmeluba ei nõuta" 4) Keskkonnaministri
26. aprilli 2004 määrus nr 26 "Jäätmeloa andmise,
muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse
käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad
ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete
täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm
ning jäätmeloa vorm" 5) Keskkonnaministri 6. mai
2005. a määrus nr 36 "Maavara kaevandamisloa
taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele,
seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad
täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise,
muutmise ja ümberregistreerimise
menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa
vorm" 6) Keskkonnaministri 20. mai 2005. a
määrus nr 40 "Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja
uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise
uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele,
seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad
täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö
loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute
tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning
uuringuloa vorm"

32006L0117 Nõukogu direktiiv 2006/117/Euratom,
20. november 2006, radioaktiivsete
jäätmete ja kasutatud tuumkütuse
vedude järelevalve ja kontrolli kohta

12/25/2008 Keskkonnaministeerium

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 241
"Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo
dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt
päritolu- ja sihtriigist"

32009L0030 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/30/EÜ, 23. aprill 2009,
millega muudetakse direktiivi
98/70/EÜ seoses bensiini, diislikütuse
ja gaasiõli spetsifikatsioonidega ja
kehtestatakse kasvuhoonegaaside
heitkoguste järelevalve ja
vähendamise mehhanism ning millega
muudetakse nõukogu direktiivi
1999/32/EÜ seoses siseveelaevades
kasutatava kütuse
spetsifikatsioonidega ning
tunnistatakse kehtetuks direktiiv
93/12/EMÜ (1)

12/31/2010 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 19. mai 2005. a määruse nr 38
„Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded ning
biokütuste säästlikkuse kriteeriumid ja nende
tõendamise kord”

32007L0002 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/2/EÜ, 14. märts 2007,
millega rajatakse Euroopa Ühenduse
ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)

5/15/2009 Keskkonnaministeerium

1. Avaliku teabe seadus,
2. maakatastriseadus,
3. keskkonnaregistri seadus,
4. teeseadus
5. kohanimeseadus
6. Keskkonnaministri 30. juuni 2008. a. määrus nr
26 „Geodeetiline süsteem“
7. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007.a.
määrus nr 251 „Aadressiandmete süsteem“
8. Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus
9. ruumiandmete seadus

32008L0056 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/56/EÜ, 17. juuni 2008,
millega kehtestatakse ühenduse
merekeskkonnapoliitika-alane
tegevusraamistik (merestrateegia
raamdirektiiv) (1)

32009L0123 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/123/EÜ, 21. oktoober
2009, millega muudetakse direktiivi
2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade
põhjustatud merereostust ning
karistuste kehtestamist
merereostusega seotud rikkumiste
eest (1)(EMPs kohaldatav tekst)
32010L0026 Komisjoni direktiiv 2010/26/EL,
31. märts 2010, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 97/68/EÜ väljaspool teid
kasutatavatele liikurmasinatele
paigaldatavate sisepõlemismootorite
heitgaaside ja tahkete heitmete
vähendamise meetmeid käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta (1)(EMPs kohaldatav tekst)

7/15/2010 Keskkonnaministeerium

11/16/2010 Keskkonnaministeerium

3/31/2011 Keskkonnaministeerium

1. veeseadus
2. Vabariigi Valitsuse 08.02.2012 korraldus nr 342
„Eesti merenduspoliitika 2012–2020“. RT viide RT
III, 07.08.2012, 1
https://www.riigiteataja.ee/akt/307082012001ja
poliitikadokument:
https://www.mkm.ee/sites/default/files/merenduspol
iitika.pdf
3. aruanne „Eesti mereala hea keskkonnaseisundi
indikaatorid ja keskkonnasihtide kogum“
http://www.envir.ee/sites/default/files/hks_ks_aruan
ne.pdf
4. Aruanne Eesti mereala keskkonnaseisundi
esialgne hindamine
http://www.envir.ee/sites/default/files/ia_aruanne.p
df
5. haldusmenetluse seadus
6. avaliku teabe seadus
7. Vabariigi Valitsuse reglement
8. keskkonnaseadustiku üldosa seadus
1. veeseadus
2. karistusseadustik

Keskkonnaministri 4. juuli 2005 a määrus nr 55
"Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku
eralduvate saasteainete heitkoguste piirväärtused"

32008L0105 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/105/EÜ, 16. detsember
2008, mis käsitleb
keskkonnakvaliteedi standardeid
veepoliitika valdkonnas ning millega
muudetakse nõukogu direktiive
82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ,
84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ,
86/280/EMÜ ja tunnistatakse need
seejärel kehtetuks ning muudetakse
direktiivi 2000/60/EÜ

7/13/2010 Keskkonnaministeerium

32008L0101 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/101/EÜ, 19. november
2008, millega muudetakse direktiivi
2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus
ühenduse kasvuhoonegaaside
saastekvootidega kauplemise
süsteemi (1)

2/2/2010 Keskkonnaministeerium

32009L0029 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/29/EÜ, 23. aprill 2009,
millega muudetakse direktiivi
2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada
ühenduse kasvuhoonegaaside
saastekvootidega kauplemise
süsteemi (1)

12/31/2009 Keskkonnaministeerium

1. veeseadus
2. Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr
32 Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade
nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete,
prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete
rühmade nimekirjad1
3. Keskkonnaministri 09.09.2010 määrus nr 49
Pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete
ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning
teatavate muude saasteainete keskkonna
kvaliteedi piirväärtused, pinnavees prioriteetsete
ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna
kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid1
4. keskkonnaministri 06.04.2011 määrus nr 25
Nõuded vesikonna veeseireprogrammide kohta
5. Keskkonnaministri 09.09.2010 määrus nr 49
Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja
nende kohaldamise meetodid ning keskkonna
kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus1
1. välisõhu kaitse seadus
2. Vabariigi Valitsuse 07.07.2011 määrus nr 96
"Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse
ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate
käitajate tegevusalade loetelu"
3. Keskkonnaministri määrus
"Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega
kauplemise kord"
1. välisõhu kaitse seadus
2. Vabariigi Valitsuse määrus
"Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse
ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate
käitajate tegevusalade loetelu"
Keskkonnaministri määrus "Kasvuhoonegaaside
3. heitkoguste ühikutega kauplemise kord"

32008L0050 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/50/EÜ, 21. mai 2008,
välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu
puhtamaks muutmise kohta

6/11/2010 Keskkonnaministeerium

1. Välisõhu kaitse seadus
2. Keskkonnaministri 08.07.2011 määrus nr 43
"Välisõhu saastatuse taseme piir- ja
sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud
piirnormid ning nende saavutamise tähtajad"
3. Keskkonnaministri 08.07.2011 määrus nr 45
"Piirkonna välisõhu kvaliteedi
parandamise tegevuskava sisu kohta esitatavad
nõuded ja tegevuskava
4. Keskkonnaministri 22.09.2004 nr 120 "Välisõhu
saastatuse taseme määramise kord"

32009L0090 Komisjoni direktiiv 2009/90/EÜ,
31. juuli 2009, millega sätestatakse
vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ vee
seisundi keemilise analüüsi ja seire
tehnilised näitajad (1)

8/21/2011 Keskkonnaministeerium

32009L0033 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/33/EÜ, 23. aprill 2009,
keskkonnasõbralike ja
energiatõhusate maanteesõidukite
edendamise kohta (1)
32009L0033

12/4/2010 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium

Vabariigi Valitsuse määrus Kogu kasutusiga
hõlmavad energiamõju ja keskkonnamõju nõuded
maanteesõidukite ostmisel1

32010L0079 Komisjoni direktiiv 2010/79/EL,
19. november 2010, Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2004/42/EÜ (lenduvate orgaaniliste
ühendite heitkoguste piiramise kohta)
III lisa tehnika arenguga kohandamise
kohta
32009L0071 Nõukogu direktiiv 2009/71/Euratom,
25. juuni 2009, millega luuakse
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev
ühenduse raamistik

6/10/2012 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 4. novembri 2005. a määrus nr
67 „Värvide, lakkide ja sõidukite
lõppviimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste
ühendite sisalduse piirnormid”

7/22/2011 Keskkonnaministeerium

32008L0098 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november
2008, mis käsitleb jäätmeid ja millega
tunnistatakse kehtetuks teatud
direktiivid (1)

12/12/2010 Keskkonnaministeerium

1. Kiirgusseadus
2. Tuumaohutuse konventsiooniga ühinemise
seadus
3. Riigi Teataja seadus
4. Avaliku teabe seadus
1. jäätmeseadus
2. Vabariigi Valitsuse 08.12.2011 määrus nr 148
Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute
nimistud

1. veeseadus
2. Keskkonnaministri määrus "Nõuded vee
füüsikalis-keemiliste ja keemiliste parameetrite
uuringuid teostavale katselaborile, nende
uuringute raames tehtavatele analüüsidele ja
katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning
analüüsi referentmeetodid1"
Rahandusministee Riigihangete seadus
rium

32011L0037 Komisjoni direktiiv 2011/37/EL,
30. märts 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt
kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (1)
32009L0126 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/126/EÜ, 21. oktoober
2009, mootorsõidukite tankimisel
teenindusjaamades eralduvate
bensiiniaurude regenereerimise
II etapi kohta
32009L0031 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/31/EÜ, 23. aprill 2009,
milles käsitletakse süsinikdioksiidi
geoloogilist säilitamist ning millega
muudetakse nõukogu direktiivi
85/337/EMÜ ja direktiive 2000/60/EÜ,
2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ,
2008/1/EÜ ning määrust (EÜ)
nr 1013/2006 (1)

32011L0063 Komisjoni direktiiv 2011/63/EL, 1. juuni
2011, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse
kvaliteedi kohta selle kohandamiseks
tehnika arengug
32011L0088 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/88/EL, 16. november
2011, millega muudetakse direktiivi
97/68/EÜ kohanduskava alusel turule
viidavaid mootoreid käsitlevate sätete
osas (1)

