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LISA 

järgmise ettepaneku juurde: 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 

liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta 

{SEC(2018) 198 final} - {SWD(2018) 116 final} - {SWD(2018) 117 final}  
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LISA 
I osa 

A. Artikli 1 punkti a alapunkt i – riigihanked  
1. Riigikaitse valdkonna asjade hankelepingud, vee-, energeetika- ja transpordisektori 

ning postiteenuste sektori asjade ja teenuste hankelepingud ning muud liidu 
õigusaktidega reguleeritud lepingud ja teenused:  

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1);  

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL 
riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 
28.3.2014, lk 65);  

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, 
milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 
94, 28.3.2014, lk 243); 

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/81/EÜ, millega 
kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate 
ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja 
muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ (ELT L 216, 20.8.2009, lk 76). 

2. Läbivaatamise kord vastavalt järgmistele õigusaktidele: 

(i) nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, 
transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide 
kooskõlastamise kohta (EÜT L 76, 23.3.1992, lk 14);  

(ii) nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja 
ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 33). 

B. Artikli 1 punkti a alapunkt ii – finantsteenused, rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamine  

Eeskirjad, millega kehtestatakse õigus- ja järelevalveraamistik ning tarbijate ja investorite 
kaitse liidu finantsteenuste ja kapitaliturgudel, panganduse, krediidi, kindlustuse ja 
edasikindlustuse, tööandja- ja personaalsete pensionide, väärtpaberite, investeerimisfondide, 
makse- ja investeerimisnõustamise ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta 
direktiivi 2013/36/EL (mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega 
muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338)) I lisas loetletud teenuste 
valdkonnas: 

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/110/EÜ, 
mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide 
täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7); 

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 
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2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 
(ELT L 174, 1.7.2011, lk 1); 

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 236/2012 
lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta (ELT L 
86, 24.3.2012, lk 1); 

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 345/2013 
Euroopa riskikapitalifondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 1); 

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 346/2013 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 18); 

(vi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EL 
elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse 
direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 60, 
28.2.2014, lk 34); 

(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014 aasta määrus (EL) nr 537/2014, mis 
käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ (ELT L 158, 27.5.2014, lk 77); 

(viii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 
finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 
648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84); 

(ix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 
makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 
2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35). 

(x) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/25/EÜ 
ülevõtmispakkumiste kohta (ELT L 142, 30.4.2004, lk 12); 

(xi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta direktiiv 2007/36/EÜ 
noteeritud äriühingute aktsionäride teatavate õiguste kasutamise kohta (ELT L 184, 
14.7.2007, lk 17). 

C. Artikli 1 punkti a alapunkt iii – tooteohutus  
1. Liidu turule lastud toodete üldised ohutusnõuded, mis on määratletud ja reguleeritud 

järgmiste õigusaktidega:  

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ 
üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4); 

(ii) määruses XX (milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide 
järgimise ja täitmise tagamise õigusnormid ja kord)1 loetletud liidu 
ühtlustamisõigusaktid, millega reguleeritakse muud toodetud kaupa kui toitu, sööta, 

                                                 
1 2017/0353 (COD). Tegemist on ettepanekuga võtta vastu määrus, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu 

ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 
2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 
2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 
2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL. Ettepanekus on esitatud 
mõiste „ELi ühtlustatud õigusaktid“ määratlus, selle lisas aga ühtlustatud õigusaktide loetelu. Ettepanekus on 
mõistet „ühtlustatud tooted“ kasutatud üldmõistena.  
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inimtervishoius kasutatavaid ja veterinaarravimeid, elusaid taimi ja loomi ning 
inimestelt, taimedelt ja loomadelt pärit tooteid, mis on vahetult seotud nende tulevase 
paljunemisega;  

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, 
millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste 
sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta 
(raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1). 

2. Järgmiste õigusaktide kohaste tundlike ja ohtlike ainete turustamine ja kasutamine: 

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/43/EÜ 
kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (ELT 
L 146, 10.6.2009, lk 1); 

(ii) nõukogu 18. juuni 1991. aasta direktiiv 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse 
kontrolli kohta (EÜT L 256, 13.9.1991, lk 51); 

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 258/2012, 
millega rakendatakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende 
osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku 
kauplemist tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO tulirelvade protokoll) artiklit 10 ning 
kehtestatakse tulirelvade, nende osade ja laskemoona ekspordilubade andmise 
menetlus ning importi ja transiiti käsitlevad meetmed (ELT L 94, 30.3.2012, lk 1); 

(iv) 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise 
ja kasutamise kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 1). 

D. Artikli 1 punkti a alapunkt iv – transpordiohutus  
1. Raudteesektori ohutusnõuded, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

11. mai 2016. aasta direktiiviga (EL) 2016/798 raudteeohutuse kohta (ELT L 138, 
26.5.2016, lk 102).  

2. Lennundussektori ohutusnõuded, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. oktoobri 2010. aasta määrusega (EL) nr 996/2010 tsiviillennunduses toimuvate 
lennuõnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/56/EÜ (ELT L 295, 12/11/2010, lk 35). 

