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EELNÕU 

07.12.2021 

 

Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus 
 

1. peatükk 

Üldsätted 

 

§ 1. Reguleerimisala ja eesmärk 

 

(1) Käesolev seadus sätestab välisinvesteeringu tegemiseks loa kohustuse, välisinvesteeringu 

usaldusväärsuse hindamise ning kehtestatud nõuete üle riikliku järelevalve tingimused ja korra.  

 

(2) Käesoleva seaduse eesmärk on välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamisega tagada 

Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolek ning avalik kord. 

 

(3) Käesolevas seaduses ettenähtud loamenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, 

arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi. 

 

§ 2. Välisinvesteering 

 

(1) Välisinvesteering käesoleva seaduse tähenduses on tehing või omavahel seotud tehingud, 

mille kaudu välisinvestor:  

1) omandab otsese või kaudse olulise osaluse sihtettevõtjas; 

2) saavutab otsese või kaudse kontrolli sihtettevõtja üle või 

3) omandab sihtettevõtte. 

 

(2) Olulist osalust käsitatakse väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses. 

 

(3) Käesolevas seaduses nimetatud kontrolli ja kontrollitava ettevõtja määratlemisel lähtutakse 

väärtpaberituru seaduse §-s 10 sätestatust. 

 

§ 3. Välisinvestor 

 

(1) Välisinvestor käesoleva seaduse tähenduses on: 

1) füüsiline isik, kellel on kolmanda riigi kodakondsus, mitut kodakondsust omav füüsiline isik, 

millest vähemalt üks on kolmanda riigi kodakondsus, või kodakondsuseta füüsiline isik; 

2) ettevõtja, kes on asutatud kolmanda riigi õiguse alusel ja on selles riigis registreeritud;  

3) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud füüsilise isiku või punktis 2 nimetatud ettevõtja 

kontrollitav ettevõtja sõltumata tema asutamis- ja registreerimiskohast. 

 

(2) Kolmas riik käesoleva seaduse tähenduses on riik, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriik. 

 

(3) Käesolevas seaduses käsitatakse ettevõtjat konkurentsiseaduse tähenduses. 

 

§ 4. Sihtettevõtja ja sihtettevõte 

 

(1) Sihtettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on: 

1) elutähtsa teenuse osutaja hädaolukorra seaduse tähenduses;  
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2) riigi osalusega äriühing; 

3) ettevõtja, kes toodab või tarnib strateegilise kauba seaduses nimetatud sõjaliste kaupade või 

kahesuguse kasutusega kaupade nimekirjas sätestatud kaupa või osutab sellise kaubaga seotud 

tehnilist abi riigiasutustele, välja arvatud relvaseaduse 111. peatüki 2. jaos nimetatud sõjarelva, 

laskemoona ja lahingumoona käitlemisega tegelev ettevõtja; 

4) üleriigilise televisiooni- või raadioteenuse osutaja või tellitava audiovisuaalmeedia teenuse 

osutaja meediateenuste seaduse tähenduses, samuti trükimeedias ja internetis ajalehtede ja 

ajakirjade kirjastaja, kelle vastava tegevusega seotud käive eelneval kalendriaastal oli vähemalt 

kolm miljonit eurot; 

5) ettevõtja, kellel on geoloogilise uuringu või kaevandamisluba põlevkivi või Eestis leiduva 

Euroopa Komisjoni koostatud Euroopa Liidu kriitilise tähtsusega toorainete loetelus sisalduva 

toorme uurimiseks või kaevandamiseks;  
6) ettevõtja, kellega on sõlmitud riigi tegevusvaru hoiuleping või delegeeritud varu leping;  

7) ettevõtja, kes omab alalist riigikaitseobjekti riigikaitseseaduse tähenduses; 

8) ettevõtja, kes omab riigiside toimimist tagavat või ringhäälinguprogrammide edastamiseks 

vajalikku taristut; 

9) raudteeinfrastruktuuriettevõtja, kes majandab avalikku raudteed raudteeseaduse tähenduses; 

10) sertifitseeritud lennuvälja või kopteriväljaku käitaja, kelle käitatav lennuväli või 

kopteriväljak on avatud rahvusvaheliseks regulaarseks lennuliikluseks, ning Tallinna 

lennuinfopiirkonnas lennuliikluse teenindamist tagava aeronavigatsiooniteenuse osutaja 

lennundusseaduse tähenduses; 

11) üleeuroopalisse transpordivõrku kuuluva Eesti meresadama pidaja vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist 

käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL (ELT 

L 348, 20.12.2013, lk 1–128) lisas II nimetatud sadamate nimekirjale. 

