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C. TÜÜPSÄTTED
C.1.1.

[eesmärk] peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte [sisu ja kohaldamisala] kohta.

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes
sätestatud põhimõtetega.

ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine,
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal
ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel
arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

C.1.2.1

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 2 vastu delegeeritud õigusaktid [sisu ja kohaldamisala]
kohta.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 2 vastu delegeeritud õigusakte [sisu ja
kohaldamisala] kohta.

Kui [sisu ja kohaldamisala] puhul on see tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse
käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 2 sätestatud menetlust.

C.1.2.2

Delegeeritud volituste rakendamine

Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud
tingimustel.

Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata
ajaks alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.



Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata
ajaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata
ajaks alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.

Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata
ajaks alates 13. jaanuarist 2016.

Artiklites 12 ja 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile
määramata ajaks alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

Artiklites 12 ja 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile
määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artiklites 12 ja 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile
määramata ajaks alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.

Artiklites 12 ja 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile
määramata ajaks alates 13. jaanuarist 2016.

Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kaheks
aastaks alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kaheks
aastaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kaheks
aastaks alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.

Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase
tähtaja möödumist.

Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul,
kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga
ajavahemiku lõppemist.

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal
tagasi võtta.

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 12 ja 13 osutatud volituste delegeerimise igal
ajal tagasi võtta.

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine.

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses
nimetatud hilisemal kuupäeval.

See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli
2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega
iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks



Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet.

Artiklite 12 ja 13 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

C.1.2.3

Kiirmenetlus

Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda
kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2.

Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse
kiirmenetluse kasutamist.

Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada
vastuväiteid artikli 2 lõikes 6 osutatud korras.

Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma
otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

C.2.1.1.1

Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile
anda rakendamisvolitused.

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile
anda rakendamisvolitused.

Selleks et tagada käesoleva otsuse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda
rakendamisvolitused.

Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)
nr 182/2011.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55,
28.2.2011, lk 13).

C.2.1.1.2

Käesoleva määrusega ettenähtud tõendite ja vormide koostamiseks ja hilisemaks muutmiseks
mõeldud rakendusaktide vastuvõtmiseks tuleks kasutada nõuandemenetlust.



Nõuandemenetlust tuleks kasutada tootja koostatud ohutust ja kliinilist toimivust käsitleva
kokkuvõtte andmeelementide vormi ja esitusviisi vastuvõtmiseks.

Selliste rakendusaktide vastuvõtmiseks tuleks kasutada kontrollimenetlust.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud nõuetele vastavate seadmete ja
abiseadmetega, mis kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, ning kui tungiv
kiireloomulisus seda nõuab, peaks komisjon võtma vastu viivitamata kohaldatavad
rakendusaktid.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud nõuetele vastavate isikukaitsevahenditega,
mis kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, ning kui tungiv kiireloomulisus seda
nõuab, peaks komisjon võtma vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

C.2.1.2

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 3 osutatud
nõuandemenetlusega.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 3 osutatud
kontrollimenetlusega.

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu võtab komisjon kooskõlas artikli 17
lõikes 4 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud inimeste tervise ja
ohutuse kaitsega, võtab komisjon kooskõlas artikli 42 lõikes 4 osutatud menetlusega vastu
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

Nimetatud aktid kehtivad kõige kauem kuus kuud.

Komiteemenetlus

Komisjoni abistab [nimi] komitee, mis on loodud määruse (EL) 2016/1 artikli 58 alusel.

Komisjoni abistab komitee.

Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma
tulemust saavutamata, kui arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul komitee eesistuja
nii otsustab või kui kaks kolmandikku komitee liikmetest seda taotleb.

Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma
tulemust saavutamata, kui arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul komitee eesistuja
nii otsustab või lihtenamus komitee liikmetest seda taotleb.

Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma
tulemust saavutamata, kui arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul komitee eesistuja
nii otsustab või kui vähemalt veerand komitee liikmetest seda taotleb.

Kui komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ja kohaldatakse
määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku.



Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes
artikliga 4.

C.2.2

[...] seotud rakendamisvolitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EL) nr 182/2011.

C.3.2.1

Määrust (EL) 2015/1 on oluliselt muudetud**.

Määrust (EL) 2015/1 on korduvalt oluliselt muudetud.

Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks nimetatud määrus kodifitseerida.

Direktiivi (EL) 2015/1 on oluliselt muudetud**.

Direktiivi (EL) 2015/1 on korduvalt oluliselt muudetud.

Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks nimetatud direktiiv kodifitseerida.

Otsust (EL) 2015/1 on oluliselt muudetud**.

Otsust (EL) 2015/1 on korduvalt oluliselt muudetud.

Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks nimetatud otsus kodifitseerida.

Vt I lisa A osa.

C.3.2.2

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega,

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega,

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega,

C.3.3.1

Määrus (EL) 2015/1 tunnistatakse kehtetuks.

Määrus (EL) nr 641/2010 tunnistatakse kehtetuks.

Määrus (EÜ) nr 2820/98 tunnistatakse kehtetuks.

Määrus (EMÜ) nr 1470/68 tunnistatakse kehtetuks.

Määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76 tunnistatakse kehtetuks.

Määrus nr 1009/67/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.



Määrus nr 17 tunnistatakse kehtetuks.

Otsus (EL) 2015/1 tunnistatakse kehtetuks.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 284/2010/EL tunnistatakse kehtetuks.

Otsus 2010/300/EL tunnistatakse kehtetuks.

Otsus 97/294/EL tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid
loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele ning neid
loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid
loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid
loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

C.3.3.2

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga, tunnistatakse
kehtetuks. See ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga, tunnistatakse
kehtetuks. See ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga, tunnistatakse
kehtetuks. See ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega, tunnistatakse
kehtetuks. See ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega, tunnistatakse
kehtetuks. See ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega, tunnistatakse
kehtetuks. See ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud õigusaktidega, tunnistatakse
kehtetuks. See ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ning neid
loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.



C.3.4.1

I LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus
Kehtetuks tunnistatud otsus

koos hilisemate muudatustega
koos muudatusega

C.3.4.2

A osa

Kehtetuks tunnistatud direktiiv

(osutatud artiklis 50)

B osa

Liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäev

Liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäev

Liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevad

Direktiiv Ülevõtmise tähtpäev Kohaldamise alguskuupäev

C.3.4.3

II LISA

Vastavustabel

Määrus (EL) 2015/1 Käesolev määrus

Otsus (EL) 2015/1 Käesolev otsus

Direktiiv (EL) 2015/1 Käesolev direktiiv

C.4.2.1

Direktiivi (EL, Euratom) 2015/1 on oluliselt muudetud**. Direktiivi (EL, Euratom) 2015/1 on
korduvalt oluliselt muudetud**.

Kuna kõnealusesse direktiivi on vaja teha uusi muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti
sõnastada.

Direktiivi (EL) 2015/1 tuleb teha mitmeid muudatusi.

Direktiivi (EL, Euratom) 2015/1 tuleb teha mitmeid muudatusi.

Selguse huvides tuleks kõnealune direktiiv uuesti sõnastada.

C.4.2.2



Kohustus võtta käesolev direktiiv liikmesriigi õigusesse üle piirdub sätetega, mida on võrreldes
varasema direktiiviga oluliselt muudetud.

Kohustus võtta käesolev direktiiv liikmesriigi õigusesse üle piirdub sätetega, mida on võrreldes
varasemate direktiividega oluliselt muudetud.

Muutmata sätete ülevõtmise kohustus tuleneb varasemast direktiivist.

Muutmata sätete ülevõtmise kohustus tuleneb varasematest direktiividest.

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud
direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

C.4.2.3

Ülevõtmine

Liikmesriigid jõustavad artikli 4 järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
15. veebruaril 2017.

Liikmesriigid jõustavad artiklite 2 ja 3 järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
15. veebruaril 2017.

Liikmesriigid jõustavad artikli 4 ning I lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid
hiljemalt 15. veebruaril 2017.

Liikmesriigid jõustavad artiklite 2 ja 3 ning I ja II lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja
haldusnormid hiljemalt 15. veebruaril 2017.

Liikmesriigid jõustavad I lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
15. veebruaril 2017.

Liikmesriigid jõustavad I ja II lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
15. veebruaril 2017.

Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel
nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile.

Samuti lisavad liikmesriigid märkuse, et kehtivates õigus- ja haldusnormides esinevaid viiteid
käesoleva direktiiviga kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale
direktiivile.

Samuti lisavad liikmesriigid märkuse, et kehtivates õigus- ja haldusnormides esinevaid viiteid
käesoleva direktiiviga kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitatakse viidetena käesolevale
direktiivile.

Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende
poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti.



Liikmesriigid võtavad artikli 4 järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad
need hiljemalt 15. veebruaril 2017.

Liikmesriigid võtavad artiklite 2 ja 3 järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja
avaldavad need hiljemalt 15. veebruaril 2017.

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi artikli 4 ja I lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja
haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 15. veebruaril 2017.

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi artiklite 2 ja 3 ning I ja II lisa järgimiseks vajalikud
õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 15. veebruaril 2017.

Liikmesriigid võtavad I lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad
need hiljemalt 15. veebruaril 2017.