12/31/2011 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid1

1/1/2012 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2005. a määrus nr
4 „Bensiini veo ja bensiini terminalides ning
tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste
ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil”

6/25/2011 Keskkonnaministeerium

1. Välisõhu kaitse seadus
2. Jäätmeseadus
3. Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses
4. Keskkonnavastutuse seadus
5. Maapõueseadus
6. Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise
seadus
7. veeseadus
8. Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määrus
nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb
kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise
vajalikkust, täpsustatud loetelu”
9. Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002. a määrus nr
150 „Keskkonnakompleksluba nõudvate
alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste
kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate
poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade
kehtestamine“
10. Tsiviilkohtumenetluse seadustik
11. Halduskohtumenetluse seadustik
Keskkonnaministri 19. mai 2005. a määrus nr 38
„Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded ning
biokütuste säästlikkuse kriteeriumid ja nende
tõendamise kord“

6/1/2012 Keskkonnaministeerium

11/24/2012 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määrus nr 55
„Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku
eralduvate heitkoguste piirväärtused”

32011L0065 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/65/EL, 8. juuni 2011,
teatavate ohtlike ainete kasutamise
piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes (1) (uuesti
sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

1/2/2013

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 27.04.2009 määrus nr 21
Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis
ja kord1

32011L0065

1/2/2013

Keskkonnaministeerium

32011L0065

1/2/2013

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011määrus nr 30
Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid1
Jäätmeseadus

32011L0097 Nõukogu direktiiv 2011/97/EL, 5.
detsember 2011, millega muudetakse
direktiivi 1999/31/EÜ seoses
jäätmetena käsitatava metallilise
elavhõbeda ladustamise
erikriteeriumidega

3/15/2013

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 38
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded

8/23/2013
32011L0070 Nõukogu direktiiv 2011/70/Euratom,
19. juuli 2011, millega luuakse
ühenduse raamistik kasutatud
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete
vastutustundlikuks ja ohutuks
käitlemiseks

Keskkonnaministeerium

1. Kiirgusseadus
2. Keskkonnaministri 09.02.2005 määrus nr 8
"Radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioon,
registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded
ning radioaktiivsete jäätmete vastavusnäitajad"
3. Keskkonnaministri 15. veebruari 2005. a
määrus nr 10 «Kiirgustegevuses tekkinud
radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega
saastunud esemete vabastamistasemed ning
nende vabastamise, ringlusse võtmise ja
taaskasutamise tingimused»
4. Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 41
"Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja
kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning
kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded,
vormid ja kiirgustegevusloa vormid"
5. Vabariigi Valitsuse seadus
6. Keskkonnaministri 08.07.2004 määrus nr 86
"Kiirgustöötaja kiirgusohutusalase koolitamise
nõuded"
7. Haldusmenetluse seadus
8. Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määrus nr
243 „Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja
läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused
lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist“

32010L0075 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2010/75/EL, 24. november
2010, tööstusheidete kohta (saastuse
kompleksne vältimine
ja kontroll) (1)(uuesti sõnastatud)
(EMPs kohaldatav tekst
32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

1. Tööstusheite seadus

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

2. Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrus nr 89
Alltegevusvaldkondade loetelu ning
künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse
jaoks nõutav kompleksluba1
3. Keskkonnaministri 19.06.2013 määrusnr
36 Keskkonnakompleksloa taotluse ja selle lisade
vormid ning keskkonnakompleksloa sisu
täpsustavad nõuded ja vorm1

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

4. keskkonnaministri 28.06.2013 määrus nr 48
Suurte põletusseadmete saasteainete heite
piirväärtused, nende kohaldamine mitme kütuse
põletusseadme korral ja väävliärastuse astme
nõuded
5. Keskkonnaministri 20.06.2013 määrus nr 41
Täpsemad nõuded jäätmepõletus- ja
koospõletustehase käitamisele
6. Keskkonnaministri 20.06.2013 määrus nr 39
Nõuded saasteainete sisalduse regulaarsele
mõõtmisele jäätmepõletus- ja
koospõletustehastest väljuvates gaasides ning
heitvees
7. Keskkonnaministri 28.06.2013 määrus nr 49
Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates
gaasides sisalduvate saasteainete heite
piirväärtused ning välisõhku väljutatava heite
piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

8. Keskkonnaministri 20.06.2013 määrus nr 40
Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvate
gaaside puhastamisel tekkiva reovee käitlemise
tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite
piirväärtused ning suublasse juhitava heite
piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

9. Keskkonnaministri 20.06.2013 määrus nr 37
Jäätmepõletustehastest ja koospõletustehastest
väljuvates gaasides ja nende puhastamisel tekkiva
reovee käitlemise tulemusena tekkivas heitvees
sisalduvate dioksiinide ja furaanide
samaväärsuskordajad
10. Keskkonnaministri 21.06.2013 määrus nr 44
Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate
lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused
ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise
kriteeriumid.
11. Keskkonnaministri 04.07.2013 määrus nr 51
Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste
vähendamise kava ja lahustite kasutuskava
koostamise nõuded ja rakendamise juhised.
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013019

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

32010L0075

1/7/2013

Keskkonnaministeerium

32013L0017 Nõukogu direktiiv 2013/17/EL, 13. mai 7/1/2013
2013, millega kohandatakse teatud
direktiive keskkonna valdkonnas
seoses Horvaatia Vabariigi
ühinemisega

Keskkonnaministeerium

32009L0029 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/29/EÜ, 23. aprill 2009,
millega muudetakse direktiivi
2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada
ühenduse kasvuhoonegaaside
saastekvootidega kauplemise
süsteemi (1)

12/31/2012 Keskkonnaministeerium

1/2/2013
32012L0050 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2012/50/EL, 10. oktoober 2012,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses
pliisisaldusega rakenduste suhtes
tehtava erandiga (1)

Keskkonnaministeerium

12. Keskkonnaministri 04.07.2013 määrus nr 52
Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise
registreerimise teate vorm ja registreerimistõendi
vorm
13. Keskkonnaministri 31.05.2013 määrus nr 34
Täpsustatud nõuded titaandioksiidi tootvate
käitiste väljuvate gaaside seire kohta
14. Keskkonnaministri 20.06.2013 määrus nr 38
Saasteainete heite piirväärtused titaandioksiide
tootvate käitiste väljuvates gaasides ja heitvees
1. Vabariigi Valitsuse 20.09.2004 määrus nr 299
Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate
vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate
orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete
summaarsed piirkogused ja nende saavutamise
tähtajad
2. Looduskaitseseadus 3. Vabariigi Valitsuse
20.05.2004 määrus nr 195 I ja II
kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide
loetelu 4. Keskkonnaministrid 19.05.2004 määrus
nr 51 III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine
1. Välisõhu kaitse seaduse muudatus 2. Vabariigi
Valitsuse 07.07.2011 määrus nr 96
"Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse
ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate
käitajate tegevusalade loetelu" 3.
Keskkonnaministri määrus "Kasvuhoonegaaside
heitkoguste ühikutega kauplemise kord".
Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruse nr 30
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid”

1/2/2013
32012L0051 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2012/51/EL, 10. oktoober 2012,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses
kaadmiumisisaldusega rakenduste
suhtes tehtava erandiga (1)
8/22/2013
32013L0028 Komisjoni direktiiv 2013/28/EL,
17. mai 2013, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt
kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (1)

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruse nr 30
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid”

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruse nr 30
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid”

32013L0002 Komisjoni direktiiv 2013/2/EL,
7. veebruar 2013, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 94/62/EÜ (pakendite ja
pakendijäätmete kohta) I
lisa (1)(EMPs kohaldatav tekst)

9/30/2013 Keskkonnaministeerium

Pakendiseadus

32012L0019 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/19/EL, 4. juuli 2012,
elektri- ja elektroonikaseadmetest
tekkinud jäätmete
(elektroonikaromude) kohta (1)
32012L0019

2/14/2014 Keskkonnaministeerium

Vabariigi Valitsuse 23.07.2009 määrus nr 135
„Probleemtooteregistri põhimäärus“

2/14/2014 Keskkonnaministeerium

32012L0019

2/14/2014 Keskkonnaministeerium

32012L0019

2/14/2014 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri määrus "Probleemtoote
kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu
ning teabe esitamise viisid ja kord"
keskkonnaministri 16. veebruari 2011 määruse nr
12 "Probleemtooteregistri registrikaardi vormid"
muutmise määrus
Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009 määrus nr 65
"Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud
jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord
ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad"

32012L0019

2/14/2014 Keskkonnaministeerium

32012L0019

2/14/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määrus nr
9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude
käitlusnõuded”
Jäätmeseadus

32012L0019

2/14/2014 Keskkonnaministeerium

32012L0033 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/33/EL, 21. november
2012, millega muudetakse direktiivi
1999/32/EÜ seoses laevakütuste
väävlisisaldusega

