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Ebaausa konkurentsi takistamise ja 

ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu 

 seletuskirja juurde 

Lisa 1 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/943  

ja Eesti õigusaktide vastavustabel 
 

EL 

õigusakti 

norm 

EL 

õigusakti 

normi 

ülevõtmise 

kohustus 

EL õigusakti 

normi 

sisuliseks 

rakendamiseks 

kehtestatavad 

riigisisesed 

õigusaktid 

Kommentaarid 

Art 1 lg 1 Ei - Tegemist on üldise põhimõttega, millest 

tuleb direktiivi alusel riigisiseste normide 

kavandamisel lähtuda. 

 

Art 1 lg 2 Ei - Tegemist on üldise põhimõttega, millest 

tuleb direktiivi alusel riigisiseste normide 

kavandamisel lähtuda. 

 

Art 1 lg 3 Ei - Tegemist on üldise põhimõttega, millest 

tuleb direktiivi alusel riigisiseste normide 

kavandamisel lähtuda. 

 

Art 2 Ei - Tegemist on direktiivis kasutatud mõistete 

definitsioonidega. 

 

Art 3 lg 1 Ei - Tegemist on sättega, mis kehtestab 

ärisaladuse seadusliku saamise, kasutamise 

ja avaldamise viisid. Arvestades aga, et 

direktiivi art 4 näeb ette juhud, mida saab 

pidada ärisaladuse seadusevastaseks 

saamiseks, kasutamiseks või avaldamiseks, 

võib seadusandja valida, kas reguleerida 

ärisaladust puudutav läbi positiivse või 

negatiivse regulatsiooni. Kuivõrd kehtiva 

eraõiguse loogika on, et kui ei ole keelatud, 

on lubatud, järgime ka direktiivist tuleneva 

regulatsiooni puhul sama ning kajastame art 

3 lg-s 1 toodut seletuskirjas. 

 

Art 3 lg 2 Ei - Tegemist on üldise põhimõttega, millest 

tuleb direktiivi alusel riigisiseste normide 

kavandamisel lähtuda. 

 

Art 4 lg 1 Ei - Tegemist on üldise põhimõttega, millest 

tuleb direktiivi alusel riigisiseste normide 

kavandamisel lähtuda. 
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Art 4 lg 2 Jah Eelnõu § 4 lg 2 Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Art 4 lg 3 Jah Eelnõu § 4 lg 3 Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Art 4 lg 4 Jah Eelnõu  4 lg 4 Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Art 4 lg 5 Jah Eelnõu § 4 lg 5 Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Art 5 Jah, v.a art 5 

punkt a 

Eelnõu § 4 lg 6 Art 5 punktide b, c ja d osas vt eelnõu 

seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Art 5 punkt a eelnõu koostajate hinnangul 

eraldiseisvat riigisisest sätet ei vaja, kuivõrd 

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3 lõike 1 lause 

2 kohaselt on Euroopa Liidu aluslepingud, 

sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste harta, 

Eesti õiguse üks osa. Sellest tulenevalt ei pea 

hartas sisalduvaid põhimõtteid ja õigusi 

eraldi Eesti riigisisestesse õigusaktidesse 

ümber kirjutama. Lisaks, direktiivi artikli 5 

punkti a algne eesmärk oli, Euroopa 

Komisjoni mitteametlike selgituste kohaselt, 

kinnitada, et direktiiv ei oma mingit mõju 

varasemalt kehtinud kõrgemalseisvatele 

õigusaktidele. 

 

Art 6 lg 1 Ei - Tegemist on üldise põhimõttega, millest 

tuleb direktiivi alusel riigisiseste normide 

kavandamisel lähtuda. 

 

Art 6 lg 1 Ei - Tegemist on üldise põhimõttega, millest 

tuleb direktiivi alusel riigisiseste normide 

kavandamisel lähtuda. 

 

Art 7 lg 1 Ei - Tegemist on üldise põhimõttega, millest 

tuleb direktiivi alusel riigisiseste normide 

kavandamisel lähtuda. 

 

Art 7 lg 2 Jah, osaliselt 

üksnes art 7 

lg 2 lause 2 

osas 

Eelnõu § 10 lg 1 Vt TsMS § 200 lg-d 1–2, § 423 lg 2 p 2, KarS 

§ 209 lg 1 ja eelnõu § 10 lg 1 selgitust eelnõu 

seletuskirjast. 