Liikmesriigid võtavad I ja II lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja
avaldavad need hiljemalt 15. veebruaril 2017.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 15. veebruarist 2017.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks
liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse
ülevõtmise tähtpäevaga.

Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks
liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse
ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks
liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse
ülevõtmise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks
liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse
ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks
liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse
ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse liikmesriikide suhtes, kelle jaoks käesolev direktiiv on
siduv, kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis
on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse liikmesriikide suhtes, kelle jaoks käesolev direktiiv on
siduv, kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis
on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse liikmesriikide suhtes, kelle jaoks käesolev direktiiv on
siduv, kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis
on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega.



Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse liikmesriikide suhtes, kelle jaoks käesolev direktiiv on
siduv, kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis
on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse liikmesriikide suhtes, kelle jaoks käesolev direktiiv on
siduv, kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis
on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2 tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017,
ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi
liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2 tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017,
ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi
liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2 tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017,
ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide
liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2 tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017,
ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide
liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2 tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017,
ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide
liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega, tunnistatakse



kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud õigusaktidega, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud õigusaktidega, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud õigusaktidega, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud õigusaktidega, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiiv (EL) 2015/1, mida on muudetud I lisa A osas osutatud õigusaktidega, tunnistatakse
kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.



Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise
tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja
kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiiviga,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja
kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise
tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja
kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud direktiividega,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja
kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud õigusaktidega,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud õigusaktidega,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud õigusaktidega,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise
tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud õigusaktidega,



tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja
kohaldamise tähtpäevadega.

Direktiivid (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2, mida on muudetud I lisa A osas osutatud õigusaktidega,
tunnistatakse kehtetuks alates 15. veebruarist 2017, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja
kohaldamise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ning
neid loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu
Teatajas.

Artiklit 6 kohaldatakse alates 15. veebruarist 2017.

Artikleid 6 ja 7 kohaldatakse alates 15. veebruarist 2017.

Artiklit 6 ning IV lisa kohaldatakse alates 15. veebruarist 2017.

Artikleid 6 ja 7 ning IV ja V lisa kohaldatakse alates 15. veebruarist 2017.

IV lisa kohaldatakse alates 15. veebruarist 2017.

IV ja V lisa kohaldatakse alates 15. veebruarist 2017.

C.4.3.1

Määrust (EL) 2015/1 on oluliselt muudetud.

Otsust (EL) 2015/1 on oluliselt muudetud.

Määrust (EL) 2015/1 on korduvalt oluliselt muudetud.

Otsust (EL) 2015/1 on korduvalt oluliselt muudetud.

Kuna kõnealusesse määrusesse on vaja teha uusi muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti
sõnastada.

Kuna kõnealusesse otsusesse on vaja teha uusi muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti
sõnastada.

Vt I lisa.

Määrusesse (EL) 2015/1 tuleb teha mitmeid muudatusi.

Otsusesse (EL) 2015/1 tuleb teha mitmeid muudatusi.

Selguse huvides tuleks kõnealune määrus uuesti sõnastada.



Selguse huvides tuleks kõnealune otsus uuesti sõnastada.

C.4.3.2

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2 tunnistatakse kehtetuks.

Otsused (EL) 2015/1 ja (EL) 2015/2 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid
loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsustele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele ning neid
loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid
loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning
neid loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

C.5.1.

Kuna käesoleva määruse eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid
meetme ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.

Kuna käesoleva direktiivi eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab
neid meetme ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.

Kuna käesoleva otsuse eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid
meetme ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.

Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus
nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv
nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus
nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

C.5.2.

Vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele on vajalik ja asjakohane põhieesmärgi [kirjeldage
üldeesmärki] saavutamiseks kehtestada õigusnormid [kirjeldage kõnealuse õigusaktiga
reguleeritavaid konkreetseid meetmeid] kohta.

Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 4 kohaselt ei lähe käesolev määrus seatud eesmärkide
saavutamiseks vajalikust kaugemale.



Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 4 kohaselt ei lähe käesolev direktiiv seatud eesmärkide
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 4 kohaselt ei lähe käesolev otsus seatud eesmärkide
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

C.5.3.

Võttes arvesse [täpsustada kiireloomulisuse põhjust], on asjakohane teha erand kaheksa nädala
pikkusest tähtajast, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise
lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide
parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4.

C.6.

Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28
lõikega 2 ning ta esitas arvamuse 12. jaanuaril 2012.

C.7.

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

C.8.1.1

Käesoleva määrusega kehtestatakse programmi kestuseks rahastamispakett, mis on iga-aastase
eelarvemenetluse käigus Euroopa Parlamendile ja nõukogule peamiseks juhiseks 2. detsembri
2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)
punkti 17 tähenduses.