6/18/2014 Keskkonnaministeerium

32012L0033

6/18/2014 Keskkonnaministeerium

32012L0033

6/18/2014 Keskkonnaministeerium

32012L0033

6/18/2014 Keskkonnaministeerium

32014L0001 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/1/EL, 18. oktoober 2013, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist legeeriva
elemendina ioniseeriva kiirgusega
kokku puutuvate meditsiiniseadmete
laagrite ja kuluvate pindade puhul (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri 08.07.2014 määrus nr 28
"Elektroonikaromude korduskasutuseks
üleandmise nõuded"
Majandus- ja
Keskkonnaministri 21.06.2013 määruse nr 45
Kommunikatsiooni Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded,
ministeerium
biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste
keskkonnanõuetele vastavuse seire ja
aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate
biokütuste kasutamisest tuleneva
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise
määramise metoodika"
Meresõiduohutuse seadus
1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta
rahvusvahelise laevade põhjustatava
merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa
muudatused RT II, 29.04.2014, 2
Vabariigi Valitsuse korraldus 1978. aasta
protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise
laevade põhjustatava merereostuse vältimise
konventsiooni VI lisa muudatuste heakskiitmine
Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0002 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/2/EL, 18. oktoober 2013, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb kaadmiumi kasutamist
röntgenikiirguse abil saadud kujutiste
kujutisvõimendite fosforestseeruvas
kattes kuni 31. detsembrini 2019 ja
röntgenisüsteemide varuosades, mis
on ELi turule viidud enne 1. jaanuari
2020 (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0003 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/3/EL, 18. oktoober 2013, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb pliiatsetaatmarkeri
kasutamist kompuutertomograafia ja
magnetresonantstomograafia
stereotaktilistes pearaamides ning
gammakiiritusravi ja osakeste ravi
seadmete
positsioneerimissüsteemides (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0004 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/4/EL, 18. oktoober 2013, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist alumiiniumi
ja terase vaheliste vaakumkindlate
ühenduste loomiseks röntgenikiirguse
abil saadud kujutiste
kujutisvõimendites (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0005 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/5/EL, 18. oktoober 2013, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist
trükkplaatide joodistes, elektriliste või
elektrooniliste komponentide
otsakatetes ja trükkplaatide katetes,
juhtmete ja kaablite kinnitamise
joodistes ning andurite ja sensorite
kinnitamise joodistes, mis on
vastupidavad tavapärastes töö- ja
ladustamistingimustes, mille puhul
temperatuur on alla – 20 °C (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0006 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/6/EL, 18. oktoober 2013, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist
mittemagnetiliste sõrmkonnektorite
pinnakattes, mis on vastupidav
tavapärastes töö- ja
ladustamistingimustes, mille puhul
temperatuur on alla – 20 °C (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0007 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/7/EL, 18. oktoober 2013, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist joodistes,
elektriliste või elektrooniliste
komponentide ja trükkplaatide
otsakatetes, elektrijuhtmete
ühendustes, varjes ja varjestatud
ühenduspesades, mida kasutatakse a)
meditsiiniliste
magnetresonantstomograafide
magneti isotsentrist 1 m raadiuses
asuvas magnetväljas, sealhulgas
kõnealuses valdkonnas kasutatavates
patsientide jälgimise seadmetes, ning
b) tsüklotronimagnetite ning osakeste
ravi valdkonnas osakeste voo
ülekandeks ja suunamiseks
kasutatavate magnetite välispinnast
kuni 1 m kaugusel asuvas
magnetväljas (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0008 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/8/EL, 18. oktoober 2013, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist joodistes,
millega joodetakse trükkplaatidele
digitaalseid kaadmiumtelluriid- ja
kaadmium-tsinktelluriidjadadetektoreid (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0009 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/9/EL, 18. oktoober 2013, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii ja kaadmiumi
kasutamist metallilistes sidemetes, mis
moodustavad
magnetresonantstomograafide,
ülijuhtivate kvantinterferentsseadmete,
tuumamagnetresonantstomograafide
ja Fourier’ teisendusega
massispektromeetrite detektorite
ülijuhtivaid magnetahelaid (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0010 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/10/EL, 18. oktoober 2013,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist ülijuhi ja
soojusjuhina sulamites, mis on
kasutusel meditsiiniseadmete
(kategooria 8) krüojahutite
krüosõrmedes ja/või krüostaatilistes
külmsondides ja/või krüostaatilistes
potentsiaaliühtlustussüsteemides
ja/või tööstuslikes seire- ja
kontrolliseadmetes (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0011 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/11/EL, 18. oktoober 2013,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb kuuevalentse kroomi
kasutamist leelise annustamise
seadmetes, mida kasutatakse
31. detsembrini 2019
röntgeniseadmete kujutisvõimendite
fotokatoodide valmistamiseks, ja
röntgenisüsteemide varuosades, mis
on ELi turule viidud enne 1. jaanuari
2020 (1)
32014L0012 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/12/EL, 18. oktoober 2013,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist
magnetresonantstomograafia
seadmete
positronemissioontomograafide
detektorite ja andmekogumisüksuste
trükkplaatide joodistes (1)

32014L0013 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/13/EL, 18. oktoober 2013,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist direktiivi
93/42/EMÜ IIa ja IIb klassi kuuluvate
teisaldatavate meditsiiniseadmete (v.a
kantavad
kiirabidefibrillatsiooniseadmed)
komponentidega trükkplaatide
joodistes (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0014 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/14/EL, 18. oktoober 2013,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
mis käsitleb kuni 3,5 mg elavhõbeda
kasutamist ühe valgustuselemendi
kohta ühe sokliga kompaktsetes
üldvalgustuseks kasutatavates
luminofoorlampides, mille võimsus on
< 30 W ja mille tööiga on vähemalt
20000 tundi (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0015 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/15/EL, 18. oktoober 2013,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii, kaadmiumi ja
kuuevalentse kroomi kasutamist
korduskasutusse võetud varuosades,
mis pärinevad enne 22. juulit 2014
turule lastud meditsiiniseadmetest ja
mida kasutatakse enne 22. juulit 2021
turule lastavates rühma 8 kuuluvates
seadmetes, tingimusel et
korduskasutamine toimub
auditeeritavates ettevõtetevahelistes
suletud ahelana toimivates
tagastussüsteemides ja tarbijat
teavitatakse osade
korduskasutamisest (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0016 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/16/EL, 18. oktoober 2013,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist
aktivaatorina kehaväliste
fotofereesilampidena kasutatavates
lahenduslampides, mis sisaldavad
luminofoorina pliiga legeeritud
baariumsilikaati (BaSi2O5:Pb) (1)
32014L0069 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/69/EL, 13. märts 2014, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses plii
kasutamisega erandina selliste
kondensaatorite keraamilistes
dielektrikutes, mille nimipinge on
väiksem kui 125 V (vahelduvpinge)
või 250 V (alalispinge) ja mida
kasutatakse tööstuslikes seireja kontrolliseadmetes
32014L0070 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/70/EL, 13. märts 2014, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga
pliid sisaldavate mikrokanalplaatide
osas (
32014L0071 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/71/EL, 13. märts 2014, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses suure
pindalaga 3D-kihtkiipelementide ühel
küljel kasutatavate pliid sisaldavate
joodiste puhul tehtava erandiga (1)

7/30/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

12/31/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

12/31/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

12/31/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0072 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/72/EL, 13. märts 2014, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist selliste
elektri- ja elektroonikakomponentide
joodistes ja ühenduste pinnakatetes
ning selliste trükkplaatide
pinnakatetes, mida kasutatakse
süütemoodulites ja muudes mootorite
elektrilistes ja elektroonilistes
juhtsüsteemides

12/31/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0073 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/73/EL, 13. märts 2014, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses juhtivuse
mõõtmisel kasutatavate platineeritud
plaatinaelektroodide pliisisalduse osas
tehtava erandiga (1)

12/31/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0074 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/74/EL, 13. märts 2014, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb plii kasutamist muudes kui
„C-pressi” tüüpi painduvate
klemmidega ühendussüsteemides
tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete
jaoks (1)

12/31/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0075 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/75/EL, 13. märts 2014, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb elavhõbeda kasutamist
enne 22. juulit 2017 turule lastud
tööstuslikes seire- ja
kontrolliseadmetes kasutatavates
taustvalgusega vedelkristallekraanide
külmkatood-luminofoorlampides
koguses mitte üle 5 mg lambi kohta

12/31/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32014L0076 Komisjoni delegeeritud direktiiv
2014/76/EL, 13. märts 2014, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
mis käsitleb elavhõbeda kasutamist
käsitsi valmistatud
valguslahendustorudes, mida
kasutatakse siltide, dekoratiivse või
arhitektuurse ja erivalgustuse ning
valguskunsti puhul (1)
32013L0056 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/56/EL, 20. november
2013, millega muudetakse patareisid
ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid
käsitlevat Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ seoses
kaadmiumi sisaldavate juhtmeta
mootortööriistades kasutamiseks ette
nähtud kantavate patareide ja akude
ning vähese elavhõbedasisaldusega
nööpelementide turulelaskmisega ning
tunnistatakse kehtetuks komisjoni
otsus 2009/603/EÜ

12/31/2014 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

7/1/2015 Keskkonnaministeerium

1. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määrus nr
135 "Probleemtooteregistri põhimäärus"
2. Keskkonnaministri 16. veebruari 2011. a
määrus nr 12 "Probleemtooteregistri registrikaardi
vormid"
3. Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määrus nr 30
Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid
4. Jäätmeseadus

32014L0077 Komisjoni direktiiv 2014/77/EL, 10.
juuni 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/70/EÜ (bensiini ja
diislikütuse kvaliteedi kohta) I ja II lisa

6/11/2015 Keskkonnaministeerium

32015L0574 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2015/574, 30. jaanuar 2015, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse elavhõbeda
kasutamist intravaskulaarse
ultrahelidiagnostika süsteemides

1/31/2016 Keskkonnaministeerium

32015L0573 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2015/573, 30. jaanuar 2015, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist in
vitro diagnostika meditsiiniseadmete
polüvinüülkloriidsensorites

1/31/2016 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32015L0863 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2015/863, 31. märts 2015, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa
seoses piiratud kasutusega ainete
loeteluga
32014L0099 Komisjoni direktiiv 2014/99/EL, 21.
oktoober 2014, millega muudetakse
direktiivi 2009/126/EÜ
(mootorsõidukite tankimisel
teenindusjaamades
eralduvate bensiiniaurude
regenereerimise II etapi kohta) selle
kohandamiseks tehnika arenguga