 

TsMS § 200 kehtestab üldise hea usu 

põhimõtte tsiviilkohtumenetluses, mille 

rikkumiseks saab pidada hagejapoolset 

kohtusse pöördumise õiguse pahatahtlikku 

kasutamist, nt juhul, kui tegelikud 

kaitsmisväärsed huvid puuduvad ja hageja 

soov on menetlusega vaid kostjale 

ebameeldivusi tekitada.1 Sama paragrahvi lg 

                                                           
1 Villu Kõve jt, Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne, lk 1039–1040. 
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2 kohaselt peab kohus menetluses olema 

aktiivne ning omaalgatuslikult kontrollima, 

et menetlusosalised käituksid heas usus ning 

vajadusel menetlusõiguste kuritarvitamist 

takistama.2 

 

Menetlusõiguse kuritarvitamise korral on 

kohtul võimalik jätta pahauskne 

menetlusosaline ilma õigustest, mis talle 

seaduse järgi kuuluvad, kuivõrd 

menetlusõigused ei ole absoluutsed3 (TsMS § 

371 lg 2 p 2 ja § 423 lg 2 p 2). Juhul kui aga 

kohus jätab menetluse käigus 

menetlusosalise hea usu põhimõtet rikkuvale 

käitumisele adekvaatselt reageerimata, saab 

pool tehtud lahendi hea usu põhimõtte 

rikkumisele tuginedes edasi kaevata. Teatud 

juhtudel on ka võimalik välistada hea usu 

põhimõtet rikkudes saadud kohtulahendi 

alusel täitemenetluse läbiviimine TMS §-st 

221 tulenevalt, kuid sellisel juhul peab 

„kohtulahendi täitmine iseenesest olema 

vastuolus hea usu põhimõttega.“4 Seega on 

menetlusosalise seisukohalt eelkõige 

sobivaimaks meetmeks hea usu põhimõtte 

rikkumisel kahju hüvitamise 

õiguskaitsevahend hageja poolt hagi 

esitamisega tekitatud kahju hüvitamiseks 

(kas kahju hüvitamise nõue heade kommete 

vastase tahtliku käitumisega (VÕS § 1045 lg 

1 punkt 8) või seadusest tuleneva kohustuse 

rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine 

(VÕS § 1045 lg 1 punkt 7)). Viimane 

seejuures aga eeldab asja eelnevat 

lahendamist, kuivõrd ilma hagi 

läbivaatamata jätmise määruse või asja 

lahendava kohtulahendita, ei ole võimalik 

kahju tekkimist tõendada. 

 

Direktiivist lähtuvalt saab asjakohaseks 

lugeda TsMS § 423 lg 2 p-st 2 tulenevat, 

mitte aga TsMS § 371 lg 2 p-st 2 tulenevat. 

Riigikohtu määruse 3-1-1-22-17 (punkt 50) 

kohaselt on TsMS § 371 lg 2 p 2 kohaldatav 

„üksnes juhul, kui hagis esitatud asjaoludel ei 

oleks hageja nõuet võimalik rahuldada ühelgi 

materiaalõiguslikul alusel,“ st et TsMS § 371 

lg 2 p-i 2 „alusel asja menetlusse võtmise üle 

                                                           
2 Ibid., lk 1041. 
3 Ibid., lk 1042. 
4 Ibid. 
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otsustamisel ei saa kohtud hinnata tõendeid ja 

lahendada asja sisuliselt, vaid lähtuda tuleb 

hagiavalduses esitatust.“ Seega saab kohtule 

hageja poolt oma õiguste pahatahtliku 

kasutamise tuvastamisel asjakohaseks 

meetmeks olla üksnes hagi läbivaatamata 

jätmine. 

 

Teatud juhtudel võib kohtule ebaõigete 

andmete esitamine või oluliste asjaolude 

mahavaikimine kaasa tuua ka 

kriminaalvastutuse, sest kohtu eksitamine 

eesmärgil saavutada lahendi tegemine enda 

kasuks, on kuritegu (seda käsitletakse 

kolmnurkkelmuse eriliigina (KarS § 209)). 