3. Autoveosektori ohutusnõuded, mis on kehtestatud järgmiste õigusaktidega:  

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/96/EÜ 
maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 
59);  

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/54/EÜ 
tunnelite miinimumohutusnõuete kohta üleeuroopalises teedevõrgus (ELT L 167, 
30.4.2004, lk 39).  

4. Meretranspordisektori ohutusnõuded, mis on kehtestatud järgmiste õigusaktidega: 

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 391/2009 
laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade 
ja standardite kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 131, 28.5.2009, lk 11); 

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 392/2009 
reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (ELT L 131, 
28.5.2009, lk 24);  
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(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/90/EL, milles 
käsitletakse laevavarustust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
96/98/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 146); 

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/18/EÜ, millega 
kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse 
põhimõtted ning muudetakse nõukogu direktiivi 1999/35/EÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/59/EÜ (ELT L 131, 28.5.2009, lk 114); 

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/106/EÜ 
meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta (ELT L 323, 3.12.2008, lk 33); 

(vi) 18. juuni 1998. aasta direktiiv 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või 
sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta (EÜT L 
188, 2.7.1998, lk 35); 

(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/96/EK, 
millega kehtestatakse puistlastilaevade ohutu lastimise ja lossimise ühtlustatud 
nõuded ja protseduurid, (EÜT L 13, 16.1.2002, lk 9). 

E. Artikli 1 punkti a alapunkt v – keskkonnakaitse  
(i) Keskkonnavastased kuriteod vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 

2008. aasta direktiivile 2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse 
kaudu (ELT L 328, 6.12.2008, lk 28), samuti mis tahes ebaseaduslik tegevus, mis 
rikub direktiivi 2008/99/EÜ lisades loetletud õigusakte;  

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ 
keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (ELT 
L 143, 30.4.2004, lk 56);  

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobril 2010. aasta määrus (EL) nr 995/2010, 
milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (ELT L 
295, 12.11.2010, lk 23); 

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/123/EÜ, 
millega muudetakse direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud 
merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest 
(ELT L 280, 27.10.2009, lk 52);  

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/757, mis 
käsitleb meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja 
kontrolli ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ (ELT L 123, 19.5.2015, lk 
55); 

(vi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1257/2013 
laevade ringlussevõtu kohta ning määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja direktiivi 
2009/16/EÜ muutmise kohta (ELT L 330, 10.12.2013, lk 1);  

(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike 
kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60);  

(viii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006.aasta määrus (EÜ) 
nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja 
piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse 
direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, 
komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja 
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komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 
396, 30.12.2006, lk 1);  

(ix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2193 
keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite 
piiramise kohta (ELT L 313, 28.11.2015, lk 1). 

F. Artikli 1 punkti a alapunkt vi – tuumaohutus 
Tuumaohutust käsitlevad normid vastavalt järgmistele õigusaktidele: 

(i) nõukogu 25. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/71/Euratom, millega luuakse 
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik (ELT L 172, 2.7.2009, lk 
18); 

(ii) nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/51/Euratom, millega määratakse 
kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees sisalduvate 
radioaktiivsete ainete eest (ELT L 296, 7.11.2013, lk 12); 

(iii) nõukogu 5. detsembri 2013. aasta direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse 
põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate 
ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 
17.1.2014, lk 1); 

(iv) nõukogu 19. juuli 2011. aasta direktiiv 2011/70/Euratom, millega luuakse ühenduse 
raamistik kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja 
ohutuks käitlemiseks (ELT L 199, 2.8.2011, lk 48); 

(v) nõukogu 20. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/117/Euratom radioaktiivsete 
jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta (ELT L 337, 
5.12.2006, lk 21). 

G. Artikli 1 punkti a alapunkt vii – toidu- ja söödaohutus, loomade tervis ja 
loomade heaolu:  

1. Liidu toidu- ja õiguse õigusnormid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
jaanuari 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1). 

2. Loomatervishoid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta 
määrusele (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid 
loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise 
määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1). 

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis 
käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga 
tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, 
taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) 
nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) 
nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 
ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 
2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu 
direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 
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96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) 
(ELT L 95, 7.4.2017, lk 1). 

4. Loomade heaolu kaitse vastavalt järgmistele õigusaktidele:  

(i) nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/58/EÜ põllumajandusloomade kaitse kohta 
(EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23); 

(ii) nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade 
kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse 
direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 
5.1.2005, lk 1); 

(iii) nõukogu 24. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta 
surmamisel (ELT L 303, 18.11.2009, lk 1). 

