
Hoiatuse saatmise vorm 

1) Etapiviisiline kontroll-leht hoiatuse saatmiseks / selgitamiseks, kas antud juhul on 
kriteeriumid hoiatuse saatmiseks täidetud 
 

1. etapp: Kas võimalik tõsine oht on seotud teenuse osutamisega / teenuseosutaja tegevusega? 

Lisateavet leiate hoiatusmehhanismi kasutamise suunistest IMI veebisaidil. 
 

 Jah, võimalik tõsine oht on seotud teenuse osutamisega / teenuseosutaja tegevusega 

 Jätkata 2. etapiga 

 Ei, võimalik tõsine oht ei ole seotud teenuse osutamisega / teenuseosutaja tegevusega 

 Hoiatust ei ole vaja saata 

 

2. etapp: Kas teenus kuulub teenuste direktiivi reguleerimisalasse? 
 
Kahtluse korral, kas teenus kuulub teenuste direktiivi reguleerimisalasse, saab täiendavat 
teavet teenuste direktiivi rakendamise käsiraamatust IMI veebisaidil. 
 

 Jah 

 Jätkata 3. etapiga 

 Ei 

 Hoiatust ei ole vaja saata 

 
 

3. etapp: Kas on oht, et inimeste tervisele või ohutusele või keskkonnale võidakse tekitada 
tõsist kahju?  

Hindamisel tuleb arvesse võtta võimaliku kahju tõsidust ja ulatust. Kui kahju on eriti tõsine 
või selle ulatus eriti suur, võib hoiatuse saata isegi juhul, kui kahju tekitamise tõenäosus on 
väike.  

Lisateavet leiate hoiatusmehhanismi kasutamise suunistest IMI veebisaidil. 
 

 Jah, asjaomane tegevus, konkreetsed toimingud või asjaolud võivad tõsiselt kahjustada 

inimeste tervist või ohutust või keskkonda. 

 Jätkata 4. etapiga 

 Ei, tõsise kahju oht on ebapiisav  

 Hoiatust ei ole vaja saata 
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4. etapp: Kas teenustega seotud olukorra ja võimaliku tõsise kahju vahel on põhjuslik seos?  

Lisateavet leiate hoiatusmehhanismi kasutamise suunistest IMI veebisaidil. 

 
       Jah, nende vahel on põhjuslik seos. Võimalik kahju tekiks peamiselt  

      teenustega seotud tegevuse, konkreetsete toimingute või asjaolude tõttu  

       Jätkata 5. etapiga 

       Ei, otsest põhjuslikku seost teenustega seotud tegevuse, konkreetsete toimingute või  

       asjaolude ja võimaliku tõsise kahju vahel ei ole tuvastatud.  

       Hoiatust ei ole vaja saata 

 
 

5. etapp: Kas tõsise kahju oht on reaalne/konkreetne? indamisel tuleb arvesse võtta eelkõige 
järgmisi asjaolusid: 

 
- kas tõsise kahju oht püsib või võib kahju tõenäoliselt tekkida lähitulevikus? (kui vastus 

on ei – hoiatust ei saadeta) 

- kas on võetud meetmeid ohu kõrvaldamiseks või vähendamiseks? (kui meetmed on 
ohu kõrvaldanud või selle tekkimise tõenäosus on väike, hoiatust ei saadeta) 

- kes on keskmine teenusesaaja? (kui teenusesaaja on isik, kellel on raskem ohtu 
märgata või ettevaatusabinõusid tarvitusele võtta, on kahju tekkimise oht üldiselt 
suurem) 

Lisateavet leiate hoiatusmehhanismi kasutamise suunistest IMI veebisaidil. 
 

       Jah, tõsise kahju oht on reaalne.  

       Jätkata 6. etapiga 

       Ei, oht on möödas / selle kordumine lähitulevikus on ebatõenäoline.  

       Hoiatust ei ole vaja saata 

 
 

6. etapp: Kas on oht, et tõsist kahju võidakse tekitada teistes liikmesriikides? Hindamisel 
tuleb arvesse võtta eelkõige järgmisi asjaolusid: 

 
- Kas teenuseosutaja osutab teenust teistes liikmesriikides? 

- Kas teenuseosutaja asutamiskoht on piiriäärses piirkonnas? 

- Kas asjaomast teenust võidakse osutada piiriüleselt? 

    Lisateavet leiate hoiatusmehhanismi kasutamise suunistest IMI veebisaidil. 
 

