
 

TEENUSE OSUTAMISE SUHTES TEAVITAMISELE KUULUVAST NÕ UDEST 
TEAVITAMISE TEATISE VORM
 
1.  Liikmesriik  (täidab teatise edastaja) ............................................ 

2.  Eelnõu pealkiri ning viited

3. Nõuded on kehtestanud (märkida üks variant)

    riik, liikmesriigi tasandil
    riiklik üksus piirkondlikul tasandil, täpsemalt

    riiklik üksus kohalikul tasandil, täpsemalt 

    muu, mitteriiklik üksus, täpsemalt 

4. Jõustumise kuupäev (või eeldatav jõustumise kuupäev)

5. Konkreetne säte/paragrahv õigusaktist, mis sisaldab kõnesolevat teavitatavat nõuet 
………………………………………………………………………………………………

6.  Teenuste valdkond/valdkonnad, mille suhtes kohaldatakse teavitatavat nõuet (või kui 
asjakohane, siis viide selle kohta, et 
kohaldatakse erinevate teenuste suhtes üldiselt)
……………………………………………………………………………………………….

7.  Teavitatav nõue on (märkida üks variant):

   
a)   kvantitatiivne või territoriaalne piirang, eelkõige rahvaarvust 

teenuseosutajate vahelisest minimaalsest geograafilisest vahemaast tulenevate 
piirmäärade kujul  

   b)   teenuseosutaja kohustus valida teatav õiguslik vorm

   

c) 
d)  
 
 
  
e) 
f) 
g) 
 

 äriühingus osaluse omamisega seonduv nõue 
nõue, millega juurdepääs
teenuseosutajatele reserveeritud selle teenuse olemuse tõttu, välja arvatud 
nõue, mis käsitleb direktiiviga 2005/36/EÜ hõlmatud küsimusi või mis on 
sätestatud muudes ühenduse õigusaktides
keeld omada liikmesriigi territooriumil rohkem kui ühte asutami skohta
töötajate minimaalset arvu sätestav nõue
nõue, millega kehtestatakse miinimum
teenuseosutaja peab kinni pidama

   h)   teenuseosutaja kohustus osutada koos oma 

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

kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise 
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(muudetud 

TEENUSE OSUTAMISE SUHTES TEAVITAMISELE KUULUVAST NÕ UDEST 
TEAVITAMISE TEATISE VORM  

(täidab teatise edastaja) ............................................  

Eelnõu pealkiri ning viited ...........................................................................................

Nõuded on kehtestanud (märkida üks variant) 

riik, liikmesriigi tasandil  
riiklik üksus piirkondlikul tasandil, täpsemalt  ………………………………………
riiklik üksus kohalikul tasandil, täpsemalt …………………………………………..

muu, mitteriiklik üksus, täpsemalt ……………………………………………………

Jõustumise kuupäev (või eeldatav jõustumise kuupäev) ………………………………..

Konkreetne säte/paragrahv õigusaktist, mis sisaldab kõnesolevat teavitatavat nõuet 
………………………………………………………………………………………………
Teenuste valdkond/valdkonnad, mille suhtes kohaldatakse teavitatavat nõuet (või kui 
asjakohane, siis viide selle kohta, et teavitatav nõue on „horisontaalne“ nõue, mida 
kohaldatakse erinevate teenuste suhtes üldiselt) 
……………………………………………………………………………………………….

(märkida üks variant): 

kvantitatiivne või territoriaalne piirang, eelkõige rahvaarvust 
teenuseosutajate vahelisest minimaalsest geograafilisest vahemaast tulenevate 

 
teenuseosutaja kohustus valida teatav õiguslik vorm 

äriühingus osaluse omamisega seonduv nõue  
nõue, millega juurdepääs teenuste osutamise valdkonnale on teatavatele 
teenuseosutajatele reserveeritud selle teenuse olemuse tõttu, välja arvatud 
nõue, mis käsitleb direktiiviga 2005/36/EÜ hõlmatud küsimusi või mis on 
sätestatud muudes ühenduse õigusaktides 

liikmesriigi territooriumil rohkem kui ühte asutami skohta
töötajate minimaalset arvu sätestav nõue 
nõue, millega kehtestatakse miinimum- ja/või maksimumhinnad, millest 
teenuseosutaja peab kinni pidama 
teenuseosutaja kohustus osutada koos oma teenusega teisi spetsiifilisi teenuseid