Juhul kui rikkumine avastatakse enne lahendi 

tegemist, võib tegemist olla kelmuse 

katsega.5 

 

Kuivõrd artikli 7(2) näol on tegemist 

miinimum harmoneerimist nõudva sättega, 

mis tähendab, et see sätestab minimaalse 

ettekirjutuse, mida on siseriiklikult võimalik 

põhjendatud juhtudel laiendada, võib asjaolu, 

et Eesti tsiviilkohtumenetluses on kohtul 

aktiivne roll tuvastamaks hea usu põhimõtte 

rikkumine, lugeda direktiiviga kooskõlas 

olevaks. Seda saab pidada direktiivist 

tulenevalt kostja kaitse laiendamiseks 

tsiviilkohtumenetluses.  

 

Art 8 lg 1 Ei - Vt TsÜS § 146 lg 1, § 146 lg 4, § 147 lg 1 

lause 2, § 150 lg 1, § 150 lg 3, 5. jagu. 

 

Kuivõrd direktiivi art 8(1) kohaselt on 

liikmesriikidel endil võimalik otsustada, 

kuidas reguleerida aegumistähtaja kulgema 

hakkamine, aegumistähtaja kestus ja 

tingimused ning see, mille alusel selle 

kulgemine katkestatakse või peatatakse, ei 

ole põhjust kehtivat riigisisest regulatsiooni 

muuta ega vajadust seda täiendada. Eelkõige 

tingitult, et Euroopa Komisjoni 

mitteametlike selgituste kohaselt võiks 

riigisisese regulatsiooni puhul tegemist olla 

pigem subjektiivse kui objektiivse 

aegumistähtajaga. Kehtiva riigisisese õiguse 

kohaselt on aegumistähtaja kulgema 

hakkamine subjektiivne. 

 

                                                           
5 V. Kõve jt, Tsiviilkohtumenetluse seadustik II. Kommenteeritud väljaanne (2017), lk 183–184. 
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Art 8 lg 2 Ei - Vt TsÜS § 146 lg 1, § 146 lg 4, § 150 lg 1 ja 

§ 150 lg 3. 

 

Euroopa Komisjoni mittematlike selgituste 

kohaselt reguleerib direktiivi art 8 lg 2 tava-

aegumistähtaega, mitte absoluutset ja 

seetõttu võivad liikmesriigid säilitada oma 

riigisisese regulatsiooni, mille kohaselt on 

kehtestatud pikem kui 6-aastane absoluutne 

aegumistähtaeg. 

 

Art 9 lg 1 Ei - Vt TsMS § 38 lg 1 p 6, § 41 lg-d 1-3, § 59 lg 

11–3, 302 lg 6, ATS § 55. 

 

Direktiivi art 9 lg 1 nõuab ärisaladuse kaitset 

kohtumenetluses üksnes juhul, kui 

menetluses oleva hagi esemeks on 

ärisaladuse seadusevastane omandamine, 

kasutamine või avaldamine. Eelpoolviidatud 

sätted annavad aga ärisaladusele 

kohtumenetluses laiema kaitse, kuivõrd 

kaitse ei olene sellest kas hagi ese kujutab 

endast ärisaladust või on ärisaladus 

menetlusse kaasatud üksnes tõendina. 

 

Direktiivi art 9(1) punktides (a–b) toodud 

ärisaladuse hoidmise kohustuse lõppemist 

tähistavaid asjaolusid ei pea seadusesse 

eraldi sisse viima, kuivõrd saladuse hoidmise 

kohustuse aluseks on TsMS § 38 lg 1 p-st 6 

tulenev vajadus ärisaladust kaitsta. Juhul kui 

ärisaladus lakkab olemast ärisaladus, ei saa 

selle osas saladuse hoidmise kohustus 

kehtida. 

 

Art 9 lg 2 Ei - TsMS § 59 lg-d 11–3, § 38 lg 1 punkt 6, TsMS 

§ 452 lg 6, § 462 lg 4. 

 

Kuivõrd direktiivi 2014/104/EL 

ülevõtmiseks kavandatud eelnõu tagasisides 

väljendas Riigikohus selgelt seisukohta, et 

tsiviilkohtumenetluse üldiseid põhimõtteid ja 

korraldust arvestades on 

konfidentsiaalsusringide kasutamine 

äärmiselt problemaatiline, ei ole mõtet 

siinkohal vastavat regulatsiooni aasta hiljem 

uuesti välja pakkuda. Kuigi käesoleva 

direktiivi art 9(2) näeks ette (sealjuures andes 

võimaluse, mitte kohustuse) eelmisel aastal 

väljapakutust veidi leebema 

konfidentsiaalsusringide regulatsiooni, on 

oma olemuselt siiski tegemist samaväärsega. 
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Art 9 lg 3 Ei - Tegemist on üldise põhimõttega, millest 

tuleb direktiivi alusel riigisiseste normide 

kavandamisel lähtuda. 