 

(2) Sihtettevõte on ettevõte, käitis või vara, mis on tegutsemiseks vajalik käesoleva paragrahvi 

lõikes 1 nimetatud ettevõtjale. 

 

2. peatükk 

Välisinvesteeringu loamenetlus 

 

§ 5. Välisinvesteeringu loa vajalikkus 

 

(1) Välisinvesteeringuks on vajalik Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti  luba (edaspidi 

välisinvesteeringu luba), mille andmisel hinnatakse välisinvesteeringu mõju Eesti või Euroopa 

Liidu liikmesriigi julgeolekule ja avalikule korrale.  

 

(2) Käesoleva seaduse alusel loakohustusliku välisinvesteeringu lõpuleviimine on keelatud 

enne välisinvesteeringu loa saamist.  

 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu ei keela väärtpaberite avaliku pakkumise või 

seeriatena väärtpaberitehingute, sealhulgas teisteks väärtpaberibörsil noteeritud väärtpaberiteks 

konverteeritavate väärtpaberitega tehtavate tehingute läbiviimist, kui Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelevalve Ametile esitatakse viivitamata taotlus välisinvesteeringu loa saamiseks ning 

välisinvestor ei kasuta kuni välisinvesteeringu loa saamiseni omandatava olulise osaluse või 

saavutatava kontrolliga kaasnevaid õigusi, eelkõige hääleõigust. 
 

§ 6. Välisinvesteeringu loa taotlemine  
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(1) Välisinvesteeringu loa saamiseks esitab välisinvestor (edaspidi ka taotleja) Tarbijakaitse ja 

Tehnilise Järelevalve Ametile elektrooniliselt taotluse koos lisadokumentidega käesoleva 

seaduse §-s 13 nimetatud infosüsteemi kaudu pärast välisinvesteeringu aluseks oleva lepingu 

sõlmimist või muu tehingu tegemist, kuid enne välisinvesteeringu lõpuleviimist. 

 

(2) Kui sihtettevõtjale või välisinvesteeringu muule osalisele saab teatavaks, et välisinvestor ei 

ole välisinvesteeringu luba taotlenud, teavitab ta sellest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve 

Ametit, esitades temale kättesaadavad käeoleva seaduse §-s 7 nimetatud andmed.  

 

(3) Välisinvestor, sihtettevõtja või välisinvesteeringu muu osaline võib enne välisinvesteeringu 

loa taotlemist või loamenetluses pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole 

selgituste saamiseks, samuti küsida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nõustamist, 

kas välisinvesteering on loakohustuslik. 

 

(4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib taotlusega seotud andmeid töödelda üksnes 

välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise eesmärgil ning sihtettevõtja või välisinvestori 

poolt käesoleva seaduse alusel esitatud andmete kontrollimiseks vajalikus ulatuses. 

 

§ 7. Taotluses esitatavad andmed 

 

(1) Taotluses esitatakse välisinvesteeringu kirjeldus ning andmed välisinvestori, sihtettevõtja ja 

sihtettevõtte, nende omandistruktuuri, majandustegevuse, välisinvesteeringu väärtuse, 

rahastamise allika ja tegemise ajakava kohta.  

 

(2) Taotleja teatab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile viivitamata taotluses esitatud 

andmete või dokumentide muutumisest.  

 

(3) Taotluse andmekoosseisu, sellele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse esitamise korra 

kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

 

§ 8. Teabe küsimine 

 

(1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus nõuda taotlejalt lisaks käesoleva 

seaduse §-s 7 nõutud andmetele või dokumentidele täiendavate andmete või dokumentide 

esitamist, kui need on vajalikud välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamiseks.  

