
Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määrus nr 140 
„Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele 

kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise 
kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine“ 

Lisa 1 
 

(muudetud sõnastuses) 
                    
KAVANDATAVAST TEHNILISEST NORMIST JA INFOÜHISKONNA 
TEENUSELE KEHTESTATAVAST NÕUDEST TEAVITAMISE TEATIS E VORM 
 
1.  Teatise kood (täidab komisjon teatise saamisel) ............................................  
2.  Eesti Vabariik  (teatise edastaja)  
3A.  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis teavitamise eest vastutava 

struktuuriüksuse andmed  
   nimetus ..........................................................................................................  
   aadress ..........................................................................................................  
   telefoni ja faksi number ...................................................................................  
   elektronposti aadress .....................................................................................  
3B.  Eelnõu ettevalmistaja (asutuse nimetus) ......................................................  
4.  Teatise number (esmakordsel teavitamisel täidab komisjon. Kõikides edaspidistes 

eelnõu puudutavates teatistes või kirjavahetuses kasutatakse seda numbrit) ja tootekood  
(täidab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)  
....................................................................................................  

5.  Eelnõu pealkiri ...........................................................................................  
6.  Toode ja/või teenus, mida eelnõu reguleerib (loetelu) ..............................  
7.  Teavitamine muu Euroopa Liidu õigusakti alusel (tehakse märge, millise Euroopa 

Liidu õigusakti alusel soovitakse eelnõust veel teavitada)  

   
a)  Määrus 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate 

saasteainete suhtes 
   b)  Määrused 852/853/854/2004 toiduainete hügieeni kohta 

   

c) 
d) 
 
e) 
f)  
 
g) 
 
 

 Määrus 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta  
Määrus 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule 
lisamise kohta 
Direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta 
Direktiiv 2000/13/EÜ toiduainete märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 
Direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul 
Täpsustatakse, milliseid direktiivi 2006/123/EÜ artikli 15 lõikes 2 nimetatud 
nõudeid teavitatav eelnõu puudutab. Teatise vormi punktis 9 märgitakse direktiiviga 
2006/123/EÜ seotud teavitamise põhjused. 

   h)  Muu, palun täpsustage ..................................................................  
8.  Eelnõu sisukokkuvõte (kuni 20 real)  

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................  
9.  Eelnõu vajaduse põhjendus (kuni 10 real)  

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................  



10.  Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid

   
a)  Viited õigusaktidele, mis

õigusaktide tekstid)  
.................................................................................................................... 

   
b) Eelmise teatise number, kui viidatud õigusaktide tekstid 

teavitamise raames  
.................................................................................................................... 

   
c)  Eelmise teatise number, kui v

on teavitatud, mis on jõustunud ja mille tekst on edastatud 
.................................................................................................................... 

   
d) Eelmise teatise number, kui teavitatakse 

teavitatakse vastavalt määruse §
.................................................................................................................... 

   
e)  Kui puuduvad seonduvad õigusaktid, mis on vajalikud eelnõu hindamiseks, tehakse 

vastav täpsustus  
.................................................................................................................... 

   

f)  Kui eelnõuga soovitakse tervishoiust või tarbijate või keskkonna kaitsmisest lähtudes 
piirata keemilise aine, valmistise või toote turustamist või kasutamist
määruse § 13 lõikes 2 nimetatud teave
................................................
....................................................................................................................
......................................................................

11.  Ooteaja rakendamata jät
vastavalt määruse §-le 15

   Jah  
   Ei  
12.  Ooteaja rakendamata jät

üksikasjalik põhjendus)  
.............................................................................................................................

13.  Teabe konfidentsiaalsus
   a)  Märgitakse, kas soovitakse, et edastatud teave ei oleks avalik 
   Jah  
   Ei  
   b) Kui vastus on jah, lisatakse põhjendus 
   .............................................................................................................................
14.  Fiskaalmeetmed (täpsustatakse, kas tegu on 

meetmetega)  
   a)  Jah (kui vastus on j
   b) Ei  
15.  Eelnõu mõjude hindamine

   
a)  Teavet mõjude hindamise kohta võib leida leheküljel (kui mõjude hindamise 

tulemusi on nimetatud eelnõu selgitavas osas, märgitakse, kus edastatud 
dokumentides võib sellekohase teabe leida) 

   ..............................................................

   
b) Mõjude hinnang on lisatud (kui mõjude hinnang kavatsetakse 

märgitakse, et mõjude hinnang on antud eelnõu lisas ja see edastatakse koos 
eelnõuga) 

16. WTO tehniliste kaubandustõkete (

Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid  
, mis on vajalikud eelnõu hindamiseks (teatisele lisatakse viidatud 

.................................................................................................................... 
Eelmise teatise number, kui viidatud õigusaktide tekstid on juba edastatud mingi 

.................................................................................................................... 
Eelmise teatise number, kui viidatava õigusakti tekst vastab tekstile, millest eelnevalt 

, mis on jõustunud ja mille tekst on edastatud  
.................................................................................................................... 