 

Art 9 lg 4 Ei - Tegemist on üldise põhimõttega, millest 

tuleb direktiivi alusel riigisiseste normide 

kavandamisel lähtuda. 

 

Art 10 lg 1 Jah, üksnes 

art 10 lg 1 

punkt c 

Eelnõu § 13 

punkt 2 

Art 10 lg 1 punkti c osas vt eelnõu 

seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Art 10 lg 1 punktid a ja b on kaetud kehtiva 

TsMS § 378 lg 1 punktidega 3 ja 10. TsMS § 

378 lg 1 punkt 3 näeb hagi tagamise abinõuna 

ette kostjal teatud tehingute ja toimingute 

tegemise keelamise ning punkt 10 võimaldab 

kohtul vajadusel punktis 3 toodut vastavalt 

kaasuse asjaoludele mugandada.6 Seejuures 

saab punkti 3 „alusel […] keelata kõiki muid 

tehinguid ja toiminguid peale käsutamise.“7 

Kuivõrd direktiivi art 10 lg 1 punktides a ja b 

loetletud esialgsed meetmed endast 

käsutamist, st vara võõrandamist ja 

koormamist, ei sisalda, katab TsMS § 10 lg 1 

punkt 3 riigisiseselt mõlemad direktiivi 

alapunktid.  

 

Art 10 lg 2 Jah Eelnõu § 13 

punkt 4 

Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

 

 

Art 11 lg 1 Ei - TsMS § 381 lg 2. 

 

TsMS § 381 lg 2 näeb ette kohustuse põhistada 

hagi tagamise aluseks olevaid asjaolusid. TsMS § 

235 kohaselt tähendab põhistamine väite 

põhjendamist selliselt, et põhjenduse õigsust 

eeldades saab kohus lugeda väite usutavaks. 

„Põhistamise instituudiga on seadusandja loonud 

tõendamise eriliigi, mille eesmärk on faktiliste 

asjaolude tõendamise lihtsustamine […] nii väite 

esitaja kui ka väidet hindava kohtu 

perspektiivist.“8 Arvestades, et direktiivi kohaselt 

peaks kohtul olema võimalus nõuda mõistlikkuse 

piires kättesaadavate tõendite esitamist, on Eesti 

kehtiv õigus direktiivi art-i 11 lg-ga 1 kooskõlas. 

Art 11 lg 1 punktide a-c ülesloetlemine seaduses 

                                                           
6 TsMS § 378 punktis 10 toodud „[d]iskretsiooniõiguse sisustamisel on kohtud seotud mh hagi tagamise 

instituudi üldise olemuse ning piirangutega, mis on välja kujunenud kohtupraktikas. Samuti peaks TsMS § 378 

lg 1 p[unkt] 10 alusel kohaldatud hagi tagamise abinõul olema vähemalt üldjuhul üldine seos lg 1 p[unkti]des 1-9 

sätestatud abinõudega […].“ (Riigikohtu lahend 3-2-1-101-14, punkt 13). 
7 V. Kõve jt, Tsiviilkohtumenetluse seadustik II, Kommenteeritud väljaanne, 2017, lk 550. 
8 V. Kõve jt, Tsiviilkohtumenetluse seadustik I, Kommenteeritud väljaanne, 2017, lk 1287. 
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täidaks seega üksnes didaktilist eesmärki, mida ei 

ole kehtiva HÕNTE kohaselt kombeks ega ka 

vajalik teha, kuivõrd selleks, et põhistada hagi 

tagamise abinõu kasutamise vajalikkust, on selge, 

et kohtule oleks vaja arusaadavaks teha just 

artikli punktides toodud asjaolud. 

 

Art 11 lg 2 Jah, v.a art 

11 lg 2 punkt 

h 

Eelnõu § 8 Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Direktiivi artikli 11 lõike 2 punkti h ei ole 

vaja eraldiseisvalt riigisiseses õiguses 

sätestada, kuivõrd põhiõiguste kaitse ja 

kohtuvõimu kohustus neid järgida tuleneb 

Eesti Vabariigi põhiseaduse §-st 14. 