 

(2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus nõuda sihtettevõtjalt, 

välisinvesteeringu muult osaliselt, isikult ja riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutuselt 

välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamiseks vajalike andmete ja dokumentide esitamist. 

 

§ 9. Taotluse menetlemine ja menetlustähtajad 

 

(1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet edastab taotluse ja sellele lisatud dokumendid 

välisinvesteeringukomisjonile (edaspidi komisjon) kooskõlastamiseks, määrates tähtaja.   
 

(2) 30 kalendripäeva jooksul puudusteta taotluse esitamisest arvates Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelevalve Amet: 

1) annab välisinvesteeringu loa; 

2) keeldub välisinvesteeringu loa andmisest või 

3) teatab taotlejale, et välisinvesteering ei ole käeoleva seaduse alusel loakohustuslik.  
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(3) Välisinvesteeringu mõju hindamiseks võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 

käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaega pikendada kuni 90 kalendripäeva võrra.  

 

(4) Kui Euroopa Liidu liikmesriik või Euroopa Komisjon on teatanud oma kavatsusest esitada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452, millega luuakse liitu tehtavate 

välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (ELT LI 79, 21.3.2019, lk 1–14) 

alusel märkused või arvamus, võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet pikendada 

käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaega kuni 90 kalendripäeva võrra.  

 

§ 10. Välisinvesteeringu hindamine 

 

(1) Välisinvesteeringu mõju hindamisel Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolekule ja 

avalikule korrale kaaluvad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja komisjon eelkõige 

asjaolusid, mis seonduvad välisinvestoriga, sihtettevõtja või sihtettevõtte majandustegevuse 

ning asjakohase majandusvaldkonnaga.  

 

(2) Välisinvestoriga seonduvalt võetakse eelkõige arvesse: 

1) millistes riikides ning millistes majandusvaldkondades välisinvestor tegutseb; 

2) milline on välisinvestori omandistruktuur, sealhulgas kas see on läbipaistev ja arusaadav; 

3) millisest allikast välisinvesteeringut rahastatakse ning kas raha päritolu on selgelt tuvastatav; 

4) kas välisinvestorit kontrollib otseselt või kaudselt kolmanda riigi valitsus, sealhulgas 

riigiasutus või relvajõud;  

5) kas välisinvestor on seotud või olnud seotud Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolekut 

või avalikku korda ohustavate tegevustega;  

6) kas välisinvestor tegeleb, on tegelenud või on põhjendatud kahtlus, et ta hakkab tegelema 

ebaseadusliku tegevusega;  

7) kas välisinvestor või tema lõplik kasusaaja on või on olnud rahvusvahelise sanktsiooni 

subjektiks. 

 

(3) Sihtettevõtja või sihtettevõtte majandustegevusega seonduvalt võetakse eelkõige arvesse: 

1) millises majandusvaldkonnas sihtettevõtja või sihtettevõte tegutseb ning tema olulisus selles 

valdkonnas; 

2) millises ulatuses rahastatakse sihtettevõtjat Euroopa Liidu vahenditest või muudest avalikest 

vahenditest; 

3) kas välisinvestor kavatseb teha muutust sihtettevõtja või sihtettevõtte majandustegevuses või 

sihtettevõtja juhtimises; 

4) kas sihtettevõtja tegeleb teadus- ja arendustegevusega ning millised intellektuaalse omandi 

õigused talle kuuluvad; 

5) kas sihtettevõtte koosseisu kuuluvad intellektuaalse omandi õigused. 

 

(4) Sihtettevõtja või sihtettevõtte asjakohase majandusvaldkonnaga seonduvalt võetakse 

eelkõige arvesse: 

1) milline on üldine konkurentsiolukord ja kes on sihtettevõtja konkurendid; 

2) asendustoodete või -teenuste olemasolu;  

3) milline on välisinvesteeringu mõju sihtettevõtja või sihtettevõtte tegevusele 

majandusvaldkonnas, sealhulgas tema suhetele tarnijate, varustajate ja klientidega. 
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§ 11. Välisinvesteeringu loa andmine, kõrvaltingimusega loa andmine ja andmisest 

keeldumine 

 

(1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab välisinvesteeringu loa, kui 

välisinvesteering ei ohusta Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolekut ja avalikku korda. 