eatise number, kui teavitatakse muudetud eelnõust (muudetud eelnõust 
vastavalt määruse §-le 18)  

.................................................................................................................... 
Kui puuduvad seonduvad õigusaktid, mis on vajalikud eelnõu hindamiseks, tehakse 

.................................................................................................................... 
Kui eelnõuga soovitakse tervishoiust või tarbijate või keskkonna kaitsmisest lähtudes 

keemilise aine, valmistise või toote turustamist või kasutamist
lõikes 2 nimetatud teave  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
mata jätmine eelnõu menetlemisel (ooteaja rakenda

)  

mata jätmise põhjendus (kui vastus punktis 11 on 

.............................................................................................................................
Teabe konfidentsiaalsus  

Märgitakse, kas soovitakse, et edastatud teave ei oleks avalik  

, lisatakse põhjendus  
.............................................................................................................................

(täpsustatakse, kas tegu on määruse § 15 lõike 1 punktis 3

jah, edastab komisjon vastava sõnumi)  

Eelnõu mõjude hindamine (tehakse vastav märge, kui eelnõu mõjusid 
Teavet mõjude hindamise kohta võib leida leheküljel (kui mõjude hindamise 
tulemusi on nimetatud eelnõu selgitavas osas, märgitakse, kus edastatud 
dokumentides võib sellekohase teabe leida)  

............................................................................................................................... 
Mõjude hinnang on lisatud (kui mõjude hinnang kavatsetakse esitada 
märgitakse, et mõjude hinnang on antud eelnõu lisas ja see edastatakse koos 

tehniliste kaubandustõkete (TBT) ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete 

on vajalikud eelnõu hindamiseks (teatisele lisatakse viidatud 

....................................................................................................................  
on juba edastatud mingi 

....................................................................................................................  
vastab tekstile, millest eelnevalt 

....................................................................................................................  
(muudetud eelnõust 

....................................................................................................................  
Kui puuduvad seonduvad õigusaktid, mis on vajalikud eelnõu hindamiseks, tehakse 

....................................................................................................................  
Kui eelnõuga soovitakse tervishoiust või tarbijate või keskkonna kaitsmisest lähtudes 

keemilise aine, valmistise või toote turustamist või kasutamist, lisatakse 

.................................................................... 
.................................................................................................................... 

..............................................  
(ooteaja rakendamata jätmine 

(kui vastus punktis 11 on jah, lisatakse 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
lõike 1 punktis 3 nimetatud 

d on hinnatud)  
Teavet mõjude hindamise kohta võib leida leheküljel (kui mõjude hindamise 
tulemusi on nimetatud eelnõu selgitavas osas, märgitakse, kus edastatud 

.................................................................  
esitada eelnõu lisas, 

märgitakse, et mõjude hinnang on antud eelnõu lisas ja see edastatakse koos 

ja fütosanitaarmeetmete 



rakendamise (SPS) lepingutega seonduv teave
TBT-leping  
a)  Tehakse märge, kas eelnõust teavitatakse WTO TBT
    Jah  
    Ei  
b)  Vastuse ei korral tehakse vastav märge, mille alusel selline otsus tehti 

   i)   Eelnõu ei reguleeri tehnilist normi ega vastavushindamise protseduuri TBT
lisa 1 tähenduses  

   
ii)    Eelnõu sisu vastab samasisulisele rahvusvahelisele standardile, juhisele või 

soovitusele  
   iii)   Eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust 
SPS-leping  
a)  Tehakse märge, kas eelnõust teavitatakse WTO SPS
    Jah  
    Ei  
b)  Vastuse ei korral tehakse vastav märge, mille alusel selline otsus tehti 
   i)   Eelnõu ei reguleeri sanitaar

   ii)    Eelnõu sisu vastab samasisulisele rahvusvahelisele standardile, juhisele või 
soovitusele  

   iii)   Eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust 
   
Teatise esitamise kuupäev ja allakirjutanu(te) andmed 
.............................................................................................................................
 

) lepingutega seonduv teave  

Tehakse märge, kas eelnõust teavitatakse WTO TBT-lepingu raames  

korral tehakse vastav märge, mille alusel selline otsus tehti  
Eelnõu ei reguleeri tehnilist normi ega vastavushindamise protseduuri TBT

Eelnõu sisu vastab samasisulisele rahvusvahelisele standardile, juhisele või 

Eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust  

s eelnõust teavitatakse WTO SPS-lepingu raames  

korral tehakse vastav märge, mille alusel selline otsus tehti  
Eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet SPS-lepingu lisa A tähenduses 
Eelnõu sisu vastab samasisulisele rahvusvahelisele standardile, juhisele või 

Eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust  

Teatise esitamise kuupäev ja allakirjutanu(te) andmed  
.............................................................................................................................

 
Eelnõu ei reguleeri tehnilist normi ega vastavushindamise protseduuri TBT-lepingu 

Eelnõu sisu vastab samasisulisele rahvusvahelisele standardile, juhisele või 

 
lepingu lisa A tähenduses  

Eelnõu sisu vastab samasisulisele rahvusvahelisele standardile, juhisele või 

........................................................................................................................................  