 

Art 11 lg 3 Ei - Vt TsMS § 382 lg 1 ja 2 ning § 386 lg 2. 

 

Art 11 lg 4 Jah Eelnõu § 13 

punkt 3 

Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

Art 11 lg 5 Jah Eelnõu § 13 

punktid 5 ja 6 

Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

Art 12 lg 1 Jah Eelnõu § 6 lg 1 Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Art 12 lg 2 Jah Eelnõu § 6 lg 1 

punkt 3 

 

Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

Art 12 lg 3 Ei - Direktiivi artikkel 12 lg 3 näeb 

liikmesriikidele ette võimaluse sätestada, et 

kohtud saaksid ärisaladust kahjustavate 

kaupade turult kõrvaldamise otsust tehes 

otsustada, et kaubad antakse üle 

heategevusorganisatsioonile. 

 

Analoogse võimaluse loomise üle on Eestis 

diskuteeritud ka varasemalt (nt PPA poolt 

konfiskeeritud kaubad). Kuivõrd siiani ei ole 

seadusandja, hinnates erinevaid 

probleemkohti, sellist võimalust loonud, 

hoidume ka siin vastavasisulise regulatsiooni 

väljapakkumisest. Juhul kui 

Justiitsministeeriumile laekunud tagasisides 

aga väljendub vajadus selliseks 

regulatsiooniks, oleme valmis seda looma. 

 

Art 12 lg 4 Jah, üksnes 

esimene 

lause 

Eelnõu § 6 lg 6 Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Direktiivi art 12 lg 4 teise lause kohaselt ei 

tohi ühegi direktiivis ettenähtud täiendava 

õiguskaitsevahendi kasutamine mõjutada 

õigustatud isikule tekkinud kahju hüvitamist. 

Tulenevalt VÕS § 101 lg-st 2 võib õigustatud 

isik ehk võlausaldaja kasutada üheaegselt 
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kõiki õiguskaitsevahendeid, mida on 

võimalik üheaegselt kasutada, eelkõige kahju 

hüvitamist. Sellest tulenevalt on kehtiv Eesti 

õigus direktiivi art 12 lg 4 teise lausega 

kooskõlas. 

 

Art 13 lg 1 Jah, v.a 

direktiivi art 

13 lg 1 punkt 

h 

Eelnõu § 6 lg-d 

2 ja 3 

Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Direktiivi artikli 13 lõike 1 punkti h ei ole 

vaja eraldiseisvalt riigisiseses õiguses 

sätestada, kuivõrd põhiõiguste kaitse ja 

kohtuvõimu kohustus neid järgida tuleneb 

Eesti Vabariigi põhiseaduse §-st 14. 

 

Art 13 lg 2 Ei - Vt TsMS § 221. 

  

Art 13 lg 3 Jah Eelnõu § 6 lg-d 

4 ja 5 

 

Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

Art 14 lg 1 Ei - Vt VÕS § 115 lg 1, § 1043, § 127 lg 1. 

 

Direktiivi art-i 14 lg 1 teise taande kohaselt 

on liikmesriikidel võimalus kehtestada 

töötajatele erand, mille kohaselt juhul, kui 

töötaja on hooletusest seadusevastaselt 

saanud, kasutanud või avaldanud tööandja 

ärisaladuse, oleks tema vastutus tekkinud 

kahjule piiratud. Kehtiva TLS § 22 lg 1 ja § 

6 lg 3 ning Riigikohtu praktika (vt nt 

Riigikohtu lahend 3-1-1-46-09 p 10.2) 

kontekstis on töötaja hooletus ärisaladuse 

seadusevastasel kasutamisel ja avaldamisel 

suuresti võimatu, kuivõrd tööandjal on 

kohustus töötajale arusaadavalt teatavaks 

teha saladusena määratud teave, tehes seda nt 

töölepingus või sisekorraeeskirjas. Vastasel 

juhul töötajale TLS § 22 lg-st 1 tulenev 

saladuses hoidmise kohustus ei kehti. 