 

(2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet keeldub välisinvesteeringu loa andmisest, kui 

välisinvesteering võib ohustada Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolekut või avalikku 

korda.  

 

(3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib anda välisinvesteeringu loa 

kõrvaltingimusega, mis paneb välisinvestorile või sihtettevõtjale Eesti või Euroopa Liidu 

liikmesriigi julgeoleku või avaliku korra ohustamise vältimiseks meetme täitmise kohustuse, 

sealhulgas kohustuse sihtettevõtjas teatud suurusega osaluse võõrandamiseks, olemasolevate 

toodete tarnimise või teenuste osutamise lepingute jätkamiseks. Kui meetmete osas on 

välisinvestoriga vajalik pidada läbirääkimisi, võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 

pikendada käesoleva seaduse § 9 lõikes 2, 3 või 4 sätestatud tähtaega kuni 60 kalendripäeva 

võrra. 

 

(4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib keelduda välisinvesteeringu loa andmisest, 

kui: 

1) on põhjendatud alus kahelda esitatud dokumentide ja andmete ehtsuses või nende sisu 

õigsuses; 

2) taotleja ei ole esitanud käesoleva seaduse § 7 lõike 1 alusel täiendavaid andmeid, mis võivad 

mõjutada välisinvesteeringu loa andmist või sellest keeldumist; 

3) välisinvesteering võib mõjutada Euroopa Liidule huvi pakkuvaid projekte või programme 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452 artikli 8 tähenduses. 

 

(5) Käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 4 alusel antud haldusakti aluseks olevaid põhjendusi, 

samuti menetluses kogutud teavet ja tõendeid ei avaldata, sealhulgas taotlejale, ulatuses, milles 

see võib ohustada Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolekut või avaliku korra kaitset või 

milles sellele kohaldub seaduses sätestatud juurdepääsupiirang. 

 

§ 12. Välisinvesteeringu loa muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

 

(1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib käesoleva seaduse § 11 lõike 3 kohaselt 

antud välisinvesteeringu loa kõrvaltingimust muuta, kui loa aluseks olevad asjaolud on oluliselt 

muutunud, mistõttu ei ole loas sätestatud meede enam tõhus.  

 

(2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib tunnistada välisinvesteeringu loa 

kehtetuks, kui: 

1) taotleja ei täida käesoleva seaduse § 11 lõike 3 kohaselt määratud kõrvaltingimust;  

2) taotleja on esitanud ebaõigeid või eksitavaid andmeid või dokumente, mis olid otsuse 

tegemisel määravad; 

3) ilmnevad uued asjaolud, millest teadmise või mille olemasolu korral loa menetluses oleks 

selle andmisest keeldutud. 

 

(3) Välisinvesteeringu loa kehtetuks tunnistamisel on välisinvestor, sihtettevõtja ja 

välisinvesteeringu muu osaline viivitamata kohustatud tegema vajalikud toiminguid 

välisinvesteeringueelse olukorra taastamiseks.  
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§ 13. Andmete kandmine Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infosüsteemi, 

säilitustähtaeg  

 

(1) Välisinvesteeringu loamenetluse andmed ja dokumendid kantakse Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi.  

 

(2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemis säilitatakse 

välisinvesteeringu loamenetluse andmeid ja dokumente seitse aastat menetluse lõpetamisest 

arvates.  

 

3. peatükk  

Välisinvesteeringukomisjon 

 

§ 14. Komisjoni koosseis ja töökord 

 

(1) Komisjon tegutseb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures ja sellesse kuuluvad 

valitsusasutuste esindajad.  

 

(2) Komisjoni moodustab ja töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

 

§ 15. Komisjoni pädevus 

 

(1) Komisjon täidab järgmisi ülesandeid: 

1) hindab välisinvesteeringu mõju Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolekule ja avalikule 

korrale ning kooskõlastab välisinvesteeringu loa taotluse või jätab selle kooskõlastamata; 

2) teeb ettepaneku välisinvesteeringu loa kõrvaltingimuse kehtestamiseks ja annab 

kõrvaltingimuse kohta hinnangu; 

3) otsustab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452 alusel märkuste esitamise 

ja koostab märkused. 