H. Artikli 1 punkti a alapunkt viii – rahvatervis  
1. Õigusaktid, millega on kehtestatud ranged inimelundite ja inimpäritoluga ainete 

kvaliteedi- ja ohutusnõuded:  

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/98/EÜ, 
millega kehtestatakse inimvere ja verekomponentide kogumise, uurimise, töötlemise, 
säilitamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded ning muudetakse direktiivi 
2001/83/EÜ (ELT L 33, 8.2.2003, lk 30);  

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/23/EÜ 
inimkudede ja -rakkude annetamise, hankimise, uurimise, töötlemise, säilitamise, 
ladustamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusstandardite kehtestamise kohta (ELT 
L 102, 7.4.2004, lk 48); 

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/45/EL 
siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta (ELT 
L 207, 6.8.2010, lk 14). 

2. Õigusaktid, millega on kehtestatud ranged kvaliteedi- ja ohutusnõuded ravimitele ja 
meditsiiniseadmetele:  

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 141/2000 
harva kasutatavate ravimite kohta (EÜT L 18, 22.1.2000, lk 1);  

(ii) 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67);  

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 
2001/82/EÜveterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 
28.11.2001, lk 1); 

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 726/2004, 
milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet (ELT L 136, 
30.4.2004, lk 1);  

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1901/2006 pediaatrias kasutatavate ravimite ning määruse (EMÜ) nr 1768/92, 
direktiivi 2001/20/EÜ, direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise 
kohta (ELT L 378, 27.12.2006, lk 1); 
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(vi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1394/2007 
uudsete ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise 
kohta (ELT L 324, 10.12.2007, lk 121);  

(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 536/2014, 
milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi uuringuid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ (ELT L 158, 27.5.2014, lk 1). 

3. Tõsised piiriülesed terviseohud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. oktoobri 2013. aasta otsusele nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude 
kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 
5.11.2013, lk 1).  

4. Patsientide õigused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta 
direktiivile 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius 
(ELT L 88, 4.4.2011, lk 45). 

5. Tubaka- ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivile 2014/40/EL tubaka- ja 
seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2001/37/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 1). 

I. Artikli 1 punkti a alapunkt ix – tarbijakaitse  
Tarbijate õigused ja tarbijakaitse vastavalt järgmistele õigusaktidele: 

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/6/EÜ 
tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel (EÜT L 80, 
18.3.1998, lk 27); 

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiiv 1999/44/EÜ 
tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta 
(EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12); 

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiiv 2002/65/EÜ, 
milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust ja millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 90/619/EMÜ ning direktiive 97/7/EÜ ja 98/27/EÜ 
(EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16);  

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis 
käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade 
direktiiv) (ELT L 149, 11.6.2005, lk 22); 

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis 
käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
87/102/EMÜ (ELT L 133, 22.5.2008, lk 66);  

(vi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL 
tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, lk 64);  
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(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/92/EL 
maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja 
põhimaksekontole juurdepääsu kohta (ELT L 257, 28.8.2014, lk 214). 

J. Artikli 1 punkti a alapunkt x – eraelu ja isikuandmete kaitse ning võrgu- ja 
infosüsteemide turvalisus  

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse 
isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris 
(eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, 
lk 37); 

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse 
üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1); 

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 
meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge 
tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1). 

 

II osa 
Direktiivi artikli 1 lõikes 2 on osutatud järgmistele liidu õigusaktidele: 

A. Artikli 1 punkti a alapunkt ii – finantsteenused, rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamine  

1. Finantsteenused: 
(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt 

võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid 
(eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 
17.11.2009, lk 32); 

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2341 
tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 354, 
23.12.2016, lk 37); 

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis 
käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, 
lk 87); 

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis 
käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni 
direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1); 

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL mis 
käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse 
direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 
2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338); 
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(vi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL 
finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ 
ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349);  

(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis 
käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite 
keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ja 
määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1); 

(viii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 
1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete 
põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1); 

(ix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, 
mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise 
läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 
23.12.2015, lk 1); 

(x) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. jaanuari 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/97, mis 
käsitleb kindlustustoodete turustamist (uuesti sõnastatud) (ELT L 26, 2.2.2016, 
lk 19); 

(xi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis 
käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele 
võtmisel avaldatavat prospekti (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).  

2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine: 
(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis 

käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise 
tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 
nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73); 

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis 
käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1). 

B. Artikli 1 punkti a alapunkt iv – transpordiohutus  
(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 376/2014, mis 

käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja 
järelmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 
996/2010 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/42/EÜ ja komisjoni määrused (EÜ) nr 1321/2007 ja (EÜ) nr 1330/2007 (ELT L 
122, 24.4.2014, lk 18);  

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiiv 2013/54/EL 
2006. aasta meretöönormide konventsiooni järgimise ja täitmise tagamisega seotud 
lipuriigi kohustuste kohta (ELT L 329, 10.12.2013, lk 1); 

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/16/EÜ, mis 
käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.5.2009, lk 57). 

C. Artikli 1 punkti a alapunkt v – keskkonnakaitse  
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(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/30/EL, milles 
käsitletakse avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust ja millega 
muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ (ELT L 178, 28.6.2013, lk 66). 
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