Käesoleva otsusega kehtestatakse programmi kestuseks rahastamispakett, mis on iga-aastase
eelarvemenetluse käigus Euroopa Parlamendile ja nõukogule peamiseks juhiseks 2. detsembri
2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)
punkti 17 tähenduses.

C.8.1.2

Rahastamispakett programmi rakendamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni
31. detsembrini 2020 on 57 000 000 eurot jooksevhindades.

Rahastamispakett programmi rakendamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni
31. detsembrini 2020 on 57 000 000 eurot 2016. aasta püsivhindades.

Euroopa Parlament ja nõukogu määravad iga-aastased eraldised kindlaks vastavalt
mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud piirmääradele.



C.8.2.1

Liidu finantshuve tuleks kogu kulutsükli vältel kaitsta proportsionaalsete meetmetega, mis
hõlmavad õigusnormide rikkumise ärahoidmist, avastamist ja uurimist, samuti kaotatud,
alusetult väljamakstud või ebaõigesti kasutatud summade tagasinõudmist ning asjakohasel
juhul haldus- ja rahalisi karistusi.

C.8.2.2

Liidu finantshuvide kaitse

Komisjon võtab asjakohased meetmed tagamaks, et käesoleva määruse alusel rahastatavate
meetmete rakendamisel kaitstakse liidu finantshuve pettuse, korruptsiooni ja muu
ebaseadusliku tegevuse vastu ennetusmeetmetega, tõhusa kontrolliga ja õigusnormide
rikkumise tuvastamise korral alusetult väljamakstud summade tagasinõudmisega ning
asjakohasel juhul tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate haldus- ja rahaliste karistustega.

Komisjon võtab asjakohased meetmed tagamaks, et käesoleva otsuse alusel rahastatavate
meetmete rakendamisel kaitstakse liidu finantshuve pettuse, korruptsiooni ja muu
ebaseadusliku tegevuse vastu ennetusmeetmetega, tõhusa kontrolliga ja õigusnormide
rikkumise tuvastamise korral alusetult väljamakstud summade tagasinõudmisega ning
asjakohasel juhul tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate haldus- ja rahaliste karistustega.

Komisjonil või tema esindajatel ja kontrollikojal on õigus auditeerida nii dokumentide alusel
kui ka kontrollida kohapeal kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, keda on käesoleva
programmi alusel liidu vahenditest rahastatud.

Komisjonil või tema esindajatel ja kontrollikojal on õigus auditeerida nii dokumentide alusel
kui ka kontrollida kohapeal kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, keda on käesoleva
rahastamisvahendi alusel liidu vahenditest rahastatud.

Komisjonil või tema esindajatel ja kontrollikojal on õigus auditeerida nii dokumentide alusel
kui ka kontrollida kohapeal kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, keda on käesoleva
mehhanismi alusel liidu vahenditest rahastatud.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib korraldada uurimisi, sealhulgas kohapealseid
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom)
nr 883/2013 ning nõukogu määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele ja neis määrustes
sätestatud korras, et teha kindlaks, kas programmist rahastatava toetuslepingu, toetuse andmise
otsuse või lepinguga seoses on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib korraldada uurimisi, sealhulgas kohapealseid
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom)
nr 883/2013 ning nõukogu määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele ja neis määrustes
sätestatud korras, et teha kindlaks, kas rahastamisvahendist rahastatava toetuslepingu, toetuse
andmise otsuse või lepinguga seoses on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu
finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib korraldada uurimisi, sealhulgas kohapealseid
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom)
nr 883/2013 ning nõukogu määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele ja neis määrustes
sätestatud korras, et teha kindlaks, kas mehhanismist rahastatava toetuslepingu, toetuse andmise
otsuse või lepinguga seoses on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve



kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist, sisaldavad käesoleva määruse rakendamisest
tulenevad kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud koostöölepingud
ning lepingud, toetuslepingud ja toetuse määramise otsused sätteid, mis annavad komisjonile,
kontrollikojale ja OLAFile sõnaselgelt õiguse korraldada oma vastava pädevuse piires sellist
auditeerimist ja uurimist.

Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist, sisaldavad käesoleva otsuse rakendamisest
tulenevad kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud koostöölepingud
ning lepingud, toetuslepingud ja toetuse määramise otsused sätteid, mis annavad komisjonile,
kontrollikojale ja OLAFile sõnaselgelt õiguse korraldada oma vastava pädevuse piires sellist
auditeerimist ja uurimist.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013,
mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus
(Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni
tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve
pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

C.9.1.1

Määrust (EL) 2015/1 muudetakse järgmiselt.

Direktiivi (EL) 2015/1 muudetakse järgmiselt.