 

(2) Komisjonil on ülesannete täitmisel õigus: 

1) saada välisinvestorilt, muudelt isikutelt või asutustelt ja andmekogudest teavet 

välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamiseks vajalike asjaolude kohta; 

2) teha koostööd teiste riikide pädevate asutuste, Euroopa Komisjoni ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, seahulgas saada teiste riikide pädevatelt asutustelt, Euroopa Komisjonilt, 

järelevalveasutustelt teavet. 

 

4. peatükk 

Koostöö Euroopa Liidus välisinvesteeringute menetlemisel 

 

§ 16. Kontaktpunkt 

 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452 artiklis 11 nimetatud siseriikliku 

kontaktpunkti ülesandeid täidab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kes teeb määruses 

nimetatud alustel ja tingimustel koostööd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu 

liikmesriikidega. 

 

(2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kogub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) 2019/452 artikli 5 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed ja edastab need Euroopa Komisjonile. 
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§ 17. Koostöö loamenetluses 

 

(1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab viivitamata Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 2019/452 kohaselt Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu 

liikmesriikidele kolmanda riigi füüsilise isiku või ettevõtja välisinvesteeringust, mille suhtes 

viiakse läbi loamenetlust, esitades määruse artikli 9 lõikes 2 nimetatud teabe. 

 

(2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet vastab viivitamata Euroopa Komisjoni või 

Euroopa liidu liikmesriigi lisateabe taotlusele välisinvesteeringu kohta, nõudes vajadusel teavet 

välisinvestorilt, sihtettevõtjalt või välisinvesteeringu muult osaliselt. Välisinvestor, 

sihtettevõtja või välisinvesteeringu muu osaline on kohustatud nõutud teabe esitama 

viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal kalendripäeval Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve 

Ameti  taotluse saamisest arvates.  

 

§ 18. Koostöö loamenetluse puudumisel 

 

Kui Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu liikmesriik esitavad taotluse teabe saamiseks 

välisinvesteeringu kohta, millele ei kohaldu käesolevas seaduses sätestatud loamenetlus, küsib 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet välisinvestorilt, sihtettevõtjalt või 

välisinvesteeringu muult osaliselt taotlusele vastamiseks vajalikku Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 2019/452 artikli 9 lõikes 2 nimetatud teavet ja edastab selle viivitamata 

Euroopa Komisjonile ning teabe taotluse esitanud Euroopa Liidu liikmesriigile. Välisinvestor, 

sihtettevõtja või välisinvesteeringu muu osaline on kohustatud nõutud teabe esitama 

viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal kalendripäeval jooksul Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelevalve Ameti taotluse saamisest arvates. 

 

§ 19. Koostöö teise liikmesriigi välisinvesteeringu loamenetluses 

  

(1) Kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet saab teate teises Euroopa Liidu liikmesriigis 

alustatud välisinvesteeringu loamenetluse kohta, annab ta viivitamatult teabe edasi komisjoni 

liikmetele käesoleva seaduse § 13 nimetatud infosüsteemi kaudu. 

 

(2) Komisjoni liige esitab kümne kalendripäeva jooksul teabe saamisest arvates hinnangu, kas 

käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud välisinvesteeringu osas on alust esitada põhjendatud 

märkused. Hinnangus tuleb märkida, kas Eesti julgeolekule või avalikule korrale ohu olemasolu 

või selle ulatuse paremaks hindamiseks ning põhjendatud märkuste esitamiseks on vajalik 

taotleda lisateavet välisinvesteeringu kohta. Põhjendatud märkused Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 2019/452 artiklis 6 sätestatud alustel ja korras koostab komisjon. 

 

 

5. peatükk 

Riiklik järelevalve  

 

§ 20. Riikliku järelevalve teostaja 

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pädevuses on riikliku järelevalve teostamine  

käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise üle.    
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§ 21. Riikliku järelevalve erimeede 

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku 

järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32 ja 49–51 sätestatud riikliku 

järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. 