Kirjeldatust jäävad küll välja olukorrad, mida 

saab käsitleda kui „õnnetusjuhtumeid“, nt 

töötaja unustab tööandja ärisaladust 

sisaldavad dokumendid avalikku kohta, kuid 

kuna vastavateks juhtumisteks erandi 

kehtestamist ei ole siiani mõistlikuks peetud, 

ei näe direktiivi ülevõtmiseks mõeldud 

eelnõu ja seletuskirja koostajad selleks 

vajadust ka nüüd. 

 

Art 14 lg 2 Jah  Eelnõu § 7 Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Tulenevalt direktiivi art 14 lg 1 esimesest 

taandest peab kahju hüvitise suurus vastama 
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ärisaladuse seadusevastase saamise, 

kasutamise ja avaldamisega tekitatud 

tegeliku kahju suurusele. Tegeliku kahju 

hüvitamine direktiivi art 14 lg 1 tähenduses 

selle preambuli punkti 30 kohaselt peaks 

kannatanu panema „[…] olukorda, milles ta 

oleks olnud juhul, kui sellist tegevust ei oleks 

toimunud […]“. Seega võib öelda, et 

direktiivist tulenev kahju hüvitamine kannab 

sama eesmärki, mis kehtiva VÕS § 127 lg 1 

kohane kahju hüvitamine, ehk teisisõnu 

selles osas on Eesti õigus direktiiviga 

kooskõlas. Direktiivi kohane kahju 

hüvitamine hõlmab endas aga ka teist 

eesmärki, milleks selle preambuli punkti 30 

kohaselt on vältida olukorda, kus rikkuja 

„saaks sellisest tegevusest kasu“ ehk 

direktiivi art-i 14 lg-st 2 tulenevalt tuleb 

kahjuhüvitise suuruses arvestada „rikkuja 

saadud ebaõiglast tulu“. Kontseptsiooniliselt 

ei kuulu selline käsitlus kahju hüvitise 

juurde, kuivõrd tegemist ei ole kannatanule 

tekkinud kahjuga, vaid rikkuja alusetu 

rikastumisega kannatanu arvelt. Selliseks 

puhuks on kannatanul Eesti õiguse kohaselt 

võimalus esitada enda õiguse rikkumise teel 

omandatu väljaandmisele suunatud alusetu 

rikastumise nõue VÕS § 1037 lg 1 alusel. 

 

Art 15 lg 1 Jah Eelnõu § 10 lg 1 Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitust. 

 

Art 15 lg 2 Ei -  Kuivõrd direktiivi art-le 9 vastavad sätted on 

kehtivas Eesti õiguses juba osaliselt olemas 

või siis art-i 9 pinnalt loodavad, ei ole art-i 15 

lg 2 kohast sätet eraldiseisvalt vaja, sest 

kohus hindab kõiki riigisiseseid norme 

koosmõjus ja tõlgendab neid kooskõlas 

direktiivi ja selle eesmärkidega. 

 

Art 15 lg 3 Jah Eelnõu § 10 lg 2 Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgitusi. 

 

Art 16 lg 1 Ei - Vt art 9 osas eelnõu § 11 lg-t 1 ja art-te 10 ja 

11 osas TMS §-i 183. 

 

Art 17 Ei - Tegemist on sättega, mis reguleerib Euroopa 

Komisjoni ja liikmesriikide vahelist 

teabevahetust direktiivi ülevõtmisel ja 

hilisemal rakendamisel. 

 

Art 18 lg 1 Ei - Tegemist on sättega, mis seab kohustuse 

Euroopa liidu Intellektuaalomandi Ametile, 

mitte liikmesriikidele. 
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Art 18 lg 2 Ei - Tegemist on sättega, mis seab kohustuse 

Euroopa Komisjonile, mitte liikmesriikidele. 

 

Art 18 lg 3 Ei - Tegemist on sättega, mis seab kohustuse 

Euroopa Komisjonile, mitte liikmesriikidele. 

 

Art 19 lg 1 Ei - Tegemist on sättega, mis kehtestab 

liikmesriikidele direktiivist tulenevate sätete 

ülevõtmistähtaja. 

 

Art 19 lg 2 Ei - Tegemist on sättega, mis kehtestab 

liikmesriikidele kohustuse edastada Euroopa 

Komisjonile direktiivi ülevõtvate riigisiseste 

sätete teksti. 

Art 20 Ei - Sätestab direktiivi jõustumise. 

 

Art 21 Ei - Sätestab direktiivi adressaadid. 

 

 