Otsust (EL) 2015/1 muudetakse järgmiselt.

C.9.1.2

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

Lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

Esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

Teist lõiku muudetakse järgmiselt:

Kolmandat lõiku muudetakse järgmiselt:

C.9.2

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

Määruse (EL) 2015/1 artikkel 3 asendatakse järgmisega:

Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

Artikli 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Artikli 3 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:



Artikli 3 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

Määruse (EL) 2015/1 artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

Määruse (EL) 2015/1 artikli 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Määruse (EL) 2015/1 artikli 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Määruse (EL) 2015/1 artikli 3 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

Määruse (EL) 2015/1 artikli 3 tekst asendatakse järgmisega:

Artiklis 3 asendatakse sõna „…“ sõnaga „…“.

Artiklis 3 asendatakse sõnad „…“ sõnadega „…“.

Artiklis 3 asendatakse mõiste „…“ mõistega „…“.

Artiklis 3 asendatakse mõisted „…“ mõistetega „…“.

Artiklis 3 asendatakse kuupäev „2. jaanuar 2016“ kuupäevaga „28. veebruar 2016“.

C.9.3.1

Määrusesse (EL) 2015/1 lisatakse järgmine artikkel:

Määruse (EL) 2015/1 VI peatükki lisatakse järgmine artikkel:

Artiklisse 3 lisatakse järgmine taane pärast teist taanet:

Artiklisse 3 lisatakse järgmine taane enne esimest taanet:

Artiklisse 3 lisatakse sõna „…“ pärast sõna „…“.

Artiklisse 3 lisatakse sõnad „…“ pärast sõna „…“.

Artiklisse 3 lisatakse sõna „…“ sõna „…“ ja sõna „…“ vahele.

Artiklisse 3 lisatakse sõnad „…“ sõna „…“ ja sõna „…“ vahele.

C.9.4.1

Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

Määruse (EL) 2015/1 artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

C.9.5.1

Artikkel 3 jäetakse välja.

Artikli 3 lõige 4 jäetakse välja.

Artikli 3 esimene lõik jäetakse välja.

Artikli 3 esimene lause jäetakse välja.



Artiklist 3 jäetakse välja sõnad „…“.

Määruse (EL) 2015/1 artikli 3 lõige 4 jäetakse välja.

Määruse (EL) 2015/1 artikkel 3 jäetakse välja.

Määruse (EL) 2015/1 artikli 3 esimene lõik jäetakse välja.

Määruse (EL) 2015/1 artikli 3 esimene lause jäetakse välja.

Määruse (EL) 2015/1 artiklist 3 jäetakse välja sõnad „…“.

III peatükk, mis sisaldab artikleid 12–15, jäetakse välja.

III peatükk jäetakse jaotuselemendina välja ning selles sisalduvad artiklid 12–15 kuuluvad
nüüd II peatükki.

C.9.6.1

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

I LISA

I lisa muudetakse järgmiselt:

Lisasid muudetakse järgmiselt:

Määruse (EL) 2015/1 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

C.9.6.2

Määruse (EL) 2015/1 I lisa muudetakse järgmiselt.

Määrust (EL) 2015/1 muudetakse järgmiselt.



I lisa asendatakse järgmisega:

I lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

C.10.1

Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse kehtetuks.

Nõukogu direktiiv 2010/24/EL tunnistatakse kehtetuks.

Esimene nõukogu direktiiv 73/239/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Määrus (EL) 2015/1 tunnistatakse kehtetuks alates 31. jaanuarist 2017.

Direktiiv (EL) 2015/1 tunnistatakse kehtetuks alates 31. jaanuarist 2017.

Otsus (EL) 2015/1 tunnistatakse kehtetuks alates 31. jaanuarist 2017.

C.10.2

Määruse (EL) 2015/1 artiklis 3 asendatakse kuupäev 31. jaanuar 2016 kuupäevaga 31. jaanuar
2017.

C.11.1

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu
Teatajas.

Käesolev määrus jõustub 31. jaanuaril 2017.

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu
Teatajas.

Käesolev otsus jõustub 31. jaanuaril 2017.

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu
Teatajas.

Käesolev direktiiv jõustub 31. jaanuaril 2017.

C.11.2

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolevat määrust kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2017.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2017.

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.



Käesolev määrus kaotab kehtivuse 31. jaanuaril 2017.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2017.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2017.

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv kaotab kehtivuse 31. jaanuaril 2017.

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2017.

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2017.

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev otsus kaotab kehtivuse 31. jaanuaril 2017.

Seda kohaldatakse alates 31. jaanuarist 2017.

Artiklit 3 kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.

Artiklit 3 kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2017.

Artiklit 3 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2017.

Artiklit 3 kohaldatakse siiski alates 31. jaanuarist 2017.

