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Arvamuse avaldamine avaliku teabe seaduse  
muutmise seaduse eelnõu (409 SE) kohta 

 
Lugupeetud Toomas Kivimägi! 

 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab Riigikogu 
põhiseaduskomisjoni võimaluse eest avaldada arvamust avaliku teabe seaduse 
muutmise seaduse eelnõu (409 SE) kohta. Kaubanduskojal on viidatud eelnõu kohta 
kaks kommentaari.  

 
1. Väärtuslike andmestike tasuta kättesaadavaks tegemine 
Eelnõu § 1 punkt 19 on sõnastatud järgmiselt:  
„19) seadust täiendatakse §-ga 583 järgmises sõnastuses: 
§ 583. Väärtuslike andmestike tasuta kättesaadavaks tegemine 
Kui väärtuslike andmestike tasuta kättesaadavaks tegemine avaldaks olulist mõju sellise 
teabevaldaja eelarvele, kes peab katma olulise osa oma avalike ülesannete täitmisest 
tulenevatest kuludest, peab see teabevaldaja väärtuslikud andmestikud tasuta 
kättesaadavaks tegema hiljemalt kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2019/1024 artikli 14 lõikes 1 nimetatud rakendusakti jõustumist.“ 

Kaubanduskoja hinnangul võiks väärtuslikud andmestikud võimalikult varakult 
ettevõtjatele tasuta kättesaadavaks teha. Esitasime sama ettepaneku ka eelnõu 
kooskõlastamise ajal ning seda ettepanekut on Justiitsministeerium osaliselt arvesse 
võtnud, lisades viidatud sättesse sõna „hiljemalt“. Toetame seda muudatust, kuid samas 
peame hädavajalikuks jõustada see muudatus veelgi varem, sest see aitab ettevõtjatel 
lihtsamini maandada rahapesuriski. Näiteks võimaldab muudatus ettevõtjatel lihtsamalt 
ja odavamalt täita seadusejärgseid (nt  rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise 
seadusest) tulenevaid kohustusi. Lisaks võimaldaks muudatus senisest odavamalt ja 
lihtsamalt kontrollida tehingupartnerite tausta. Seetõttu peame mõistlikuks lahendust, et 
väärtuslike andmestike tasuta kättesaadavaks tegemisega seotud muudatus jõustub 
samal ajal muude muudatustega.  

Kaubanduskoja ettepanek:  
Jätta eelnõust välja § 1 punkt 19.   
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2. Väärtuslike andmestike nimekiri 
Eelnõu § 1 punkti 8 kohaselt sätestatakse väärtuslike andmestike nimekiri ning 
avaldamise ja taaskasutamise tingimused ja kord direktiivi artikli 14 lõike 1 alusel 
kehtestatud komisjoni rakendusmääruses. Lisaks võib Vabariigi Valitsus või valdkonna 
eest vastutav minister oma määrusega kehtestada muu väärtusliku andmestiku ning 
sellise andmestiku nimekirja, avaldamise ja taaskasutamise tingimused ning korra. 

Kuigi eelnõu menetlus on jõudnud juba Riigikogu menetlusse, siis ei ole ettevõtjatele 
hetkel teada väärtuslike andmestike nimekiri. Juhime tähelepanu selle, et ettevõtjad 
soovivad võimalikult varakult teada saada, milliseid andmestikke loetakse edaspidi 
väärtuslikeks andmestikeks. Seega palume Justiitsministeeriumil või Riigikogu 
põhiseaduskomisjonil ettevõtjatele koheselt teada anda, kui on rohkem infot väärtuslike 
andmestike nimekirja kohta.  

 
Lugupidamisega 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor 
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