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

kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise 
asutuse määramine“ 
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muudetud sõnastuses) 
 

TEENUSE OSUTAMISE SUHTES TEAVITAMISELE KUULUVAST NÕ UDEST 

 

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

 

  
………………………………………   

…………………………………………..  

……………………………………………………  

………………………………..  

Konkreetne säte/paragrahv õigusaktist, mis sisaldab kõnesolevat teavitatavat nõuet  
……………………………………………………………………………………………… 

 

Teenuste valdkond/valdkonnad, mille suhtes kohaldatakse teavitatavat nõuet (või kui 
teavitatav nõue on „horisontaalne“ nõue, mida 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

kvantitatiivne või territoriaalne piirang, eelkõige rahvaarvust või 
teenuseosutajate vahelisest minimaalsest geograafilisest vahemaast tulenevate 

 

 

teenuste osutamise valdkonnale on teatavatele 
teenuseosutajatele reserveeritud selle teenuse olemuse tõttu, välja arvatud 
nõue, mis käsitleb direktiiviga 2005/36/EÜ hõlmatud küsimusi või mis on 

liikmesriigi territooriumil rohkem kui ühte asutami skohta 

ja/või maksimumhinnad, millest 

 

teenusega teisi spetsiifilisi teenuseid  



8.  Teavitatava nõude lühikirjeldus
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

9.  Kas teavitatav nõue on vajalik üldist majandushuvi pakkuvale teenusele antud 
konkreetse ülesande täitmiseks (vastavalt 

 Jah (vastake küsimustele 9a ja 9b, küsimustele 10 ja 11 ei ole vaja vastata)
 Ei (vastake küsimustele 10 ja 11)

 
9a. Mis on kõnesolev üldist majandushuvi pakkuv teenus? 
…………………………………………………………………………………
 
9b. Mis on see üldist majandushuvi pakkuvale teenusele antud konkreetne ülesanne 
ning miks on nõue vajalik selle konkreetse ülesande täitmiseks?
…………………………………………………………………………………
 

10.  Mis on see olulise avaliku huviga seotud põhjus, mis 
teavitatava nõude vastuvõtmist?
...........................................................................................................................
 

11.  Üksikasjalik põhjendus: põhjendage, miks on teavitatav nõue 
mittediskrimineeriv ja sobiv taotletava eesmärgi saavutamiseks ning miks osutatud 
eesmärki ei saa saavutada vähem piirava meetmega?
..........................................................................................................................
 
 

Teatise esitamise kuupäev ja allakirjutanu(te) andmed 
.............................................................................................................................
 
 
1 Vastavalt teenuste direktiivi artikli 4 lõikele 8 on „olulise avaliku huviga seotud põhjus
kohtupraktikaga tunnustatud mõiste, mis hõlmab järgmisi valdkondi: avalik kord, avalik julgeolek, avalik ohutus, 
rahvatervis, sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu säilitamine, tarbijate, teenuste kasutajate ja töötajate 
kaitse, kaubandustehingute ausus, pettusevastane võitlus, keskkonna
intellektuaalomand; rahvusliku ajaloo
nimekiri ei ole täielik ning olulise avaliku huviga seotud põhjusteks teenuste direktiivi tähenduses võivad olla ka 
muud liikmesriikide poolt erimeetmete vastuvõtmisega taotletavad avaliku huviga seotud eesmärgi
märkida, et vastavalt Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikale ei ole majanduslikud põhjused, nagu 
konkurentide kaitse, olulise avaliku huviga seotud põhjus, et põhjendada siseturu põhivabaduste piiramist. 
 