12/31/2016 Keskkonnaministeerium

1. Jäätmeseadus
2. Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"
Keskkonnaministri 31. jaanuari 2005. a määruse
nr 4 „Bensiini veo ja bensiini terminalides ning
tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste
ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil“

5/12/2016 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr
45 „Vedelkütuste kohta esitatavad
keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse
kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele
vastavuse seire ja aruandmise kord ning
biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest
tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähenemise määramise metoodika” muutmine
Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32015L1127 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/1127, 10.
juuli 2015, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb
jäätmeid ja millega tunnistatakse
kehtetuks teatud direktiivid) II lisa
32014L0101 Komisjoni direktiiv 2014/101/EL, 30.
oktoober 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/60/EÜ, millega
kehtestatakse ühenduse veepoliitika
alane tegevusraamistik
32014L0080 Komisjoni direktiiv 2014/80/EL, 20.
juuni 2014, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2006/118/EÜ (mis käsitleb
põhjavee kaitset reostuse ja seisundi
halvenemise eest) II lisa

32016L0774 Komisjoni direktiiv (EL) 2016/774, 18.
mai 2016, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt
kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa

7/31/2016 Keskkonnaministeerium

Vabariigi Valitsuse määrus nr 148" Jäätmete
taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud"

5/20/2016 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 6. aprilli 2011. a määrus nr 25
„Nõuded vesikonna veeseireprogrammide kohta”

7/11/2016 Keskkonnaministeerium

1. Veeseadus
2. Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a
määrus nr 75 "Põhjaveekogumite moodustamise
kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille
seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite
seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad
kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste
näitajate tingimused, põhjavett ohustavate
saasteainete nimekiri, nende saasteainete
sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused
põhjavees, taustataseme määramise metoodika
ning põhjaveekogumite seisundiklasside
määramise kord"

11/19/2016 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32016L0585 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2016/585, 12. veebruar 2016, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb pliid, kaadmiumi,
kuuevalentset kroomi ja polübroomitud
difenüüleetreid (PBDE) varuosades,
mis on kogutud meditsiiniseadmetest
või elektronmikroskoopidest ja mida
kasutatakse muude selliste seadmete
remondiks ja renoveerimiseks

2/28/2017 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32015L0652 Nõukogu direktiiv (EL) 2015/652, 20.
aprill 2015, millega kehtestatakse
arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded
vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivile 98/70/EÜ bensiini
ja diislikütuse kvaliteedi kohta

4/21/2017 Keskkonnaministeerium

1. Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise
seadus 2. Ministri määrus Täpsustatud nõuded
kasvuhoonegaaside mahu aruande andmete
koosseisule, tarnitud kütuste ja energia olelusringi
jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite
mahukuse arvutusmeetodi, kütuse alusstandardi,
kasvuhoonegaaside heite mahukuse
vähendamise arvutamise ning aruande esitamise
kord 3. Keskkonnaministri 21.06.2013 määruse
nr 45 "Vedelkütuste kohta esitatavad
keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse
kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele
vastavuse seire ja aruandmise kord ning
biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest
tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähenemise määramise metoodika" muutmine

32016L1029 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2016/1029, 19. aprill 2016, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis käsitleb tööstuslike seire- ja
kontrolliseadmete hapnikuandurite
Herschi elementide kaadmiumanoode

4/30/2017 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32016L1028 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2016/1028, 19. aprill 2016, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist
teatavate seadmete
temperatuurimõõtesensorite
elektriühenduste joodistes
32014L0052
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/52/EL, 16. aprill 2014,
millega muudetakse direktiivi
2011/92/EL teatavate riiklike ja
eraprojektide keskkonnamõju
hindamise kohta
32014L0087 Nõukogu direktiiv 2014/87/Euratom, 8.
juuli 2014, millega muudetakse
direktiivi 2009/71/Euratom, millega
luuakse tuumaseadmete
tuumaohutust käsitlev ühenduse
raamistik

4/30/2017 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määrus nr 30
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

5/16/2017 Keskkonnaministeerium

1. Keskkonnamõju hindamise seaduse muutmine
2. Ministri määrus Keskkonnamõju hindamise
aruandele esitatavate täpsustatud nõuete loetelu
3. ministri määrus: Eelhinnangu sisu täpsustatud
nõuded

8/15/2017 Keskkonnaministeerium

1. Kiirgusseadus
2. Keskkonnajärelevalve seadus 3. Avaliku
teabe seadus 4. Hädaolukorrra seadus 5.
Vabariigi Valituse määrus nr 186
„Keskkonnaministeeriumi põhimäärus“ 6.
Keskkonnaministri määrus nr 13 „Keskkonnaameti
põhimäärus“7. Keskkonnaministri määrus nr 12
„Keskkonnainspektsiooni põhimäärus 8.
Siseministri määrus nr 28 „Hädaolukorra riski
hindamise nõuded ja riskianalüüsi koostamise
kord 9. Keskkonnaministri määrus nr 60
„Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad
täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa
vormid ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks
kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate
andmete vormid 10. Vabariigi Valitsuse määrus nr
108 „ Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada
hädaolukorra ja mille kohta koostatakse
riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi
koostamist juhtivad asutused“

32015L2193 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2015/2193, 25.
november 2015, keskmise
võimsusega põletusseadmetest õhku
eralduvate teatavate saasteainete
heite piiramise kohta

12/19/2017 Keskkonnaministeerium

32015L0996 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/996, 19.
mai 2015, millega kehtestatakse
ühised müra hindamise meetodid
vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivile 2002/49/EÜ
(EMPs kohaldatav tekst)

12/31/2018 Keskkonnaministeerium

32015L1480 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/1480, 28.
august 2015, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivide 2004/107/EÜ ja
2008/50/EÜ mitut lisa, milles on
sätestatud välisõhu kvaliteedi
hindamisega seotud
standardmeetodeid, andmete
valideerimist ja proovivõtukohtade
paiknemist käsitlevad eeskirjad
32018L0742 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2018/742, 1. märts 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist
kõrge sulamistemperatuuriga joodistes
(EMPs kohaldatav tekst )

12/31/2016 Keskkonnaministeerium

6/30/2019 Keskkonnaministeerium

1. Atmosfääriõhu kaitse seadus
2. Ministri määrus: „Väljaspool tööstusheite
seaduse reguleerimisala olevatest
põletusseadmetest väljutatavate saasteainete
heite piirväärtused, saasteainete heite
seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise
kriteeriumid“ 3. Ministri määrus Tegevuse
künnisvõimsused ja saasteainete heidete
künniskogused, millest alates on käitise tegevuse
jaoks nõutav õhusaasteluba“
4. Ministri
määrus Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud
heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud
nõuded, loa taotluse ja loa vormid
5. Ministri määrus: „Väljaspool
tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest
põletusseadmetest väljutatavate saasteainete
heite piirväärtused, saasteainete heite
seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise
kriteeriumid“
Keskkonnaministri 20.10.2016 määrus nr 39
Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja
müra vähendamise tegevuskava sisu kohta
esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord

Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 84
Õhukvaliteedi hindamise kord

keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määrus nr
44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude
ja piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32018L0741 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2018/741, 1. märts 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist vase
legeerelemendina (EMPs kohaldatav
tekst )
32018L0740 KOMISJONI DELEGEERITUD
DIREKTIIV (EL) 2018/740, 1. märts
2018, millega muudetakse tehnika
arenguga kohandamise eesmärgil
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses
erandiga, milles käsitletakse plii
kasutamist alumiiniumi
legeerelemendina (EMPs kohaldatav
tekst)
32018L0739 KOMISJONI DELEGEERITUD
DIREKTIIV (EL) 2018/739, 1. märts
2018, millega muudetakse tehnika
arenguga kohandamise eesmärgil
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses
erandiga, milles käsitletakse plii
kasutamist terase legeerelemendina
(EMPs kohaldatav tekst)
32018L0738 KOMISJONI DELEGEERITUD
DIREKTIIV (EL) 2018/738,
27. veebruar 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist
trimmerpotentsiomeetri
metallkeraamilistes osades (EMPs
kohaldatav tekst)

6/30/2019 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määrus nr
44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude
ja piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

6/30/2019 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määrus nr
44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude
ja piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

6/30/2019 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määrus nr
44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude
ja piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

6/30/2019 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määrus nr
44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude
ja piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

32018L0737 KOMISJONI DELEGEERITUD
DIREKTIIV (EL) 2018/737,
27. veebruar 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse jootepliid, millega
tehakse joodiseid mitmekihiliste
keraamiliste ketas- ja
planaarkondensaatorite aukudesse
(EMPs kohaldatav tekst)
32018L0736 KOMISJONI DELEGEERITUD
DIREKTIIV (EL) 2018/736,
27. veebruar 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse elektri- ja
elektroonikaseadmete komponente,
mis sisaldavad pliid klaasis või
keraamilises materjalis (EMPs
kohaldatav tekst)
32017L2096 Komisjoni direktiiv (EL) 2017/2096, 15.
november 2017, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt
kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa
32017L1975 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2017/1975, 7. august 2017, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga
kuvamissüsteemides kasutatavates
värvust muutvates valgusdioodides
leiduva kaadmiumi osas

6/30/2019 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määrus nr
44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude
ja piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

6/30/2019 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määrus nr
44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude
ja piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

6/6/2018 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri määrus "Probleemtoodete
kohta kehtestatud keeldude ja piirangute
rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes
ohtlike ainete sisalduse piirnormid"

11/20/2018 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri määrus "Probleemtoodete
kohta kehtestatud keeldude ja piirangute
rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes
ohtlike ainete sisalduse piirnormid"