Artiklit 4 kohaldatakse siiski alates 31. jaanuarist 2017.

Artikli 3 kohaldamine lõpeb 31. jaanuaril 2017.

Artiklit 1 kohaldatakse kuus kuud.

C.12.1

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas
aluslepingutega.

C.12.2

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas aluslepingutega.

C.12.3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.



Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas aluslepingutega.

C.13.1.1

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise
lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamises, kohaldamises
ja edasiarendamises) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1
punktis A osutatud valdkonda.

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev direktiiv endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise
lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamises, kohaldamises
ja edasiarendamises) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1
punktis A osutatud valdkonda.

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise
lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamises, kohaldamises
ja edasiarendamises) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1
punktis A osutatud valdkonda.

ELT L 176, 10.7.1999, lk 36.

Nõukogu 17. mai 1999. aasta otsus 1999/437/EÜ Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi
Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta
nende kahe riigi ühinemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja
edasiarendamisega (EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31).

C.13.1.2

Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist
Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (Šveitsi
Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja
edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A
osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes
nõukogu otsuse 2008/146/EÜ artikliga 3.

Šveitsi puhul kujutab käesolev direktiiv endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist
Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (Šveitsi
Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja
edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A
osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes
nõukogu otsuse 2008/146/EÜ artikliga 3.

Šveitsi puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist
Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (Šveitsi
Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja
edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A
osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes
nõukogu otsuse 2008/146/EÜ artikliga 3.

ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.



Nõukogu 28. jaanuari 2008. aasta otsus 2008/146/EÜ sõlmida Euroopa Ühenduse nimel
Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi
Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja
edasiarendamisega (ELT L 53, 27.2.2008, lk 1).

C.13.1.3

Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist
Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (Šveitsi
Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja
edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A
osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes
nõukogu otsuse 2008/149/JSK artikliga 3.

Šveitsi puhul kujutab käesolev direktiiv endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist
Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (Šveitsi
Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja
edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A
osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes
nõukogu otsuse 2008/149/JSK artikliga 3.

Šveitsi puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist
Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (Šveitsi
Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja
edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A
osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes
nõukogu otsuse 2008/149/JSK artikliga 3.

Nõukogu 28. jaanuari 2008. aasta otsus 2008/149/JSK sõlmida Euroopa Liidu nimel Euroopa
Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni
ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega
(ELT L 53, 27.2.2008, lk 50).

C.13.1.4

Liechtensteini puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini
Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu,
Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni
ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega)
tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A osutatud valdkonda,
kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse
2011/350/EL artikliga 3.

Liechtensteini puhul kujutab käesolev direktiiv endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini
Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu,
Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni
ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega)
tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A osutatud valdkonda,
kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse
2011/350/EL artikliga 3.



Liechtensteini puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini
Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu,
Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni
ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega)
tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A osutatud valdkonda,
kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse
2011/350/EL artikliga 3.

Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/350/EL Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi
Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini
Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise
lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise,
kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, seoses sisepiiridel
piirikontrolli kaotamise ja isikute liikumisega (ELT L 160, 18.6.2011, lk 19).

C.13.1.5

Liechtensteini puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini
Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu,
Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni
ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega)
tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A osutatud valdkonda,
kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse
2011/349/EL artikliga 3.

Liechtensteini puhul kujutab käesolev direktiiv endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini
Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu,
Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni
ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega)
tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A osutatud valdkonda,
kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse
2011/349/EL artikliga 3.

Liechtensteini puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini
Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu,
Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni
ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega)
tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A osutatud valdkonda,
kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse
2011/349/EL artikliga 3.

Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/349/EL Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi
Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini
Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise
lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise,
kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, eelkõige seoses
õigusalase koostööga kriminaalasjades ja politseikoostööga (ELT L 160, 18.6.2011, lk 1).

C.13.1.6



Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits osalevad Euroopa Liidu ja kõnealuste Schengeni acquis’
sätetega ühinenud riikide vahelise 22. septembri 2011. aasta kokkuleppe kohaselt komiteede
töös, kes abistavad komisjoni tema rakendusvolituste täitmisel seoses Schengeni acquis’ sätete
rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.

Kokkulepe Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi, Norra Kuningriigi
ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel, milles käsitletakse nimetatud riikide osalemist nende
komiteede töös, kes abistavad Euroopa Komisjoni tema rakendusvolituste täitmisel seoses
Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (ELT L 103,
13.4.2012, lk 4).