 
 

Teavitatava nõude lühikirjeldus (kuni 20 real) 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Kas teavitatav nõue on vajalik üldist majandushuvi pakkuvale teenusele antud 
konkreetse ülesande täitmiseks (vastavalt direktiivi 2006/123/EÜ artikli 15 lõikele 4)?

(vastake küsimustele 9a ja 9b, küsimustele 10 ja 11 ei ole vaja vastata)
(vastake küsimustele 10 ja 11) 

9a. Mis on kõnesolev üldist majandushuvi pakkuv teenus?  
…………………………………………………………………………………

Mis on see üldist majandushuvi pakkuvale teenusele antud konkreetne ülesanne 
ning miks on nõue vajalik selle konkreetse ülesande täitmiseks? 
…………………………………………………………………………………

Mis on see olulise avaliku huviga seotud põhjus, mis teie arvates 
teavitatava nõude vastuvõtmist?1  
...........................................................................................................................

Üksikasjalik põhjendus: põhjendage, miks on teavitatav nõue 
mittediskrimineeriv ja sobiv taotletava eesmärgi saavutamiseks ning miks osutatud 
eesmärki ei saa saavutada vähem piirava meetmega? 
..........................................................................................................................

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

Vastavalt teenuste direktiivi artikli 4 lõikele 8 on „olulise avaliku huviga seotud põhjus
kohtupraktikaga tunnustatud mõiste, mis hõlmab järgmisi valdkondi: avalik kord, avalik julgeolek, avalik ohutus, 

emi finantstasakaalu säilitamine, tarbijate, teenuste kasutajate ja töötajate 
kaitse, kaubandustehingute ausus, pettusevastane võitlus, keskkonna- ja linnakeskkonna kaitse, loomatervis, 
intellektuaalomand; rahvusliku ajaloo- ja kunstipärandi säilitamine; sotsiaal- ja kultuuripoliitika eesmärgid. See 
nimekiri ei ole täielik ning olulise avaliku huviga seotud põhjusteks teenuste direktiivi tähenduses võivad olla ka 
muud liikmesriikide poolt erimeetmete vastuvõtmisega taotletavad avaliku huviga seotud eesmärgi
märkida, et vastavalt Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikale ei ole majanduslikud põhjused, nagu 
konkurentide kaitse, olulise avaliku huviga seotud põhjus, et põhjendada siseturu põhivabaduste piiramist. 

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

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

 

Kas teavitatav nõue on vajalik üldist majandushuvi pakkuvale teenusele antud 
direktiivi 2006/123/EÜ artikli 15 lõikele 4)?  

(vastake küsimustele 9a ja 9b, küsimustele 10 ja 11 ei ole vaja vastata) 

………………………………………………………………………………… 

Mis on see üldist majandushuvi pakkuvale teenusele antud konkreetne ülesanne 

………………………………………………………………………………… 

 

eie arvates põhjendab 

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

 

Üksikasjalik põhjendus: põhjendage, miks on teavitatav nõue teie arvates 
mittediskrimineeriv ja sobiv taotletava eesmärgi saavutamiseks ning miks osutatud 

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

 

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

Vastavalt teenuste direktiivi artikli 4 lõikele 8 on „olulise avaliku huviga seotud põhjus“ Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga tunnustatud mõiste, mis hõlmab järgmisi valdkondi: avalik kord, avalik julgeolek, avalik ohutus, 

emi finantstasakaalu säilitamine, tarbijate, teenuste kasutajate ja töötajate 
ja linnakeskkonna kaitse, loomatervis, 

ja kultuuripoliitika eesmärgid. See 
nimekiri ei ole täielik ning olulise avaliku huviga seotud põhjusteks teenuste direktiivi tähenduses võivad olla ka 
muud liikmesriikide poolt erimeetmete vastuvõtmisega taotletavad avaliku huviga seotud eesmärgid. Tuleb siiski 
märkida, et vastavalt Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikale ei ole majanduslikud põhjused, nagu 
konkurentide kaitse, olulise avaliku huviga seotud põhjus, et põhjendada siseturu põhivabaduste piiramist.  

 