32017L1011 KOMISJONI DELEGEERITUD
DIREKTIIV (EL) 2017/1011, 15. märts
2017, millega muudetakse tehnika
arenguga kohandamise eesmärgil
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses
erandiga, milles käsitletakse
optikaseadmetes kasutatavates
läätsedes leiduvat pliid

7/6/2018 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri määrus "Probleemtoodete
kohta kehtestatud keeldude ja piirangute
rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes
ohtlike ainete sisalduse piirnormid"

32017L1010 KOMISJONI DELEGEERITUD
DIREKTIIV (EL) 2017/1010, 13. märts
2017, millega muudetakse tehnika
arenguga kohandamise eesmärgil
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses
erandiga, milles käsitletakse
külmutusagensit sisaldavate
kompressorite laagriliudades ja puksides kasutatavat pliid

7/6/2018 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri määrus "Probleemtoodete
kohta kehtestatud keeldude ja piirangute
rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes
ohtlike ainete sisalduse piirnormid"

32017L1009 KOMISJONI DELEGEERITUD
DIREKTIIV (EL) 2017/1009, 13. märts
2017, millega muudetakse tehnika
arenguga kohandamise eesmärgil
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses
erandiga, milles käsitletakse
filterklaasides ja
peegeldusstandardina kasutatavates
klaasides leiduvat kaadmiumi ja pliid

7/6/2018 Keskkonnaministeerium

keskkonnaministri määrus "Probleemtoodete
kohta kehtestatud keeldude ja piirangute
rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes
ohtlike ainete sisalduse piirnormid"

32016L2284 EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV (EL)
2016/2284, 14. detsember 2016, mis
käsitleb teatavate õhusaasteainete
riiklike heitkoguste vähendamist,
millega muudetakse direktiivi
2003/35/EÜ ning tunnistatakse
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ

32017L0845 KOMISJONI DIREKTIIV (EL)
2017/845, 17. mai 2017, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2008/56/EÜ
merestrateegiate ettevalmistamisel
arvesse võetavate elementide
soovitusliku nimekirja osas
32019L0169 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/169, 16. november 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist
teatavate kondensaatorite
dielektrilistes keraamilistes
materjalides

7/1/2018 Keskkonnaministeerium

1. Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine
2. VV määrus: Paiksetest ja liikuvatest
heiteallikatest väljutatavate saasteainete heidete
summaarsed piirkogused Eesti territooriumil ja
majandusvööndis ning nende saavutamise
tähtajad 3. Keskkonnaagentuuri põhimäärus
4. keskkonnaministri 27. detsembri
2016. a määrus nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise
kord“
5.
keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a määrus
nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete
heidete künniskogused, millest alates on käitise
tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“
6. keskkonnaministri 27.
detsembri 2016. a määrus nr 74 „Õhusaasteloa
taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile
esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa
vormid“ 7. keskkonnaministri 14. detsembri 2016.
a määrus nr 68 „Õhusaasteloa või
keskkonnakompleksloa omaja välisõhu
saastamisega seotud aastaaruande vorm ja
esitamise kord“

12/7/2018 Keskkonnaministeerium

Veeseadus

2/29/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrusega nr 44
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

32019L0170 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/170, 16. november 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist
teatavate kondensaatorite PZTpõhistes dielektrilistes keraamilistes
materjalides

2/29/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrusega nr 44
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

32019L0171 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/171, 16. november 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse kaadmiumi ja selle
ühendite kasutamist teatavates
elektrikontaktides

2/29/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrusega nr 44
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

32019L0172 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/172, 16. november 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse pliid sellise joodise
koostises, millega luuakse stabiilne
elektriühendus pooljuhtkiibi ja aluse
vahel pöördkiibiga kiibipakettides

2/29/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrusega nr 44
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

32019L0173 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/173, 16. november 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii ja kaadmiumi
kasutamist trükivärvides emaili
kandmiseks klaasi

2/29/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrusega nr 44
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

32019L0174 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/174, 16. november 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse pliid kristallklaasi
koostisesse seotult, nagu on
määratletud direktiivis 69/493/EMÜ

2/29/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrusega nr 44
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

32019L0175 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/175, 16. november 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse pliioksiidi
kasutamist jooteklaasis, millega
tihendatakse teatavate laserseadmete
optikat
32019L0176 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/176, 16. november 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse pliid teatavate
dioodide pinnakattekihis
32019L0177 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/177, 16. november 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist
aktivaatorina lahenduslampide
fluorestseeruvas pulbris, mis sisaldab
luminofoore

2/29/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrusega nr 44
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

2/29/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrusega nr 44
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

2/29/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrusega nr 44
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

32019L0178 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/178, 16. november 2018, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist
laagrites, mida kasutatakse teatavates
mujal kui liikluses kasutatavates
professionaalsetes seadmetes

7/21/2019 Keskkonnaministeerium

32013L0059 Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom,
5. detsember 2013, millega
kehtestatakse põhilised ohutusnormid
kaitseks ioniseeriva kiirgusega
kiiritamisest tulenevate ohtude eest
ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid
89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning
2003/122/Euratom

2/6/2018 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrusega nr 44
„Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid“

1. Kiirgusseaduse muutmise seadus, 2. MKMi
määrus „Hoone ruumiõhu radoonisisaldusele ja
ehitusmaterjalidest eralduvale gammakiirgusele
esitatavad nõuded, 3. VV määrus sekkumis- ja
tegutsemistasemed ning avariikutsekiirituse
viitetase kiirgushädaolukorras, 4. Ministri määrus
Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdooside seire ja
hindamise kord, radionukliidide sissevõtust
põhjustatud dooside doosikoefitsientide ning
kiirgus- ja koefaktori väärtused ning nende
mõõtmise kord,5. Ministri määrus
Meditsiinikiirituse protseduuride
kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse
protseduuride kliinilise auditi läbiviimise nõuded
ning diagnostilised referentsväärtused ja nende
määramise nõuded 6. Ministri määrus Tööruumide
õhu radoonisisalduse viitetase ja õhu
radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja
kohustused kõrgendatud radooniriskiga
töökohtadel 7. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministri määrus
"Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad
nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise
kord" 8. Radooni riiklik tegevuskava

32018L0410 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2018/410,
14. märts 2018, millega muudetakse
direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga
hoogustada heitkoguste kulutõhusat
vähendamist ja süsinikdioksiidiheite
vähendamist toetavaid
investeeringuid, ning otsust
(EL) 2015/1814

10/9/2019 Keskkonnaministeerium

1) Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise
seadus 2) Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse
ja teiste seaduste muutmise seadus

32017L0845 Komisjoni direktiiv (EL) 2017/845, 17.
mai 2017, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/56/EÜ merestrateegiate
ettevalmistamisel arvesse võetavate
elementide soovitusliku nimekirja osas

12/7/2018 Keskkonnaministeerium

Veeseadus

32018L0350 Komisjoni direktiiv (EL) 2018/350,
8. märts 2018, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2001/18/EÜ seoses
geneetiliselt muundatud organismide
keskkonnariski hindamisega

9/29/2019 Keskkonnaministeerium

1) Geneetiliselt muundatud organismide
keskkonda viimise seadus 2) Keskkonnaministri
määrus " Geneetiliselt muundatud organismide
keskkonda viimise ja geneetiliselt muundatud
organismide või neid sisaldavate või neist
koosnevate toodete turustamisloa taotluses
esitatavate andmete loetelu ja taotluste vormid,
riskianalüüsi tegemise kord ja riskianalüüsi
tulemustes esitatavate andmete loetelu, lubades
sisalduvate andmete loetelu ja lubade vormid "

32018L0849 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2018/849, 30. mai 2018,
millega muudetakse direktiivi
2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud
sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ,
mis käsitleb patareisid ja akusid ning
patarei- ja akujäätmeid ning direktiivi
2012/19/EL elektri- ja
elektroonikaseadmetest tekkinud
jäätmete (elektroonikaromude) kohta
(EMPs kohaldatav tekst)

7/5/2020 Keskkonnaministeerium

Ei vaja ülevõtmist

32019L1846 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/1846, 8. august 2019, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist
teatavate sisepõlemismootorite
joodistes (EMPs kohaldatav tekst)
32019L1845 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2019/1845, 8. august 2019, millega
muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse bis(2etüülheksüül)ftalaadi (DEHP)
kasutamist mootorisüsteemide
teatavates kummist komponentides
(EMPs kohaldatav tekst)

4/30/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrus "Probleemtoodete
kohta kehtestatud keeldude ja piirangute
rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes
ohtlike ainete sisalduse piirnormid"

4/30/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrus "Probleemtoodete
kohta kehtestatud keeldude ja piirangute
rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes
ohtlike ainete sisalduse piirnormid"

32018L0849 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2018/849, 30. mai 2018,
millega muudetakse direktiivi
2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud
sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ,
mis käsitleb patareisid ja akusid ning
patarei- ja akujäätmeid ning direktiivi
2012/19/EL elektri- ja
elektroonikaseadmetest tekkinud
jäätmete (elektroonikaromude) kohta
(EMPs kohaldatav tekst)

7/5/2020 Keskkonnaministeerium

32020L0360 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2020/360, 17. detsember 2019,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist
platineeritud plaatinaelektroodides,
mida kasutatakse teatavateks
juhtivuse mõõtmisteks (EMPs
kohaldatav tekst)