C.13.1.7

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani
seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning
see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Arvestades, et käesolev määrus põhineb Schengeni
acquis’l, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 4 kohaselt kuue kuu jooksul pärast nõukogu
otsuse tegemist käesoleva määruse üle, kas ta rakendab seda oma õiguses.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani
seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva direktiivi vastuvõtmisel ning
see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Arvestades, et käesolev direktiiv põhineb
Schengeni acquis’l, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 4 kohaselt kuue kuu jooksul
pärast nõukogu otsuse tegemist käesoleva direktiivi üle, kas ta rakendab seda oma õiguses.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani
seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see
ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Arvestades, et käesolev otsus põhineb Schengeni
acquis’l, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 4 kohaselt kuue kuu jooksul pärast nõukogu
otsuse tegemist käesoleva otsuse üle, kas ta rakendab seda oma õiguses.

C.13.1.8

Iirimaa osaleb käesolevas määruses Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise
lepingule lisatud protokolli nr 19 (Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis’
kohta) artikli 5 lõike 1 ning nõukogu otsuse 2002/192/EÜ artikli 6 lõike 2 kohaselt.

Iirimaa osaleb käesolevas direktiivis Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise
lepingule lisatud protokolli nr 19 (Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis’
kohta) artikli 5 lõike 1 ning nõukogu otsuse 2002/192/EÜ artikli 6 lõike 2 kohaselt.

Iirimaa osaleb käesolevas otsuses Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise
lepingule lisatud protokolli nr 19 (Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis’
kohta) artikli 5 lõike 1 ning nõukogu otsuse 2002/192/EÜ artikli 6 lõike 2 kohaselt.

Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates
Schengeni acquis’ sätetes (EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20).

C.13.1.9

Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles
Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2002/192/EÜ; seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva
määruse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.



Käesolev direktiiv kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles
Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2002/192/EÜ; seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva
direktiivi vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa
ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2002/192/EÜ; seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva otsuse
vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

C.13.1.10

Käesolev määrus on õigusakt, mis põhineb Schengeni acquis’l või on muul viisil sellega seotud
vastavalt 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2, 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 ja
2011. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses.

Käesolev direktiiv on õigusakt, mis põhineb Schengeni acquis’l või on muul viisil sellega
seotud vastavalt 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2, 2005. aasta ühinemisakti artikli 4
lõike 2 ja 2011. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses.

Käesolev otsus on õigusakt, mis põhineb Schengeni acquis’l või on muul viisil sellega seotud
vastavalt 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2, 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 ja
2011. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses.

C.13.2.2

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artiklite 1 ja 2 kohaselt, ja ilma et see piiraks kõnealuse protokolli artikli 4 kohaldamist,
ei osale Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega
kohaldatav.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artiklite 1 ja 2 kohaselt, ja ilma et see piiraks kõnealuse protokolli artikli 4 kohaldamist,
ei osale Iirimaa käesoleva direktiivi vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega
kohaldatav.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artiklite 1 ja 2 kohaselt, ja ilma et see piiraks kõnealuse protokolli artikli 4 kohaldamist,
ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega
kohaldatav.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artiklite 1 ja 2 ning artikli 4a lõike 1 kohaselt, ja ilma et see piiraks kõnealuse protokolli
artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema
suhtes siduv ega kohaldatav.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artiklite 1 ja 2 ning artikli 4a lõike 1 kohaselt, ja ilma et see piiraks kõnealuse protokolli
artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva direktiivi vastuvõtmisel ning see ei ole tema
suhtes siduv ega kohaldatav.



Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artiklite 1 ja 2 ning artikli 4a lõike 1 kohaselt, ja ilma et see piiraks kõnealuse protokolli
artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema
suhtes siduv ega kohaldatav.

C.13.2.3

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artikli 3 kohaselt on Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva määruse
vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artikli 3 kohaselt on Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva direktiivi
vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artikli 3 kohaselt on Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva otsuse
vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artikli 3 ning artikli 4a lõike 1 kohaselt on Iirimaa teatanud oma soovist osaleda
käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artikli 3 ning artikli 4a lõike 1 kohaselt on Iirimaa teatanud oma soovist osaleda
käesoleva direktiivi vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suhtes) artikli 3 ning artikli 4a lõike 1 kohaselt on Iirimaa teatanud oma soovist osaleda
käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

C.13.2.4

Käesoleva direktiiviga muudetakse ja laiendatakse raamotsuse 2005/222/JSK sätteid.

Kuna tehtavad muudatused on arvukad ja sisulised, tuleks raamotsus 2005/222/JSK selguse
huvides täielikult asendada liikmesriikide puhul, kelle jaoks käesolev direktiiv on siduv.

Käesoleva direktiiviga muudetakse ja laiendatakse direktiivi (EL) 2015/1 sätteid.

Kuna tehtavad muudatused on arvukad ja sisulised, tuleks direktiiv (EL) 2015/1 selguse huvides
täielikult asendada liikmesriikide puhul, kelle jaoks käesolev direktiiv on siduv.

