
1 
 

EELNÕU 

28.02.2020 

 

Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest 

tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus 
 

§ 1. Alkoholiseaduse muutmine 

 

Alkoholiseaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 31. Tegevuskoht alkoholi müügil 

 

(1) Käesoleva seaduse tähenduses on tegevuskoht hulgikaubandus-, jaekaubandus- või 

toitlustusettevõtja müügikoht, kus kaupleja pakub ja müüb kaupa, ning mille juurde võib 

kuuluda tootmis- või hoiukoht. 

 

(2) Müügikoht ja selle vahetus läheduses väljaspool siseruume asuv hooajaline laiendus 

loetakse üheks müügikohaks. 

 

(3) Müügikoha hooajaline laiendus peab olema kooskõlastatud kohaliku omavalitsuse 

üksusega. 

 

(4) Kauplus on jaekaubandusega tegeleva kaupleja tegevuskoht, millel on müügisaal. 

 

(5) Müügisaal on  ruum, mis on kaupleja valduses ja kus toimub kauba müügiks pakkumine ja 

müük. 

 

(6) Rändkauplus on müügikohtadest moodustuval kaubandusliku teenindamise marsruudil 

liikuv kauba jaemüügiks kohaldatud sõiduk, millel ei pea olema müügisaali.  

 

(7) Kiosk on kaupleja tegevuskoht, millel puudub müügisaal. 

 

(8) Tänava- või turukaubanduse korral müüb isik kaupa või teenust vaid kohaliku omavalitsuse 

üksuse lubatud üldsusele avatud kohas kaubandust korraldava isiku või asutuse omandis või 

valduses olevas müügikohas.“. 

 

§ 2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 367 järgmises 

sõnastuses: 

 

„367) tänava- või turukaubanduse korra kehtestamine;“. 

 

§ 3. Korrakaitseseaduse muutmine 

 

Korrakaitseseaduse § 55 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„1) alkoholiseaduse § 40 lõike 1 punktides 2, 3–6, 9 ja 10 nimetatud kohas ning selle müügikoha 

hooajalisel laiendusel;“. 

 

§ 4. Lõhkematerjaliseaduse muutmine 
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Lõhkematerjaliseaduse § 40 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks. 

 

§ 5. Metsaseaduse muutmine 

 

Metsaseaduse § 44 tunnistatakse kehtetuks. 

 

§ 6. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine 

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja 

sõnad „kaubandustegevuse seaduse tähenduses“. 

 

§ 7. Rahvatervise seaduse muutmine 
 

Rahvatervise seaduse § 122 lõike 11 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„3) tegevusala.“. 

 

§ 8. Tarbijakaitseseaduse muutmine 

Tarbijakaitseseaduse § 5 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses: 

„(9) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada kauba märgistamise 

täpsemad nõuded.“. 

§ 9. Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine 

 

Toote nõuetele vastavuse seaduse § 4 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad „sealhulgas 

kaupleja kaubandustegevuse seaduse § 2 punkti 1 tähenduses,“. 

 

§ 10. Tubakaseaduse muutmine 

 

Tubakaseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

 

„(11 ) Käesolevas seaduses käsitatakse müügikohta alkoholiseaduse tähenduses.“; 

 

2) paragrahvi 22 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „kaubandustegevuse seaduse § 17“ 

sõnadega „alkoholiseaduse“; 

 

3) paragrahvi 22 lõike 31 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„4) tubakatoote või tubakatootega seonduva toote jaekaubanduse müügikohas antav teave 

sõnalisel kujul tubakatoote või tubakatootega seonduva toote nime ja kaubamärgi ning hinna 

kohta.“; 

 

4) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„7) ettevõttes, kus pakutakse teenust kliendile, välja arvatud majutusettevõttes;“. 

 

§ 11. Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamine 
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Kaubandustegevuse seadus tunnistatakse kehtetuks. 

 

 

 

Henn Põlluaas 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn, „.....“....................2020. a  

 

____________________________________________________________________ 

  

Algatab Vabariigi Valitsus „.....“.......................2020. a 

 

 