3/31/2021 Keskkonnaministeerium

Vabariigi Valitsuse määrus "Elektri- ja
elektroonikaseadmetest tekkinud
jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord
ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad"
2) Keskkonnaameti põhimäärus 3) Vabariigi
Valitsuse määrus "Probleemtooteregistri
põhimäärus" 4) Vabariigi Valitsuse määrus
"Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete
kogumise, tootjale tagastamise ning
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord
ning
sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad" 5)
Keskkonnainspektsiooni põhimäärus 6)
Keskkonnaprogrammist toetuse
andmise kord ja tingimused 7)
Keskkonnaseadustiku üldosa seadus 8)
Jäätmeseadus 9) Keskkonnaministri määrus
"Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava
teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord"
10) Keskkonnaministri määrus "Jäätmete liigiti
kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes
antava toetuse andmise tingimused ja kord" 11)
Keskkonnaministeeriumi põhimäärus 12)
Keskkonnaministri määrus "Keskkonnaotsuste
infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise
põhimäärus"

Keskkonnaministri määrus nr 44
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32020L0361 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2020/361, 17. detsember 2019,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse kuuevalentse
kroomi kasutamist
absorptsioonkülmikute süsinikterasest
jahutussüsteemi
korrosioonitõrjevahendina (EMPs
kohaldatav tekst)
32020L0362 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2020/362, 17. detsember 2019,
millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud
sõidukite kohta) II lisa seoses
erandiga, mis seisneb kuuevalentse
kroomi kasutamises autoelamute
absorptsioonkülmikute süsinikterasest
jahutussüsteemi
korrosioonitõrjevahendina (EMPs
kohaldatav tekst)
32020L0363 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2020/363, 17. detsember 2019,
millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud
sõidukite kohta) II lisa seoses
teatavate eranditega plii ja pliiühendite
kasutamise kohta osades (EMPs
kohaldatav tekst)
32020L0364 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2020/364, 17. detsember 2019,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse kaadmiumi
kasutamist teatavates
kiirgustaluvusega videokaamerate
saatetorudes (EMPs kohaldatav tekst)

3/31/2021 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrus nr 44
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

4/5/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrus nr 44
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

4/5/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrus nr 44
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

8/31/2020 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrus nr 44
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32020L0365 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2020/365, 17. detsember 2019,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL III lisa seoses erandiga,
milles käsitletakse plii kasutamist
teatavate käeshoitavate
sisepõlemismootorite joodistes ja
pinnakatetes (EMPs kohaldatav tekst)

3/31/2021 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrus nr 44
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32020L0366 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL)
2020/366, 17. detsember 2019,
millega muudetakse tehnika arenguga
kohandamise eesmärgil Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/65/EL IV lisa seoses erandiga,
mis seisneb plii kasutamises
termostabilisaatorina
polüvinüülkloriidis, mida kasutatakse
teatavates in vitro diagnostika
meditsiiniseadmetes vere ning muude
kehavedelike ja -gaaside
analüüsimiseks (EMPs kohaldatav
tekst)
32007L0063 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/63/EÜ, 13. november
2007, millega muudetakse nõukogu
direktiive 78/855/EMÜ ja 82/891/EMÜ
seoses sõltumatu eksperdiaruande
nõudega aktsiaseltside ühinemisel või
jagunemisel

3/31/2021 Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrus nr 44
"Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja
piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid"

32006L0106 Nõukogu Direktiiv 2006/106/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse direktiivi 94/80/EÜ
(millega sätestatakse üksikasjalik
kord, mille alusel liikmesriigis elavad,
kuid selle riigi kodakondsuseta liidu
kodanikud saavad kasutada õigust
hääletada ja kandideerida liikmesriigi
kohalikel valimistel) seoses Bulgaaria
ja Rumeenia ühinemisega

12/31/2008 Justiitsministeerium

1/1/2007 Justiitsministeerium

Rahandusministee 1. Äriseadustik
rium
2. krediidiasutuste seadus,
3. väärtpaberituru seadus,
4. kindlustustegevuse seadus,
5. investeerimisfondide seadus
6. e-raha asutuste seadus

1. Eesti Vabariigi põhiseadus
2. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus

32006L0099 Nõukogu Direktiiv 2006/99/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse teatavaid direktiive
äriühinguõiguse valdkonnas seoses
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega
32006L0068 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2006/68/EÜ, 6. september
2006, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 77/91/EMÜ aktsiaseltside
asutamise ning nende kapitali
säilitamise ja muutmise osas
32007L0036 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2007/36/EÜ, 11. juuli 2007,
noteeritud äriühingute aktsionäride
teatavate õiguste kasutamise kohta

1/1/2007 Justiitsministeerium

4/15/2008 Justiitsministeerium

8/3/2009 Justiitsministeerium

32008L0048 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/48/EÜ, 23. aprill 2008,
mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja
millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ

6/10/2010 Justiitsministeerium

32008L0052 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/52/EÜ, 21. mai 2008,
vahendusmenetluse teatavate
aspektide kohta tsiviil- ja
kaubandusasjades
32008L0122 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/122/EÜ, 14. jaanuar
2009, tarbijate kaitse kohta seoses
osaajalise kasutamise õiguse,
pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi
ja vahetuslepingute teatavate
aspektidega (1)

11/21/2010 Justiitsministeerium

32008L0099 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2008/99/EÜ, 19. november
2008, keskkonna kaitsmise kohta
kriminaalõiguse kaudu (1)

12/26/2010 Justiitsministeerium

2/23/2011 Justiitsministeerium

Rahandusministee 1. Äriseadustik
rium
2. Raamatupidamise seadus

Äriseadustiku ja Euroopa Liidu nõukogu määruse
(EÜ) nr 2157/2001 «Euroopa äriühingu (se)
põhikirja kohta» rakendamise seaduse muutmise
seadus

1. Äriseadustik
2. Eesti väärtpaberite keskregistri seadus

1) Võlaõigusseadus 2) Rahandusministri 13.
oktoobri 2010. a määrus nr 51 Tarbijakrediidi
kulukuse määra arvutamise kord 3) Justiitsministri
13.12.2010 määrus nr 47 "Euroopa tarbijakrediidi
standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine"
Lepitusseaduse eelnõu

1. Võlaõigusseadus
2. Korrakaitseseadus
3. Asendustäitmise ja sunniraha seadus
4. Tarbijakaitseseadus1
5. Võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja
mittetulundusühingute seaduse muutmise seadus
6. Justiitsministri 25.03.2011 määrus nr 117
„Ehitise ajutise kasutamise lepingu, pikaajalise
puhkusetoote lepingu, vahenduslepingu ja
vahetussüsteemilepingu taganemisõiguse
tüüpvormi kehtestamine“
Karistusseadustik

32009L0109 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/109/EÜ, 16. september
2009, millega muudetakse nõukogu
direktiive 77/91/EMÜ, 78/855/EMÜ ja
82/891/EMÜ ning direktiivi 2005/56/EÜ
seoses aruandlus- ja
dokumenteerimisnõuetega ühinemise
ja jagunemise korral

6/30/2011 Justiitsministeerium

1. Äriseadustik
2. Investeerimisfondide seadus
3. Kindlustustegevuse seadus
4. Krediidiasutuste seadus
5. Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
6. Väärtpaberituru seadus

3/16/2013
32011L0007 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/7/EL, 16. veebruar 2011,
hilinenud maksmisega võitlemise
kohta äritehingute puhul (1)

Justiitsministeerium

1. võlaõigusseadus
2. tsiviilkohtumenetluse seadustik

4/6/2013
32011L0036 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/36/EL, 5. aprill 2011,
milles käsitletakse inimkaubanduse
tõkestamist ja sellevastast võitlust ning
inimkaubanduse ohvrite kaitset ja
millega asendatakse nõukogu
raamotsus 2002/629/JSK

Justiitsministeerium

1. ohvriabi seadus,
2. riigi õigusabi seadus,
3. sotsiaalhoolekande seadus,
4. välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise
seadus,
5. välismaalaste seadus
6. väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus,
7. karistusseadustik
8. kriminaalmenetluse seadustik
9. põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

11/1/2013
Justiitsministeerium
32011L0077 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/77/EL, 27. september
2011, millega muudetakse direktiivi
2006/116/EÜ autoriõiguse ja teatavate
sellega kaasnevate õiguste kaitse
tähtaja kohta
32010L0064 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
10/27/2013 Justiitsministeerium
direktiiv 2010/64/EL, 20. oktoober
2010, õiguse kohta suulisele ja
kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses

Autoriõiguse seadus

Kriminaalmenetluse seadustik

32013L0019 Nõukogu direktiiv 2013/19/EL, 13. mai 7/1/2013
2013, millega kohandatakse direktiivi
94/80/EÜ (millega sätestatakse
üksikasjalik kord, mille alusel
liikmesriigis elavad, kuid selle riigi
kodakondsuseta liidu kodanikud
saavad kasutada õigust hääletada ja
kandideerida liikmesriigi kohalikel
valimistel) seoses Horvaatia Vabariigi
ühinemisega

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium
32013L0024 Nõukogu direktiiv 2013/24/EL, 13. mai 7/1/2013
2013, millega kohandatakse teatavaid
direktiive äriühinguõiguse valdkonnas
seoses Horvaatia Vabariigi
ühinemisega
12/18/2013 Justiitsministeerium
32011L0093 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/93/EL, 13. detsember
2011, mis käsitleb laste seksuaalse
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning
lasteporno vastast võitlust ja mis
asendab nõukogu raamotsuse
2004/68/JSK

32011L0083 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/83/EL, 25. oktoober
2011, tarbija õiguste kohta, millega
muudetakse nõukogu direktiivi
93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja
millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 97/7/EÜ (1)

12/13/2013 Justiitsministeerium

Siseminiseterium

1. Eesti Vabariigi põhiseadus
2. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus

Rahandusministee 1. Raamatupidamise seadus
rium
2. äriseadustik

1. kriminaalmenetluse seadustik
2. Eesti Vabariigi lastekaitse seadus
3. karistusregistri seadus
4.ohvriabi seadus
5. sotsiaalhoolekande seadus
6. koolieelse lasteasutuse seadus
7. põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
8. perekonnaseadus
9. riigi õigusabi seadus
10. reklaamiseadus
11. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse
andmise seadus1
12. Välismaalaste seadus1
13. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu
seadus1
1. Võlaõigusseadus
2. Tarbijakaitseseadus
3. Justiitsministri 17.12.2013 määrus nr 41
"Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool
äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse
tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi
kehtestamine