Käesoleva direktiiviga muudetakse ja laiendatakse raamdirektiivi 2007/46/EÜ sätteid.

Kuna tehtavad muudatused on arvukad ja sisulised, tuleks raamdirektiiv 2007/46/EÜ selguse
huvides täielikult asendada liikmesriikide puhul, kelle jaoks käesolev direktiiv on siduv.



Raamotsuse 2005/222/JSK asendamine

Raamotsus 2005/222/JSK asendatakse nende liikmesriikide puhul, kelle jaoks käesolev
direktiiv on siduv, ilma et see mõjutaks kõnealuste liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
kõnealuse raamotsuse liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Viiteid raamotsusele 2005/222/JSK käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile liikmesriikide
suhtes, kelle jaoks käesolev direktiiv on siduv.

Direktiivi (EL) 2015/1 asendamine

Direktiiv (EL) 2015/1 asendatakse nende liikmesriikide puhul, kelle jaoks käesolev direktiiv on
siduv, ilma et see mõjutaks kõnealuste liikmesriikide kohustusi, mis on seotud kõnealuse
direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Viiteid direktiivile (EL) 2015/1 käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile liikmesriikide
suhtes, kelle jaoks käesolev direktiiv on siduv.

Raamdirektiivi 2007/46/EÜ asendamine

Raamdirektiiv 2007/46/EÜ asendatakse nende liikmesriikide puhul, kelle jaoks käesolev
direktiiv on siduv, ilma et see mõjutaks kõnealuste liikmesriikide kohustusi, mis on seotud
kõnealuse raamdirektiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtpäevaga.

Viiteid raamdirektiivile 2007/46/EÜ käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile
liikmesriikide suhtes, kelle jaoks käesolev direktiiv on siduv.

C.14.1

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid
hiljemalt 23. veebruaril 2018.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid
alates 23. veebruarist 2018.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid
24 kuu jooksul alates direktiivi jõustumisest.

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt
23. veebruaril 2018.

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed alates
23. veebruarist 2018.

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed 24 kuu jooksul
alates direktiivi jõustumisest.

Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel
nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile.

Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende



poolt vastu võetud õigusnormide teksti.

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende
poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti.

Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike.

C.14.2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud normid
hiljemalt 23. veebruaril 2018.

Liikmesriigid võtavad pärast konsulteerimist komisjoniga vastu ja avaldavad käesoleva
direktiivi järgimiseks vajalikud normid hiljemalt 23. veebruaril 2018.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 23. veebruarist 2018.

Pärast käesoleva direktiivi jõustumist tagavad liikmesriigid, et komisjonile teatatakse piisavalt
aegsasti kõigist õigus- või haldusnormide eelnõudest, mis liikmesriigid kavatsevad käesoleva
direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võtta, et komisjon saaks esitada oma märkused.

C.14.3

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 20. veebruaril 2018 õigus- ja haldusnormid,
mis on vajalikud käesoleva direktiivi järgimiseks enne 23. veebruari 2018.

C.14.4

Liikmesriigid edastavad komisjonile oma õigus- ja haldusnormid, mis käsitlevad käesoleva
direktiivi kohaldamist.

C.14.5

Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata käesoleva direktiivi kohaselt võetud
meetmetest.

C.14.6

Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise
deklaratsiooniga selgitavate dokumentide kohta kohustuvad liikmesriigid põhjendatud juhtudel
lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu dokumenti, milles selgitatakse seost
direktiivi osade ja ülevõtvate liikmesriigi õigusaktide vastavate osade vahel. Käesoleva
direktiivi puhul leiab seadusandja, et nimetatud dokumentide esitamine on põhjendatud.

C.15.1

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavad karistusnormid ja
võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks.

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavad karistusnormid ja
võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks.

Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.



Liikmesriigid teavitavad komisjoni nimetatud normidest ja meetmetest ning nende hilisematest
muudatustest.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni nimetatud normidest ja meetmetest ning teavitavad teda
viivitamata nende hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 23. veebruaril 2018 nimetatud normidest ja
meetmetest ning teavitavad teda nende hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 23. veebruaril 2018 nimetatud normidest ja
meetmetest ning teavitavad teda viivitamata nende hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata nimetatud normidest ja meetmetest ning
teavitavad teda nende hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata nimetatud normidest ja meetmetest ning
teavitavad teda viivitamata nende hilisematest muudatustest.

C.15.2

Liikmesriigid kehtestavad karistusnormid, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastu
võetud liikmesriigi sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada
kõnealuste normide rakendamine.

Liikmesriigid kehtestavad karistusnormid, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastu
võetud liikmesriigi sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada
kõnealuste normide rakendamine.