 

§ 22. Teabe nõudmine välisinvesteeringu loa kõrvaltingimuse täitmise kontrollimiseks 

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus saada välisinvesteeringu loa 

kõrvaltingimuse täitmise kontrollimiseks välisinvestorilt või sihtettevõtjalt teavet ja 

dokumente.  

 

§ 23. Ettekirjutus loata välisinvesteeringu tegemise ja loa tingimuste rikkumise korral 

 

(1) Kui loakohustuslik välisinvesteering on tehtud välisinvesteeringu loata, võib Tarbijakaitse 

ja Tehnilise Järelevalve Amet teha välisinvestorile, sihtettevõtjale või välisinvesteeringu muule 

osalisele ettekirjutuse, kohustades teda osaluse või sihtettevõtte võõrandama, tehingu tagasi 

täitma või tegema muid toiminguid välisinvesteeringueelse olukorra taastamiseks.  

 

(2) Kui välisinvestor, välisinvesteeringu muu osaline või sihtettevõtja ei täida käesoleva 

seaduse § 11 lõike 3 kohaselt määratud kõrvaltingimust või käesoleva seaduse § 12 lõikes 3 

nimetatud kohustust, võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teha talle ettekirjutuse, 

kohustades teda vastavalt kas kõrvaltingimuse täitmiseks või tehingu tagasitäitmiseks, osaluse 

või sihtettevõtte võõrandamiseks või muu toimingu tegemiseks välisinvesteeringueelse 

olukorra taastamiseks. 

 

§ 24. Sunniraha ülemmäär 

 

Riikliku järelevalve käigus tehtud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Tarbijakaitse ja 

Tehnilise Järelevalve Amet rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses 

sätestatud korras. Sunniraha ülemmääraks kehtestatakse 100 000 eurot.   
 

6. peatükk  

Rakendussätted 

 

§ 25. Krediidiasutuste seaduse muutmine 

 

Krediidiasutuste seaduse § 88 lõike 5 punkti 11 täiendatakse pärast sõna „sätestatud“ sõnadega 

„ja välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadusest tulenevate riikliku järelevalve 

teostamisega seotud“. 

  

§ 26. Seadme ohutuse seaduse muutmine 

 

Seadme ohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:  

 

1) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteem on andmekogu 

(edaspidi andmekogu), mille pidamise eesmärk on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti 

õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmisega seonduvate toimingute ja menetlustega seotud 
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andmete elektrooniline talletamine, süstematiseerimine, asjaomaste asutuste vahel vahetamine, 

nende andmete alusel järelevalve teostamine ja ülevaadete koostamine, lubade ja tunnistuste 

väljastamine ning seadmete ja nendega seotud protsesside ohutuse tagamine.“; 

 

2) paragrahvi 12 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„4) ameti tegevusvaldkonnaga seotud sündmuste andmestik, kuhu kantakse Tarbijakaitse ja 

Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärusest tulenevate tegevusvaldkondadega seotud 

sündmused;“; 

 

3) paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses: 

 

„9) pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande ning tagatiste 

andmestik.“. 

 

§ 27. Tarbijakaitseseaduse muutmine 

 

Tarbijakaitseseaduse § 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Käesoleva seaduse alusel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatavad andmed ja 

dokumendid kantakse seadme ohutuse seaduse § 12 alusel loodud Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi.“. 

 

§ 28. Turismiseaduse muutmine 

 

Turismiseaduse § 152 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „tarbijakaitseseaduse 

§-s 22“ sõnadega „seadme ohutus seaduse §-s 12“. 

 

§ 29. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku § 12612 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna 

„julgeolekukontrollis,“ sõnadega „välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamiseks 

välisinvesteeringu usaldusväärsuse seaduse tähenduses“. 

 

§ 30. Seaduse jõustumine 

 

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. mail. 

 

 

Jüri Ratas 

Riigikogu esimees 

 

 

Tallinn „…“ …. 2022. a  

 Algatab Vabariigi Valitsus 

„…“…. 2022. a 
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