32011L0090 Komisjoni direktiiv 2011/90/EL, 14.
november 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/48/EÜ I lisa II osa,
milles sätestatakse lisaeeldused
krediidi kulukuse aastamäära
arvutamiseks (1) (EMPs kohaldatav
tekst)
32013L0001 Nõukogu direktiiv 2013/1/EL,
20. detsember 2012, millega
muudetakse direktiivi 93/109/EÜ
seoses üksikasjaliku korraga, mille
alusel liikmesriigis elavad, kuid selle
riigi kodakondsuseta liidu kodanikud
saavad kasutada õigust kandideerida
Euroopa Parlamendi valimistel

12/31/2012 Justiitsministeerium

1/28/2014 Justiitsministeerium

Võlaõigusseadus

Euroopa Parlamendi valimise seadus

32012L0017 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/17/EL, 13. juuni 2012,
millega muudetakse nõukogu direktiivi
89/666/EMÜ ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiive 2005/56/EÜ ja
2009/101/EÜ keskregistrite,
äriregistrite ja äriühingute registrite
sidestamise osas (1)

7/7/2014 Justiitsministeerium

1. äriseadustik
2. isikuandmete kaitse seadus
3. Justiitsministri 28.12.2005. a määrus nr 59
„Kohtule dokumentide esitamise kord“
4. Justiitsministri 30.11.1998. a määrus nr 55
„Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste
andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse
ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse
äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi
andmeid tasuta, kinnitamine“
5. Vabariigi Valitsuse 04.12.2001. a määrus nr 369
„Riigiasutustele äriregistri ning
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri
arvutivõrgu kasutamise kohustuse kehtestamine“
6. Justiitsministri 19.12.2012 määrus nr 60 "Kohtu
registriosakonna kodukord"

32012L0013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/13/EL, 22. mai 2012,
milles käsitletakse õigust saada
kriminaalmenetluses teavet

6/2/2014 Justiitsministeerium

Kriminaalmenetluse seadustik

32011L0099 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember
2011, Euroopa lähenemiskeelu kohta

1/11/2015 Justiitsministeerium

32013L0040 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/40/EL, 12. august 2013,
milles käsitletakse infosüsteemide
vastu suunatud ründeid ja millega
asendatakse nõukogu raamotsus
2005/222/JSK
32012L0028 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/28/EL, 25. oktoober
2012, orbteoste teatavate lubatud
kasutusviiside kohta
32013L0037 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013,
millega muudetakse direktiivi
2003/98/EÜ avaliku sektori valduses
oleva teabe taaskasutamise kohta (1)
(EMPs kohaldatav tekst)

9/4/2015 Justiitsministeerium

32012L0029 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2012/29/EL, 25. oktoober
2012, millega kehtestatakse
kuriteoohvrite õiguste ning neile
pakutava toe ja kaitse
miinimumnõuded ning asendatakse
nõukogu raamotsus 2001/220/JSK
32014L0026 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/26/EL, 26. veebruar
2014, autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste kollektiivse
teostamise ning muusikateose
internetis kasutamise õiguse
multiterritoriaalse litsentsimise kohta
siseturul (1)
32014L0062 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/62/EL, 15. mai 2014,
milles käsitletakse euro ja muude
vääringute kriminaalõiguslikku kaitset
võltsimise vastu ning millega
asendatakse nõukogu raamotsus
2000/383/JSK

10/29/2014 Justiitsministeerium

7/18/2015 Justiitsministeerium

11/16/2015 Justiitsministeerium

4/10/2016 Justiitsministeerium

5/23/2016 Justiitsministeerium

Kriminaalmenetluse seadustik

Karistusseadustik

Kultuuriministeeriu Autoriõiguse seadus
m

1. Avaliku teabe seadus
2. Arhiiviseadus
3. Elektroonilise side seadus
4. Eesti Rahvusraamatukogu seadus
5. Isikuandmete kaitse seadus
6. Muuseumiseadus
7. Rahvaraamatukogu seadus
1. Kriminaalmenetluse seadustik
2. Lastekaitseseadus
3. Ohvriabi seadus
4. Riigi õigusabi seadus

1. Autoriõiguse seadus
2. Tsiviilkohtumenetluse seadustik
3. Lepitusseadus
4. Mittetulundusühingute seadus
5. Raamatupidamise seadus
6. Võlaõigusseadus
7. Audiitortegevuse seadus
8. Isikuandmete kaitse seadus
1. Karistusseadustik
2. Kriminaalmenetluse seadustik
3. Tsiviilseadustiku üldosa seadus
4. Kohtuekspertiisiseadus
5. Justiitsministri määrus 18.01.2008 nr 4
"Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate
ekspertiiside loetelu"

32014L0057 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/57/EL, 16. aprill 2014,
turukuritarvituse korral kohaldatavate
kriminaalkaristuste
kohta(turukuritarvituse direktiiv)
32014L0042 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/42/EL, 3. aprill 2014,
kuriteovahendite ja kriminaaltulu
arestimise ja konfiskeerimise kohta
Euroopa Liidus
32013L0048 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/48/EL, 22. oktoober
2013, mis käsitleb õigust kaitsjale
kriminaalmenetluses ja Euroopa
vahistamismäärusega seotud
menetluses ning õigust lasta teavitada
vabaduse võtmisest kolmandat isikut
ja suhelda vabaduse võtmise ajal
kolmandate isikute ja
konsulaarasutustega
32014L0104 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/104/EL, 26. november
2014, teatavate eeskirjade kohta,
millega reguleeritakse liikmesriikide
õiguse kohaseid kahju hüvitamise
hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu
konkurentsiõiguse rikkumise korral

32014L0041 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2014/41/EL, 3. aprill 2014, mis
käsitleb Euroopa uurimismäärust
kriminaalasjades
32016L0343 EL direktiiv: 32016L0343 / Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL)
2016/343, 9. märts 2016, millega
tugevdatakse süütuse presumptsiooni
teatavaid aspekte ja õigust viibida
kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul

7/3/2016 Justiitsministeerium

10/4/2016 Justiitsministeerium

Karistusseadustik

1. Karistusseadustik
Kriminaalmenetluse seadustik

2.

11/27/2016 Justiitsministeerium

1. Kriminaalmenetluse seadustik
2.
Advokatuuri seadus
3.
Vangistusseadus

12/27/2016 Justiitsministeerium

1. Tsiviilkohtumenetluse seadustik
2.
Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise
seadus
3.Tsiviilkohtumenetluse
seadustiku ja täitemenetluse seadustiku
rakendamise seadus
4. Võlaõigusseadus
5.
Konkurentsiseadus
6.
Tsiviilseadustiku üldosa seadus
7.
Karistusseadustik

5/22/2017 Justiitsministeerium

4/1/2018 Justiitsministeerium

Kriminaalmenetluse seadustik

1. kriminaalmenetluse seadustik
2. süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise
seadus
3. väärteomenetluse seadustik

32017L1564 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
direktiiv (EL) 2017/1564, 13.
september 2017, mis käsitleb
teatavate autoriõigusega ja
autoriõigusega kaasnevate õigustega
kaitstud teoste ja muude kaitstud
objektide teatavaid lubatud
kasutusviise pimedate,
nägemispuudega või muu trükikirja
lugemise puudega isikute huvides ning
millega muudetakse direktiivi
2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega
kaasnevate õiguste teatavate
aspektide ühtlustamise kohta
infoühiskonnas
32016L0943 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/943, 8. juuni 2016,
milles käsitletakse avalikustamata
oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste)
ebaseadusliku omandamise,
kasutamise ja avalikustamise vastast
kaitset

10/11/2018 Justiitsministeerium

Autoriõiguse seadus

6/9/2018 Justiitsministeerium

1. Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse
kaitse seadus; 2. Karistusseadustik; 3.
Kriminaalmenetluse seadustik; 4.
Tsiviilkohtumenetluse seadustik

32017L0541 EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2017/541,
15. märts 2017, terrorismivastase
võitluse kohta, millega asendatakse
nõukogu raamotsus 2002/475/JSK
ning muudetakse nõukogu otsust
2005/671/JSK

9/8/2018 Justiitsministeerium

1) Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seadus 2) Tunnistajakaitse
seadus 3) Korrakaitseseadus 4) Karistusseadustik
5) Ohvriabi seadus 6) Riigi õigusabi seadus 7)
Kriminaalmenetluse seadustik 8)
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus 9)
Tsiviilseadustiku üldosa seadus

32016L0680 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/680, 27. aprill 2016,
mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset
seoses pädevates asutustes
isikuandmete töötlemisega süütegude
tõkestamise, uurimise, avastamise ja
nende eest vastutusele võtmise või
kriminaalkaristuste täitmisele
pööramise eesmärgil ning selliste
andmete vaba liikumist ning millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu
raamotsus 2008/977/JSK

8/6/2018 Justiitsministeerium

1) Isikuandmete kaitse seadus ja isikuandmete
kaitse seaduse rakendamise seadus 2) Vabariigi
Valitsuse seadus 3) Riigivastutuse seadus 4)
Karistusseadustik 5) Halduskohtumenetluse
seadustik

32015L2436 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2015/2436, 16.
detsember 2015, kaubamärke
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta

1/14/2019 Justiitsministeerium

1) Kaubamärgiseadus 2) Tööstusomandi
õiguskorralduse aluste seadus 3)
Võlaõigusseadus 4) Täitemenetluse seadustik
5) Asjaõigusseadus 6) Riigilõivuseadus 7)
Kaubamärgimäärus 8) Patendiameti põhimäärus
9) Kaubamärgimäärus