       Jah, mõju on piiriülene.  Saata hoiatus / läbige käesoleva vormi etapid kaks            
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kuni neli 
       Ei, piiriülene mõju puudub.  Hoiatust ei ole vaja saata  
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2) Üldine teave teenuseosutaja kohta 
 

a. Teenuseosutaja liik (*kohustuslikud andmed) 

 A. ettevõte/ühendus  

 B. üksik teenuseosutaja 

 C. ei ole teada  

 

b. Teenuseosutaja andmed  

Ettevõtte/ühenduse täielik nimi (* kui ülal liik A või C):  

[vaba tekst]  

Teenuseosutaja / esindaja eesnimi (* kui liik B ülal):  

[vaba tekst] 

Teenuseosutaja / esindaja perekonnanimi (* kui liik B ülal):  

[vaba tekst] 

Teenuseosutaja / esindaja sünniaeg:  

[vaba tekst] 

Teenuseosutaja / esindaja sünnikoht:  

[vaba tekst] 

Teised kaubanduslikud nimetused (kõik teadaolevad):  

[vaba tekst] 

Teenuseosutaja õiguslik vorm (kui liik A ülal):  

[tutvu õiguslike vormidega IMI veebisaidil] 

 

c. Asutamise liikmesriik  (*) 

Millises liikmesriigis on teenuseosutaja asutatud 

 Asutamise riik on:  

[sisestage EMP liikmesriik]  

 Asutamise liikmesriik ei ole teada. 

 

d. Teenuse liik (*) 

Milliseid teenuseid teenuseosutaja pakub  

[valige IMI veebisaidil leiduvast teenuste nimekirjast] 

 4



Vajadusel lisage täiendavat teavet:  

[vaba tekst] 

e. Registreerimisnumber 

Maksukohuslase number:  

[vaba tekst] 

Äriregister:  

[vaba tekst] 

Registreerimisnumber kutseregistris:  

[vaba tekst] 

Muu registreerimisnumber:  

[vaba tekst] 

Täiendav teave seoses registreerimisnumbriga (näiteks täpne liik):  

[vaba tekst] 

f. Teenuseosutaja kontaktandmed 

Teenuseosutaja e-posti aadress:  

[vaba tekst] 

Teenuseosutaja telefoninumber: 

[vaba tekst] 

g. Teenuseosutaja aadress 

Mis liiki aadressiga on tegemist 

 Kontori aadress  

 Aadress kirjavahetuseks 

Riik: [vaba tekst] 

Piirkond: [vaba tekst] 

Maakond: [vaba tekst] 

Linn: [vaba tekst] 

Postiindeks: [vaba tekst] 

Tänav ja maja number: [vaba tekst] 

Täiendav teave (muu aadress, kontaktandmed):  

[vaba tekst] 

 

 5



3) Juhtumi üksikasjalik kirjeldus (* kohustuslikud andmed) 
 

a. Hoiatusega seotud teenused: 

Milliste teenuste osutamine on hoiatusega seotud:  

[valige IMI veebisaidil leiduvast teenuste nimekirjast] 

->Vajadusel lisage täiendavat teavet:  

[vaba tekst] 

Kui hoiatus on seotud teenuse osutamiseks mõeldud toodete/seadmete kasutamisega, siis 
näidake, millised konkreetsed tooted/seadmed on ohtlikud:  

[valige IMI veebisaidil leiduvast masinate/seadmete nimekirjast] 

->Vajadusel lisage täiendavat teavet (mudel, tüüp, seerianumber jne):  

[vaba tekst] 
 

b. Teenuseosutaja tekitatud / võimaliku tekitatava kahju liik (*) 

 Tõsine kahju inimeste tervisele või ohutusele.  

 Tõsine kahju keskkonnale.  

Vajadusel lisage täiendavat teavet:  

[vaba tekst] 

c. Kas teie liikmesriigis on kahju juba tekitatud? (*) 

 Jah.  

 Ei. On olemas tõsine oht kahju tekkimiseks. Meil on selle kohta järgmised andmed:  

Esitage juhtumi üksikasjalik kirjeldus (teenuseosutaja tegevus, võimaliku kahju raskus ja 

ulatus, milles seisneb reaalne oht jne):  

[vaba tekst] 

d. Kas teile teadaolevalt pakub teenuseosutaja oma teenuseid ka muudes riikides? * 

 Jah. [sisestage EMP liikmesriik]  

 Ei 

Vajadusel lisage täiendavat teavet:  

[vaba tekst] 
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e. Kas teie riigi pädevad asutused on võtnud teenuseosutaja vastu meetmeid 

(olemasoleva ohu/tekkiva kahju ennetamiseks)?  

 Jah.  

 Ei, kuid meil on kavas seda teha.  

 Ei, me ei kavatse praegu meetmeid võtta.  

Palun selgitage:  

[vaba tekst] 

f. Toetavad dokumendid (lisage mis tahes dokumendid või pildid, mis aitavad 
asjaomast juhtumit mõista):  

Palun esitage täiendavat teavet: 

[vaba tekst] 

g. Täiendav teave, mida soovite asjaomase juhtumi kohta esitada: 

Palun esitage täiendavat teavet:  

[vaba tekst]  

h. Riigid, kellele see hoiatus tuleks saata 

[sisestage EMP liikmesriik, kellele see hoiatus tuleks saata] 

i. Asutused, kellele see hoiatus tuleks saata 

Hoiatus saadetakse sissetulevate hoiatuste kontaktidele valitud liikmesriikides, kes 
edastavad hoiatuse asjaomastele pädevatele asutustele selles riigis. Kui soovite määrata 
ühe või mitu konkreetset asutust, kellele teie arvates see hoiatus tuleks saata, siis näidake, 
millistele. Nende hulgas võivad olla ka teie oma riigi asutused.  
 
Palun täpsustage [vaba tekst] 

 
 
 