32017L0541 EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2017/541,
15. märts 2017, terrorismivastase
võitluse kohta, millega asendatakse
nõukogu raamotsus 2002/475/JSK
ning muudetakse nõukogu otsust
2005/671/JSK

9/8/2018 Justiitsministeerium

1) Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seadus 2) Tsiviilseadustiku
üldosa seadus 3) Tervishoiuteenuste korraldamise
seadus 4) Kriminaalmenetluse seadustik 5) Riigi
õigusabi seadus 6) Ohvriabi seadus 7)
Korrakaitseseadus 8) Tunnistajakaitse seadus

32016L0800 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/800, 11. mai 2016,
mis käsitleb kriminaalmenetluses
kahtlustatavate või süüdistatavate
laste menetluslikke tagatisi

6/11/2019 Justiitsministeerium

1) Kriminaalmenetluse seadustik 2)
Tsiviilseadustiku üldosa seadus 3)
Lastekaitseseadus 4) Kriminaalhooldusseadus 5)
Vangistusseadus 6) Perekonnaseadus 7)
Justiitsministri määrrus "Õiguste deklaratsiooni
näidisvormi kehtestamine" 8) Väärteomenetluse
seadustik 9) Karistusseadustiku ja teiste seaduste
muutmise seadus (Euroopa Liidu finantshuvide
kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste
direktiivi ülevõtmine)

32017L1371 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2017/1371, 5. juuli 2017,
mis käsitleb võitlust liidu finantshuve
kahjustavate pettuste vastu
kriminaalõiguse abil

7/6/2019 Justiitsministeerium

32015L2436 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2015/2436, 16.
detsember 2015, kaubamärke
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud)
(EMPs kohaldatav tekst)

1/14/2019 Justiitsministeerium

1) Karistusseadustik 2) Tsiviilseadustiku üldosa
seadus 3) Kriminaalmenetluse seadustik 4)
Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise
seadus (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse
direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi
ülevõtmine)
1) Kaubamärgiseadus 2) Tööstusomandi
õiguskorralduse aluste seadus 3)
Võlaõigusseadus 4) Täitemenetluse seadustik 5)
Asjaõigusseadus 6) Riigilõivuseadus 7)
Patendiameti põhimäärus

32018L1673 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2018/1673, 23. oktoober
2018, rahapesu vastu võitlemise kohta
kriminaalõiguse abil

32006L0100 Nõukogu Direktiiv 2006/100/EÜ, 20.
november 2006, millega
kohandatakse teatavaid direktiive
isikute vaba liikumise valdkonnas
seoses Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisega

12/3/2020 Justiitsministeerium

1/1/2007 Haridus- ja
Teadusministeerium

Rahandusministee 1) Rahapesu ja terrorismi rahastamise
rium
tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise
seadus
2) Karistusseadustik
3) Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadus
4) Kriminaalmenetluse seadustik
5) Tsiviilseadustiku üldosa seadus
Justiitsministeeriu 1. Vabariigi Valitsuse 06.02.2006. a määruse nr 30
"Kursused, mille läbimisel antav dokument
m,Majandus- ja
Kommunikatsiooni on võrdsustatud tunnistusega" muutmine
ministeerium,Põllu 2. Põllumajandusministri 3. augusti 2004. a
majandusministeer määrus nr 131 "Veterinaararsti tegevusloa
ium,Sotsiaalminist andmise aluseks olevate Euroopa Liidu
liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna
eerium
liikmesriigis või Šveitsis veterinaararsti
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu"
3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri
13. novembri 2006. a määrus nr 94 "Euroopa
Liidu liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide loetelu1" määrus
4. Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määrus nr 42
"Euroopa Liidu liikmesriikides, Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja
kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord"
5. Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määrus nr 77
"Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või
Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist
tõendavate dokumentide loetelu"
6. Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2001. a määrus nr
218 ”Euroopa Liidu liikmesriigis täieõigusliku
advokaadina tegutsemise õigust andvate
kutsenimetuste loetelu kehtestamine“

32005L0036 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2005/36/EÜ, 7. september
2005, kutsekvalifikatsioonide
tunnustamise kohta

10/20/2007 Haridus- ja
Teadusministeerium

32005L0036

10/20/2007 Haridus- ja
Teadusministeerium

32005L0036

10/20/2007 Haridus- ja
Teadusministeerium

32005L0036

10/20/2007 Haridus- ja
Teadusministeerium

Sotsiaalministeeriu 1. Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määrus nr 42
m
"Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja
kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord"
2. Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määrus nr 77
"Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või
Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist
tõendavate dokumentide loetelu"
3. Põllumajandusministri 3. augusti 2004. a
määrus nr 131 „Veterinaararsti tegevusloa
andmise aluseks olevate Euroopa Liidu
liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu”
4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.
novembri 2006. a määrus nr 94 „Euroopa Liidu
liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide loetelu”
5. Vabariigi Valitsuse 11.12.2008 määrus nr 164
Sobivustesti ja kohanemisaja korraldamise ja
hindamise kord
6. Vabariigi Valitsuse 11.12.2008 määrus nr 163
Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel
töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist
või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks
töötamiseks võib teha välisriigi
kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli
7. Vabariigi Valitsuse 25.10.2004 määrus nr 312
Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe,
hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe,
arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded
8. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus
9. Ravimiseadus
10. Veterinaarkorralduse seadus
11. Planeerimisseadus
12. Eesti Vabariigi haridusseadus
13. Ülikooliseadus
14. Rakenduskõrgkooli seadus
15. Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni
tunnustamise seadus
16. Vabariigi Valitsuse 11.12.2008 korraldus nr
500 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks
pädevad asutused ja kontaktpunktid

32013L0025 Nõukogu direktiiv 2013/25/EL, 13. mai
2013, millega kohandatakse teatavaid
direktiive asutamisõiguse ja teenuste
osutamise vabaduse valdkonnas
seoses Horvaatia Vabariigi
ühinemisega

7/1/2013 Haridus- ja
Teadusministeerium

32013L0025

7/1/2013 Haridus- ja
Teadusministeerium

32013L0025

7/1/2013 Haridus- ja
Teadusministeerium

Justiitsministeeriu
m,Majandus- ja
Kommunikatsiooni
ministeerium,Põllu
majandusministeer
ium,Sotsiaalminist
eerium

1. Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2001. a määrus nr
218 "Euroopa Liidu liikmesriigis täieõigusliku
advokaadina tegutsemise õigust andvate
kutsenimetuste loetelu kehtestamine"
2. Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määrus nr 42
„Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis
omandatud kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse
hindamise kord”
3. Sotsiaalministri määrus nr 77 Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis
proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate
dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse
hindamise kord
4. Põllumajandusministri 03.08.2004 määrus nr
131 Veterinaararsti tegevusloa andmise aluseks
olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis
veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide loetelu
5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.
novembri 2006. a määrus nr 94 Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsis arhitekti
kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
loetelu
6. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise
seadus
7. Advokatuuriseadus
8. Vabariigi Valitsuse 25.10.2004 määrus nr 312
Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe,
hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe,
arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded
9. Vabariigi Valitsuse 11.12.2008 määrus nr 164
Sobivustesti ja kohanemisaja korraldamise ja
hindamise kord
10. Vabariigi Valitsuse 11.12.2008 määrus nr 163
Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel
töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist
või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks
töötamiseks võib teha välisriigi
kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli

32013L0025

32013L0055 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2013/55/EL, 20. november
2013, millega muudetakse direktiivi
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide
tunnustamise kohta ning määrust (EL)
nr 1024/2012 siseturu infosüsteemi
kaudu tehtava halduskoostöö kohta
(IMI määrus)

7/1/2013 Haridus- ja
Teadusministeerium

11. Vabariigi Valitsuse 11.12.2008 korraldus nr
500 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks
pädevad asutused ja kontaktpunktid
12. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus
13. Ravimiseadus
14. Veterinaarkorralduse seadus
15. Planeerimisseadus
16. Eesti Vabariigi haridusseadus
17. Ülikooliseadus
18. Rakenduskõrgkooli seadus

1/18/2016 Haridus- ja
Teadusministeerium

1. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise
seadus; 2. sotsiaalministri 15. juuni 2005. a
määrus nr 80 „Proviisori või farmatseudina
registreerimise ja Eestis proviisori
kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise aluseks olevate
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu“ ;
3. põllumajandusministri 3. augusti 2004. a
määrus nr 131 „Veterinaararsti kutsetegevuse loa
andmise aluseks olevate Euroopa Liidu
liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu“ ;
4. ülikooliseadus
5. Tartu Ülikooli seadus; 6. rakenduskõrgkooli
seadus; 7. sotsiaalministri 04.06.2001 määrus nr
56 „Residentuuri raamnõuded ja residentuuri
läbiviimise kord“ ; 8. Ehitusseadustik
9. Sotsiaalministri 30.04.2004 määrus nr 42
"Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis
omandatud kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse
hindamise kord";10. Vabariigi Valitsuse
25.10.2004 määrus nr 312 "Arstiõppe,
loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe,
ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja
ehitusinseneriõppe raamnõuded"; 11. Vabariigi
Valitsuse 08.01.2016 määrus nr 6 "Reguleeritud
ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse
hoiatusmehhanismi"

32018L0958 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2018/958, 28. juuni 2018,
milles käsitletakse uute kutsealasid
reguleerivate õigusnormide
vastuvõtmisele eelnevat
proportsionaalsuse kontrolli

7/30/2020 Haridus- ja
Teadusministeerium

Majandus- ja
Haldusjuhis, kinnitatud Vabariigi Valitsuse
Kommunikatsiooni protokollilise otsusega 25.06.2020.
ministeerium,
Sotsiaalministeeriu
m

